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Plats och tid Torskolans matsal, 2009-01-28, 18.00 – 20.30  
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Tre representanter från Kalmarsundsregionens Renhållare och två från 

Förpacknings- och tidningsindustrin (FTI) § 1 
   
   
  
  
Utses att justera Ann Ludvigsson                                          Christer Andersson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-01-30  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 12   
    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande Ann Ludvigsson                   Christer Andersson 
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2009-01-28   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-02-02 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-02-24 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 1/09            09/KS0004 
Information från Kalmarsundsregionens Renhållare och Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Två representanter från Kalmarsundsregionens Renhållare och två från Förpacknings- 
och tidningsindustrin (FTI) berättar om förpackningsproblematiken och frågeställningar 
om den fastighetsnära insamlingen i Torsås. 
 
Kvällen inleds med att Ulf-Peter Rosenblad, Torsås överlämnar protestlistor med 
namnunderskrifter mot det nya renhållningssystemet till ordförande Ann-Britt 
Mårtensson. 
 
Frågor från åhörarna handlade bland annat om grund- och tömningsavgifter, den 
informationen som lämnats till allmänheten, transporter av soporna, skötsel av 
återvinningsstationerna med mera.  
-----  
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KF § 2/09 
KS § 307/08 
AU § 399/08 
KF § 91/07              07/KS0162 
Medborgarförslag – Förbättring av timmerväg, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående förbättring av timmerväg i Bergkvara från Sven Nilsson 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn &  
     Stuveri AB för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2007-12-19 § 30 att ”timmervägen” kommer 
att breddas i samma stund som Vägverket breddar befintlig väg 527 upp till E22. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med att bredda ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är klart, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att arbetet med att bredda ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är klart, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att arbetet med att bredda ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är klart, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
-----  
Exp till: 
Sven Nilsson 
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KF § 3/09 
KS § 308/08 
AU § 400/08 
KF § 92/07              07/KS0167 
Medborgarförslag – Ny anslutningsväg till hamnen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny anslutningsväg till hamnen från Ulf-Peter Rosenblad 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2007-09-26: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen och Bergkvara Hamn & Stuveri  
     AB för beredning. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-11-11 
 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB beslutar 2007-12-19 § 30 att det finns ej något behov av 
en ny anslutningsväg till hamnen. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-11-11 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är förbättrad så finns  
     inget behov av en ny anslutningsväg till hamnen, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-12-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att eftersom ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är förbättrad så finns  
     inget behov av en ny anslutningsväg till hamnen, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-01-28 
 
Yrkande och proposition 
 
Lars Sjöholm, mp yrkar återremittering eftersom medborgarförslaget inte är korrekt 
besvarat. 
 
Roland Swedstam, s yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 18   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-01-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
Fortsättning § 3/09, Medborgarförslag – Ny anslutningsväg till hamnen 
 
Vid av ordförande ställd proposition om ärendet ska avgöras i kväll eller enligt Lars 
Sjöholm, mp yrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska 
avgöras under kvällen. 
 
Tilläggsyrkande 
 
Leif Lindberg, tp yrkar att medborgarförslaget beaktas vid anläggande av ny 
anslutningsväg till nya E22:an.  
 
Vid av ordförande ställd proposition på Leif Lindbergs, tp tilläggsyrkande finner hon att 
Kommunfullmäktige beslutat enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att eftersom ”timmervägen” och befintlig väg 527 upp till E22 är förbättrad så finns  
     inget behov av en ny anslutningsväg till hamnen,  
 
att medborgarförslaget beaktas vid anläggande av ny anslutningsväg till nya E22:an, 
 
att medborgarförslaget anses besvarat. 
-----  
Exp till: Ulf-Peter Rosenblad 
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KF § 4/09            09/KS0020 
Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg från Bröms (länsgränsen) till Bergkvara från Ulla 
Andersson, Bergkvara föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 5/09            09/KS0026 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) från Ulf-Peter Rosenblad, Torsås 
föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
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KF § 6/09            09/KS0025 
Medborgarförslag – Ny återvinningsstation på Kastmansgatan i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående ny återvinningsstation utanför kretsloppscentrumet Vågen 
på Kastmansgatan i Bergkvara från föreligger. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare befordran till 
     Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 7/09 
KS § 13/09 
AU § 424/08          08/KS0139 
Planprogram för Djursvik, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till planprogram för 
Djursvik, Torsås kommun. 
 
Bakgrunden till utredningen är en förfrågan till Torsås kommun om att tillskapa ny 
bebyggelse på festplatsområdet i Djursvik. Denna förfrågan har föranlett behovet av att 
studera Djursvik som helhet, för att utröna vilka platser som är värdefulla och bevara 
och vilka som kan bebyggas i förenlighet med Djursviks karaktär. 
 
Programförslaget har varit föremål för samråd enligt Plan- och bygglagens 5 kap 20 §. 
 
Byggnadsnämnden beslutar 2008-11-24 § 225, att godkänna planprogram och 
behovsbedömning för Djursvik daterad 2008-11-10 och därefter översända handlingarna 
till Kommunfullmäktige för godkännande. 
 
Bert Appert, tp deltar ej i beslutet utan avvaktar kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till planprogram för Djursvik, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna förslag till planprogram för Djursvik, Torsås kommun. 
  
Kommunfullmäktiges behandling 2009-01-28 
 
Yttrande över planprogram för Djursvik daterat 2009-01-21 föreligger från Djursviks 
Samhällsförening genom ordförande Lars Carlson och sekreterare Göran Wahlström. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna förslag till planprogram för Djursvik, Torsås kommun. 
-----  
För kännedom till 
Samtliga i samrådsredogörelsen daterat 2008-09-29 
Vatten & Samhällsteknik Ab 
Byggnadsnämnden 
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KF § 8/09 
KS § 14/09 
AU § 419/08          06/KS0012 
Informationsärende, Skyltning minnesstenen i Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2007-08-21 § 175 att uppdra åt kommunchef Tommy 
Nyberg att ansöka om skyltning hos Vägverket samt undersöka en lösning för skötsel av 
stenen. 
 
Kommunen ansvarar för skötsel av stenen genom Rickard Olsson. 
 
Beslut föreligger daterat 2008-11-19 från Vägverket Region Sydöst angående vägskylt 
till Minnesstenen i Gullaboås.  
 
En förutsättning för att vägvisning ska medges är att anslutningen till målet är anpassad 
til den förväntade trafiken och att det finns ett tillräckligt antal parkeringsplatser i närhet 
till den aktuella platsen. 
 
I det aktuella fallet uppfylls inte dessa villkor. Vägverket Region Sydöst avslår därför 
ansökan. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Vägverket Region Sydöst beslut gällande vägskylt till Minnesstenen i  
     Gullaboås. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera Vägverket Region Sydöst beslut gällande vägskylt till Minnesstenen i  
     Gullaboås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera Vägverket Region Sydöst beslut gällande vägskylt till Minnesstenen i  
     Gullaboås. 
-----  
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KF § 9/09 
KS § 15/08 
AU § 420/08 
KS § 266/08 
AU § 372/08 
KF § 86/08 
KS § 222/08 
AU § 272/08 
AU § 184/08 
AU § 69/08           08/KS0029 
Informationsärende, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo Skytteförening ansöker om bidrag om 130 000 kronor till en nyanläggning av 
en 50 meters bana för korthållsskytte. Banan kommer att hålla internationell standard 
och tillsammans med luftgevärshallen som ligger i direkt anslutning kommer det att bli 
ett regionalt skyttecenter. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-02-26: 
 
att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beredning samt 
 
att en återkoppling sker till budgetberedningen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-05-13 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar 2008-04-10 § 28 att avslå framställan, då 
anläggningen av banan påbörjats och då det är nämndens policy att i det läget ej 
tillstyrka investeringsbidrag. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-05-13: 
 
att uppdra åt kommunchef Tommy Nyberg att infordra en verksamhetsberättelse samt  
      en information om verksamhetens utvecklingen. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-08-26 
 
Föreningsberättelse samt skrivelse från Svenska Sportskytteförbundet föreligger från 
Gullabo Skytteföreningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Yrkande 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Sören Bondesson, s och Bert Appert, tp 
yrkar bifall till att bevilja investeringsbidrag med 60 000 kronor för anläggande av en  
50 meters bana för korthållsskytte. 
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Fortsättning § 9/09, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsens behandling 2008-09-02 
 
Yrkande och proposition 
 
Lena Gustafsson, v med instämmande av Hans-Olof Berg, c, Roland Swedestam, s och 
Bert Appert, tp yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med anledning av antagen 
policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommunfullmäktige 
2004-10-20 § 65. 
 
Håkan Algotsson, c yrkar att ärendet går till Kommunfullmäktige för beslut efter som 
fullmäktige antog 2004-10-20 § 65 en policy för investeringsbidrag till föreningar i 
Torsås kommun. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Lena Gustafssons, v med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner han att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Lena Gustafssons, v med fleras yrkande att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett 
investeringsbidrag med 60 000 kronor med anledning av den stora satsning och PR som 
föreningen har gjort för Torsås kommun. Finansiering sker genom ianspråktagande av 
budgeterade medel för Småland Sydost, verksamhet 800. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-09-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Reservation 
 
Mona Magnusson, m reserverar sig mot beslutet till förmån för antagen policy för 
investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun. 
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Fortsättning § 9/09, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2008-09-17 
 
Yrkande, propositioner och votering 
 
Roland Swedestam, s med instämmande av Bert Appert, tp, Hans-Peter Ludwig, c, Lena 
Gustafsson, v och Marcus Johansson, c yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mona Magnusson, m yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag med anledning av 
antagen policy för investeringsbidrag till föreningar i Torsås kommun i Kommun-
fullmäktige 2004-10-20 § 65. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestams, s med fleras yrkande 
och Mona Magnussons, m avslagsyrkande finner hon att Kommunfullmäktige beslutat 
enligt Roland Swedestams,s med fleras yrkande varvid votering begärs. 
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestams, s med fleras yrkande och nej = enligt 
Mona Magnussons, m avslagsyrkande avges 27 ja-röster och 4 nej-röster samt 2 avstod. 
Kommunfullmäktige har sålunda beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1. 
 
Reservation 
 
M-gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2008-09-17: 
 
att bevilja Gullabo Skytteföreningen ett investeringsbidrag med 60 000 kronor med  
     anledning av den stora satsning och PR som föreningen har gjort för Torsås  
     kommun, 
 
att finansiering sker genom ianspråktagande av budgeterade medel för Småland Sydost, 
     verksamhet 800. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Föreläggande daterad 2008-10-13 föreligger från Länsrätten i Kalmar Län angående 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, Gullabo Skytteförening. 
 
Jan-Erik Persson, Torsås har till Länsrätten i Kalmar län överklagat Kommun-
fullmäktiges beslut 2008-09-17 § 86 gällande beviljat investeringsbidrag till Gullabo 
Skytteförening. 
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Fortsättning § 9/09, Ansökan om bidrag, Gullabo Skytteförening 
 
Torsås kommun får tillfälle att inkomma med skriftligt svar till Länsrätten i Kalmar län 
senast 2008-11-14. 
 
Yttrande i ärendet föreligger från kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat yttrande från kommunstyrelsens ordförande som sitt eget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04:  
 
att godkänna upprättat yttrande från kommunstyrelsens ordförande som sitt eget. 
 
Arbetsutskottets behandling 2008-12-09 
 
Dom föreligger daterad 2008-11-18 från Länsrätten i Kalmar gällande överklagat beslut 
i Kommunfullmäktige 2008-09-17 § 86. 
 
Länsrätten i Kalmar län avslår överklagandet. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-12-09 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera domen från Länsrätten i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-01-13 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera domen från Länsrätten i Kalmar län. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera domen från Länsrätten i Kalmar län. 
-----  
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KF § 10/09           08/KS0256 
Delårsrapport 2008, Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås   
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
Torsås delårsrapport per den 31 augusti. En översiktlig granskning är väsentligt 
begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet 
framgår av revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse- 
Coopers. 
 
Revisorerna bedömer att 
 
• delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala 

redovisnings- lagen, men delårsrapporten kan utvecklas ytterligare, 
• direktionen inte antagit några finansiella mål eller mål för verksamheten enligt god 

ekonomisk hushållning. Vi har därför inte kunnat granska om förbundet uppfyller 
kraven på god ekonomisk hushållning. Vi anser därför att direktionen ska arbeta 
fram finansiella mål och verksamhetsmål för verksamheter som bedrivs, 

• den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att förbundets intäkter kommer att 
överstiga kostnaderna för 2008. Förbundet har ett underskott från tidigare år på            
1 Mkr som inte återställs. 

 
Vi bedömer att framtida delårsrapporter måste behandlas av direktionen och redovisas 
för respektive Kommunfullmäktige snabbare efter rapporteringsperioden. Vidare måste 
det finnas ett relevant underlag som utgör grund för upprättandet av delårsrapporten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna delårsrapporten 2008 för Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås. 
-----  
Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås 
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KF 11/08             09/KS0038 
Motion – Enhetstaxa inom kollektivtrafiken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Sjöholm, mp hemställer i en motion att samma taxa ska gälla för resor med Kalmar 
Läns Trafik inom hela Torsås kommun. 
 
Enligt uppgifter ska Kalmar kommun införa enhetstaxa för pendelresenärer på 20- och 
40- resors kort nu i vår. Det vill säga alla som reser inom kommunen ska betala lika 
mycket för sina bussresor. 
 
I vår kommun är det idag en taxa mellan Torsås och Bergkvara, en annan mellan Torsås 
och Söderåkra och en tredje mellan Gullabo och Söderåkra. Miljöpartiet de gröna tycker 
att alla, som reser kollektivt inom vår kommun ska betala samma taxa, vart man än åker. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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KF § 12/09           09/KS0039 
Fråga angående energirådgivaren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fråga föreligger från Kerstin Ahlberg, tp till kommunstyrelsens ordförande Roland 
Swedestam gällande energirådgivaren. Bilaga 2. 
 
Tidigare har energirådgivaren varit placerad i Torsås kommun på byggnadskontoret.  
 
Var är energirådgivaren placerad nu? Enligt uppgift i Karlskrona, stämmer detta? Och i 
så fall varför är rådgivaren placerad där? 
 
Vet samhällsmedborgarna vart de ska vända sig för att få energirådgivning? 
 
Vem är huvudman för energirådgivning inom Torsås kommun? 
 
Torsås kommun får bidrag för att hålla en energirådgivare. Har det sökts något sådant 
bidrag för 2009? 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam svarar enligt bilaga 3 
 
Energirådgivningen i Torsås kommun är byggnadsingenjörense uppgift. 
 
Under dennes tjänstledighet köps rådgivningen av Karlskrona kommun fram tills att 
ingenjören är tillbaka på heltid 2009-03-15. 
 
Samhällsmedborgarna upplyses genom kommunens telefonväxel om vart man ska 
vända sig i frågor om energirådgivning. 
 
Kommunstyrelsen är huvudman och får bidrag från Energimyndigheten. Bidraget är 
beviljat för år 2008 – 2010. 
----- 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 18   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-01-28   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Håkan Algotsson C           
Irma Folkesson C           
Hans-Olof Berg C           
Anita Eriksson C           
Jörgen Johansson C           
Sten Bondesson C           
Christina Svensson C           
Ronny Ramberg C           
Marcus Johansson C           
Mona Magnusson M           
Anders Palmér M           
Ewy Svensson M           
Magnus Nilsén M           
Christer Andersson Fp           
Marie Jansson Kd           
Christer Söderholm Kd           
Roland Swedestam S           
Ann-Britt Mårtensson S            
Sören Bondesson S           
Sebina Masinovic S           
Peter Ludvigsson S           
Ann Ludvigsson S           
Henrik Nilsson – Bokor S           
Birgitta Arvidsson S           
Magnus Holmebrant S           
Bernt Nykvist S           
Lena Gustafsson V           
Lars Sjöholm Mp           
Bert Appert Tp           
Monica Fredriksson Tp           
Leif Lindberg Tp           
Bo Alvemo Tp           
Anne-Marie Sköld Tp           
Kent Gullin Tp           
Kerstin Ahlberg Tp           
Ersättare:            

Lennart Gustafson       C           

Tomas Olsson   S           

    Bengt Bertilsson   C           

Christina Lönnqvist     S           

Elvy Holgersson   Tp           

Margareta Johnsson   Tp           

 


