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Plats och tid Torskolans matsal, 2009-06-16, 18.00 – 20.15 
  
Beslutande Enligt deltagarlista, Bilaga 1  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Sven Tidlund, revisor Regionförbundet i Kalmar län § 72 
 Kent Frost, ekonomichef § 73 
   
  
  
Utses att justera  Ronny Ramberg                                                            Henrik Nilsson Bokor  
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-06-22  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 71 - 84     

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson                            Leif  Lindberg § 80 
    
 Justerande  Ronny Ramberg                                    Henrik Nilsson Bokor  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum 2009-06-16     
    
Datum för anslags  
uppsättande 

2009-06-22  Datum för anslags 
nedtagande 

2009-07-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KF § 71/09 
KS § 171/09  
§ 1/09               09/KS0049 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stipendiets grundkriterier för utdelning är följande: 
 
1. Den sökandes ålder ska vara från och med det år ungdomen fyller 18 år och till och 

med det år denne fyller 24 år. 
2. Den sökande ska vara folkbokförd i Torsås kommun vid tidpunkten för 

ansökningstillfället till eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning. 
3. Vid utdelningen ska spetsutbildning prioriteras på bekostnad av breddutbildning. 
4. Utdelning kan också göras i form av stöd för uppföljande utbildning. 
5. Stipendiet kan endast erhållas en gång. 
6. Fondstyrelsen har utöver ovannämnda grundkriterier rätt att utdela stipendium om 

synnerliga skäl föreligger. 
 
Efter avdrag av förvaltningskostnader återstår för stipendieutdelning 54 822 kronor. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2009-04-27 har åtta (8) ansökningar inkommit samt en (1) 
ansökan inkom 2009-04-30. 
 
Donationskommittén föreslår 2009-05-19, med hänsyn till de av kommunstyrelsen antagna 
urvalskriterierna, tilldela följande stipendiater 5 000 kronor vardera 
 
Joel Jakobsson    Lövängsgatan 5, Bergkvara 
Johanna Wallander   Påboda 133, Söderåkra 
Annika Schaefer    Stenbäck 204, Torsås 
 
Stipendiet utdelas vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad 2009. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02: 
 
enligt donationskommitténs förslag 2009-05-19. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S överlämnar stipendium till Joel Jakobsson Bergkvara, 
Johanna Wallander Söderåkra och Annika Schaefer Torsås och önskar de lycka till. 
-----  
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KF § 72/09 
KS § 175/09 
AU § 202/09          09/KS0127 
Årsredovisning 2008, Ansvarsfrihet, Regionförbundet i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildas från och med 2003 till samverkansorgan 
(kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed 
ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutorgan. 
I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 
23 §) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna 
(kommunerna och landsting). 
 
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås Kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun besluta om att bevilja Regionförbundet i Kalmar län 
ansvarsfrihet för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län 
     samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet 2008 för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län 
     samt 
 
att bevilja Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Regionförbundets årsredovisning för 2008 redovisas av revisor Sune Tidlund. 
 
Jäv 
 
Roland Swedestam, S deltar ej i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Regionförbundet i Kalmar län 
     samt 
 
att bevilja Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
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KF § 73/09 

      KS § 156/09 
AU § 210/09          09/KS0152 
Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare 
 
Ärendebeskrivning 
 
IT-chef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser 
hantering av kommunens information. Informationssäkerhetspolicyn och särskilda 
informationssäkerhetsinstruktioner styr informationssäkerhetsarbete. 
 
IT-chefen informerar om att socialförvaltningen har lämnat in synpunkter på informations- 
säkerhetspolicyn. Dessa synpunkter kommer att kompletteras i handlingarna.   
 
Informationssäkerhetspolicy med instruktion för förvaltning och användare föreligger. Se 
vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter komplettering av socialförvaltningens synpunkter anta Informationssäkerhets- 
     policy med instruktion för förvaltning och användare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att efter komplettering av socialförvaltningens synpunkter anta Informationssäkerhets- 
     policy med instruktion för förvaltning och användare. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
IT-chef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna den reviderade Informationssäkerhetspolicyn med instruktion för förvaltning  
     och användare. 
-----  
Expedieras till 
IT-chef Kent Frost 
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KF § 74/09 
KS § 158/09          09/KS0165 
Delegationsbestämmelser – Förlängning av borgensåtaganden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föredras förslag till beslut rörande förlängning av borgensåtagande för lån upptagna av 
Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB intill Kommunfullmäktiges beslutsdatum. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att de borgensåtaganden som tecknats av kommunen för krediter upptagna av Torsås  
      Bostads AB och Torsås Fastighets AB, får förnyas respektive förlängas i den  
      utsträckning detta kan komma bli erforderligt beroende på konvertering eller  
      omskrivning av sådana krediter,  
 
att kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ekonomichefen, två i förening,  
     befullmäktigas att teckna sådan borgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att de borgensåtaganden som tecknats av kommunen för krediter upptagna av Torsås  
      Bostads AB och Torsås Fastighets AB, får förnyas respektive förlängas i den  
      utsträckning detta kan komma bli erforderligt, beroende på konvertering eller  
      omskrivning av sådana krediter,  
 
att kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ekonomichefen, två i förening,  
     befullmäktigas att teckna sådan borgen. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 18   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-06-16   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 75/09 
KS § 159/09          09/KS0166 
Delegationsbestämmelser – Förlängning av krediter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Föredras förslag till beslut rörande förlängning av krediter upptagna av Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att de krediter som tecknats av kommunen får förnyas respektive förlängas i den  
     utsträckning detta kan komma bli erforderligt beroende på konvertering eller  
     omskrivning av sådana krediter,  
 
att kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ekonomichefen, två i förening,  
     befullmäktigas att teckna sådan borgen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att de krediter som tecknats av kommunen får förnyas respektive förlängas i den  
     utsträckning detta kan komma bli erforderligt beroende på konvertering eller  
     omskrivning av sådana krediter,  
 
att kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen och ekonomichefen, två i förening,  
     befullmäktigas att teckna sådan borgen. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
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KF § 76/09 
KS § 267/08  
AU § 375/08 
AU § 273/08 
AU § 264/08          08/KS0185 
Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hemställan föreligger från Jan-Olof Olsson, Gunnilkroka om att få förvärva mark på del av 
Gunnilkroka 1:6, cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. Jan-Olof arrenderar idag marken av 
Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-05: 
 
att fortsätta överlägga med Jan-Olof Olsson om att få förvärva mark på del av  
     Gunnilkroka 1:6. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-08-26: 
 
att upprätta förslag på köpekontrakt för del av fastigheten Gunnilkroka 1:6 innefattande 
     tomtpris á 9 kronor kvm samt  
 
att kommunen erhåller vägservitut, 4,5 m bred, över det försålda området (gamla järn-  
     vägsbanken).  
 
Arbetsutskottets behandling 2008-10-28 
 
Förslag på köpekontrakt mellan Torsås kommun och Jan-Olof Olsson föreligger gällande 
förvärv av mark på del av Gunnilkroka 1:6 cirka 1,5 hektar enligt kartutdrag. 
Se vidare aktbilaga. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2008-10-28 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja cirka 1,5 hektar mark på del 
     av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson till ett pris av 135 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat köpekontrakt. 
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Fortsättning § 76/09, Hemställan om markförvärv, del av Gunnilkroka 1:6 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-11-04 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja cirka 1,5 hektar mark på del 
     av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson till ett pris av 135 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat köpekontrakt. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt och försälja cirka 1,5 hektar mark på del 
     av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson till ett pris av 135 000 kronor samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam och kommunchef  
     Tommy Nyberg underteckna upprättat köpekontrakt. 
-----  
Exp till: 
Jan-Olof Olsson 
Lantmäteriet 
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KF § 77/09 
KS § 173/09          09/KS0032 
Skrivelse gällande informationstavla i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse till Kommunfullmäktige föreligger från Jan Jeppsson gällande informationstavla i 
Torsås kommun. 
 
Informationstavlan som finns vid Troxhult (från Vissefjärda) ser bedrövlig ut och 
innehåller inget. 
 
Lika lite information får man om man kommer gamla E22 från Kalmar via Vassmolösa. 
 
Om det nu är så att Torsås inte har något att visa kan man åtminstone visa vad Bergkvara 
har att erbjuda. 
 
Dessa synpunkter har Jan Jeppsson försökt få fram till turistansvarig, men budskapet gick 
inte hem. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg informerar om att informationstavlorna i huvudorterna är 
prioriterade och att de tavlor som är dåliga i kommunen kommer eventuellt att tas bort. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02: 
 
att notera informationen och överlämna skrivelsen till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Leif Lindberg, TP frågar vem som ansvarar för informationstavlorna i kommunen? 
 
Kommunchef Tommy Nyberg svarar att de tavlor som innehåller information om 
kommunen tillhör Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att en återrapportering ska ske till Kommunfullmäktige när översyn av kommunens  
     samtliga informationstavlor är avklarat samt 
 
att notera inkommen skrivelse från Jan Jeppsson. 
-----  
Expedieras till 
Jan Jeppsson 
Briggvägen 4 
385 41 Bergkvara 
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KF § 78/09 
KS § 166/09 
AU § 219/09          09/KS0082 
Antagande, Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten 
Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen från bostäder till bostäder/skola. 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 7 200 kvm 
och består av den kommunägda fastigheten Binanretorp 2:3. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 87 att föreslå Kommunfullmäktige anta 
detaljplaneförslaget. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP deltar ej i beslutet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att anta detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP deltar ej i beslutet. 
 
Yrkande och proposition 
 
Håkan Algotsson, C, Bert Appert, TP och Lars Sjöholm, MP yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition finner hon att bifalla Håkan Algotssons, C med fleras 
yrkande. 
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Fortsättning § 78/09, Antagande, Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås 
kommun 
 
Lena Gustafsson, V frågar om någon kan redovisa samtliga utlagda kostnader för Gullabo 
Prästgård samt användningsområdet för fastigheten. 
 
Roland Swedestam, S redovisar utlagda kostnader för fastigheten. 
Utlägg driftskostnader för Torsås Fastighets AB, cirka 100 600 kronor  
Plan och Konsultkostnader, cirka 161 500 kronor 
WSP:s första utredning cirka 105 000 kronor 
Tillkommer kostnader för arvode för ledamöter samt för juristen Peggy Lermans besök. 
 
Redovisning av födda barn fram till och med 2009-05-29 
26 barn, (15 i Torsås, 4 i Söderåkra, 7 i Bergkvara och inga i Gullabo). 
 
Roland Swedestam, S uppmanar torsåspartiet, kristdemokraterna och centerpartiet att tänka 
över om vi verkligen har råd att satsa på Gullabo Prästgård och andra nödvändiga 
investeringsbehov för renovering av kommunens kök när ekonomin är så dålig. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att anta upprättad detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Beslut får överklagas endast av den som under samråds- och utställningstiden skriftligen 
framfört synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 
 
Om planförslaget efter utställningen ändras till nackdel för någon får beslutet överklagas av 
den det berör. 
 
Ej heller föreligger något hinder mot att överklaga beslutet på den grund att det inte 
tillkommit i laga ordning. 
 
Besvär ska ställas till Länsstyrelsen men inges till Torsås kommun, Kommunstyrelsen, inom 
tre (3) veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslut har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
-----  
Expedieras till 
Länsstyrelsen 
Vatten & Samhällsteknik AB, Kalmar 
Margot Anderzon, Lantmäteriet, Box 510, 391 25 Kalmar 
Anders Bondesson, För kännedom 
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KF § 79/09 
KS § 168/09 
AU § 221/09          09/KS0101 
Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen av ett mindre redan bebyggt område 
från grönområde till område för bostadsändamål. På området finns fritidshus av enklare 
beskaffenhet. Avsikten är att uppföra ett nytt bostadshus och ansluta byggnaden till det 
kommunala vatten och avloppsnätet i området samt låta avstycka det arrenderade området 
som särskild fastighet. 
 
Enligt gällande byggnadsplan ska området användas för grönområdesändamål. Det är 
därför inte möjligt att erhålla byggnadslov för bostadsändamål eller att avstycka området 
för sådant ändamål. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 2009-04-28 § 88 att hos Kommunfullmäktige hemställa 
om delegation för antagande av detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 15:1. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-26 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till bygg- och miljönämnden för antagande av detaljplan för del av  
     fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att delegation lämnas till bygg- och miljönämnden för antagande av detaljplan för del av  
     fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Jäv 
 
Kerstin Ahlberg, TP deltar ej i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att delegation lämnas till bygg- och miljönämnden för antagande av detaljplan för del av  
     fastigheten Ragnabo 15:1, Torsås kommun. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 80/09 
KS § 176/09 
AU § 201/09          09/KS0202 
Årsredovisning 2008, Ansvarsfrihet, Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Granskningen av årsredovisning 2008 för Kalmarsunds Gymnasieförbund är klar och 
revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse. Se vidare aktbilaga. 
 
Med hänvisning till årsredovisning och revisionsberättelse föreslås Kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun besluta om att bevilja styrelsen för Kalmarsunds 
Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2009-05-12 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund samt 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-06-02 föreslå Kommunfullmäktige besluta: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund samt 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2009-06-16 
 
Jäv 
 
Ann-Britt Mårtensson, S och Mona Magnusson, M deltar ej i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att notera årsredovisning och revisionsberättelse 2008 för Kalmarsunds  
     Gymnasieförbund samt 
 
att bevilja styrelsen för Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarsfrihet för 2008. 
-----  
Expedieras till 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
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KF § 81/09           09/KS0163 
Medborgarförslag – Torsås Bygdegård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande Torsås Bygdegårds framtid föreligger från Anders Eriksson, 
Brändabo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
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KF § 82/09           09/KS0172 
Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande gällande budgetramar 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, TP har till kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Algotsson, C ställt en 
fråga gällande budgetramar 2010. 
 
Allianspartiet har inte orkat med att lägga fram ett eget förslag till budgetramar för 2010. 
Och denna orkeslöshet visar man upp i en situation där kommunens ekonomi är i djup 
kris.  
 
Vilka slutsatser tycker Håkan Algotsson, C att kommuninvånarna bör dra av denna 
iögonfallande oförmåga hos allianspartierna i Torsås kommun? 
 
Kommunstyrelsens vice ordförande svarar, syftet är att skapa arbetsro i Torsås kommun 
men att alliansen internt kommer att fortsätta diskussionen med budgetramarna under 
hösten 2009.    
------ 
Expedieras till 
Bert Appert, TP 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 18   
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2009-06-16   

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
 
 
 
KF § 83/09           09/KS0173 
Fråga till Moderata Samlingspartiets gruppledare eller vikarierande gruppledare 
gällande budgetramar 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bert Appert, TP har till Moderata Samlingspartiets gruppledare eller vikarierande grupp- 
ledare ställt en fråga gällande budgetramar 2010. 
 
Centerpartiet och Moderata Samlingspartiet har till skillnad mot Torsåspartiet och övriga 
partier arvoderade uppdrag som vice ordförande i kommunens nämnder och styrelser. 
Håkan Algotsson, C erhåller dessutom cirka 15 000 kronor per månad i kommunalråds-
pension. 
 
Kan inte kommuninvånarna därmed förvänta sig att allianspartierna i Torsås kommun ska 
orka med att lägga fram ett eget förslag till budgetram för 2010? 
 
Moderata Samlingspartiets gruppledare Mona Magnusson svarar med att hänvisa till Håkan 
Algotssons, C svar i paragraf 82/09. 
------ 
Expedieras till 
Bert Appert, TP 
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KF § 84/09            
Avslutning 
 
Ordförande Ann-Britt Mårtensson, S avslutar sammanträdet med att önska alla en trevlig 
sommar. 
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  närv ja nej avst ja nej avst ja nej avst 
Håkan Algotsson C X          

Irma Folkesson C X          

Hans-Olof Berg C           

Anita Eriksson C X          

Jörgen Johansson C X          

Sten Bondesson C           

Christina Svensson C           

Ronny Ramberg C X          

Marcus Johansson C           

Mona Magnusson M X          

Anders Palmér M X          

Ewy Svensson M X          

Magnus Nilsén M           

Christer Andersson Fp X          

Marie Jansson Kd X          

Christer Söderholm Kd           

Roland Swedestam S X          

Ann-Britt Mårtensson S  X          

Sören Bondesson S X          

Sebina Masinovic S           

Peter Ludvigsson S X          

Ann Ludvigsson S X          

Henrik Nilsson – Bokor S X          

Birgitta Arvidsson S X          

Magnus Holmebrant S X          

Bernt Nykvist S X          

Lena Gustafsson V X          

Lars Sjöholm Mp X          

Bert Appert Tp X          

Monica Fredriksson Tp           

Leif Lindberg Tp X          

Bo Alvemo Tp X          

Anne-Marie Sköld Tp X          

Kent Gullin Tp           

Kerstin Ahlberg Tp X          

Ersättare:            

Anita Borg      C X          

Lennart Gustafson C X          

    Ing-Marie Fridolfsson  C X          

Bengt Bertilsson  C X          

Magnus Svensson  M X          

Elvy Holgersson  Tp X          

  Margareta Johnsson  Tp X          
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