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Plats och tid Torskolans matsal, 2010-01-27, 18.00 – 21.30 
  
Beslutande Enligt deltagarlista sidan 2 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Kent Frost, ekonomichef, föredragande  
  Yvonne Nilsson, sekreterare  
 Peter Sjöqvist och Anders Nilsson, Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
   
   
  
  
Utses att justera  Peter Ludvigsson och Anita Eriksson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2010-02-01   
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 1 - 11    

    
 Ordförande Ann-Britt Mårtensson   
    
 Justerande  Peter Ludvigsson                          Anita Eriksson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
 Kommunfullmäktige   

Sammanträdesdatum  2010-01-27   
    
Datum för anslags  
uppsättande 

 2010-02-01 Datum för anslags 
nedtagande 

2010-02-22 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare 
 

Ledamot Närvarande § Tjänstgörande ersättare 
Roland Swedestam, S Ja  
Håkan Algotsson, C Ja  
Bert Appert, TP Ja  
Ann-Britt Mårtensson, S, ordförande Ja  
Irma Folkesson, C  Ja  
Mona Magnusson, M  Nej Magnus Svensson, M 
Leif Lindberg, TP, 2:e vice ordförande Ja  
Sören Bondesson, S  Ja  
Hans-Olof Berg, C  Ja  
Marie Jansson, KD  Ja  
Sebina Masinovic, S  Nej Christina Lönnqvist, S 
Bo Alvemo, TP  Nej Elvy Holgersson, TP 
Anders Palmér, M Nej  
Sten Bondesson, C, 1:e vice ordförande Ja  
Peter Ludvigsson, S Ja  
Christina Svensson, C Nej  
Ann-Marie Sköld, TP  Nej Åke Gullin, TP 
Lars Sjöholm, MP  Ja  
Ann Ludvigsson, S Ja  
Ronny Ramberg, C  Nej  
Christer Söderholm, KD Nej Kjell Johansson, KD  
Ewy Svensson, M  Ja  
Henrik Nilsson Bokor, S  Ja  
Lena Gustafsson, V  Ja  
Kent Gullin, TP Ja, § 1 - 2  
Marcus Johansson, C  Ja  
Magnus Holmebrant, S  Ja  
Christer Andersson, FP Ja  
Kerstin Ahlberg, TP  Ja  
Bernt Nykvist, S Ja  
Jörgen Johansson, C  Ja  
Magnus Nilsén, M  Nej  
Birgitta Arvidsson, S  Ja  
Anita Eriksson, C Ja  
Monica Fredriksson, TP  Ja  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 – 11 
 
§ 1   Allmänhetens frågestund 
 
§ 2   Sveriges kommuner och landsting (SKL), redovisning ekonomisk analys 
 
§ 3   Förnyad borgen för Torsås Bostads AB 

 
§ 4   Borgensram för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
§ 5   Fördelning ägartillskott, Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
§ 6   Tillstyrkan av tillståndsärende enligt 16 kap 4 § miljöbalken, Videbäcksmåla 1:2 
 

   § 7   Ny arvodesgrupp 
     

§ 8   Svar på Leif Lindbergs frågor till Roland Swedestam gällande Kalmarsunds-  
   regionens Renhållare (KSRR) 
 
§ 9   Medborgarförslag/Synpunkter – Se positivt på Torsås kommun  
 

   § 10  Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid 
      biblioteket) 
 
   § 11  SR Kalmars kommunturné   
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KF § 1 /10           10/KS0004 
Allmänhetens frågestund 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Isbergs, Södra Kärr fråga till Irma Folkesson, C, Marcus Johansson, C och  
Bert Appert, TP, Hur ska finansiering (800 000 kronor) till Gullabo Prästgård ske? 
 
Bert Appert, TP och Marcus Johansson, C svarar att utredningen inte är klar när det gäller 
Gullabo Prästgård. 
 
Roger Isbergs fråga till Leif Lindberg, TP, Vad ska hända med Björken? 
 
Leif Lindberg, TP svarar, återkommer med svar, när de vet den framtida användningen och 
värdet på fastigheten. 
----- 
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KF § 2/10             
KS § 240/09 
AU § 303/09          09/KS0194 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska analys 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2009-09-29 § 240 att anlita Sveriges kommuner och landstings 
analysgrupp för uppdraget att ta fram en ekonomisk analys för Torsås kommun. 
 
Nu är analysen färdig och Anders Nilsson tillsammans med Peter Sjöquist från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) lämnar en utförlig och intressant redovisning av 
kommunens ekonomiska läge. 
 
Reflektioner över läget 
 
• En skattesats som är högre än riksgenomsnittet och jämförbara kommuners, dock lägre 

än länsgenomsnittet. 
 

• Kommunen klarar balanskravet men inte riktigt nått upp till våra finansiella resultatmål 
de senaste åren. 

 
• Det verkar som att kommunen har klarat av att bromsa kostnadsutvecklingen under 

”krisåret 2009” 
 

• Kommunen har haft en relativt låg investeringsnivå. 
 

• Liten eget kapital, som är negativ, inklusive pensionsskulden. 
- kommunen har levt över sina tillgångar, sett i ett historiskt perspektiv. 

 
Reflektioner kring verksamheten 2008 
 
• Kostnader för kärnverksamheterna ryms inte inom ramen för ersättningen i 

kostnadsutjämningen 
- Kostnaderna för äldreomsorgen cirka 10 mkr högre än ersättningsnivån i 

kostnadsutjämningen 
- Totalt cirka 20 mkr högre kostnader för de verksamheter där kostnads- 

utjämning finns. 
 
• Kostnadsnivån för övriga verksamheter 

- Är något lägre än för riket i genomsnitt, totalt cirka 3 mkr. 
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Fortsättning § 2/10, Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska analys 
 
Slutsatser – prognos 2010 – 2014 
 
1. För att kommunen ska uppnå ekonomisk balans år 2014 krävs att kommunen reducerar 

sina kostnader med cirka 20 mkr exklusive det demografiska betinget. 
 
2. För att kommunen ska leva upp till ”god ekonomisk hushållning” under planerings- 

perioden krävs att kostnaderna reduceras med cirka 26 mkr. 
 

3. Till detta ska läggas det beting på drygt 15 mkr som följer av förändringar i 
befolkningen storlek och sammansättning. 

 
4. Kommunen bör således planera för åtgärder som reducerar kostnaderna med cirka 42 

mkr i årstakt under den kommande femårsperioden. 
 

5. Om statsbidraget värdesäkras efter 2010 reduceras betinget med 5 mkr. 
 

6. Stor utmaning att klara minskningen av gymnasieelever under perioden med samma 
kostnad per elev. 

 
7. Om kommunen förmår att bedriva verksamheten till genomsnittlig standard och till ett 

genomsnittligt pris per prestation givet åldersstrukturen förbättras det ekonomiska läget 
väsentligt. 

 
Krav på ett fungerande styrsystem 
 
• Tydliga mål och idéer om vad man vill med verksamheten 

Se sig själva i helheten 
Tydliga uppdrag för nämnder, verksamheter och företag. 
 

• Tydlig finansiella målsättning som ger en långsiktigt hållbar ram för verksamheten. 
 
• Begripligt och stödjande resursfördelningssystem. 

 
• Löpande uppföljning som markerar ansvar och stämmer av uppdrag och mål för 

verksamheterna. 
 

• Tydliga signaler 
Politiskt beredda att sätta ramar i linje med ekonomiska mål 
 Tilldelade ramar läggs till grund för verksamhetsplaneringen 
 Önskemål utöver ram bromsas politiskt 
 Budgeten skall hållas – omprioriteringar inom ramen. 
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Fortsättning § 2/10, Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomiska analys 
      

Sammanfattning 
 
• Förankra en gemensam omvärldsanalys av verksamhetsförutsättningarna. 
 
• Fastställ tydliga förutsättningar i både ekonomiska och verksamhetsmässiga termer. 

 
• Skapa ledningsforum för en tvärsektoriell diskussion om ekonomi och verksamhet 

(både för politiker och tjänstemän). 
 

• Tydliggör rollfördelningen mellan politik och förvaltning och olika organisatoriska 
nivåer. 

 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna analysen till kommunstyrelsen för vidare bearbetning och beaktning samt 
 
att notera analysen och informationen från Peter Sjöqvist och Anders Nilsson, Sveriges  
     kommuner och landsting (SKL). 
-----  
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KF § 3/10 
KS § 5/10            10/KS0028 
Förnyad borgen för Torsås Bostads AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Förnyad borgen för Torsås Bostads AB gällande omsättning av lån på 8,5 mkr. 
 
Lånet förfaller till betalning om Kommuninvest inte får kommunfullmäktiges beslut senast 
2010-02-12. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att teckna förnyad borgen för Torsås Bostads AB gällande omsättning av lån på 8,5 mkr. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-01-27 
 
Jäv 
 
Jörgen Johansson, C, Peter Ludvigsson, S, Leif Lindberg, TP och Monica Fredriksson, TP 
deltar inte i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att teckna förnyad borgen för Torsås Bostads AB gällande omsättning av lån på 8,5 mkr. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
Torsås Bostads AB 
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KF § 4/10 
KS § 6/10           10/KS0029 
Borgensram för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet. 
 
Kommunen har enligt bokslut 2009 ett totalt borgensåtagande för Torsås Bostads AB och 
Torsås Fastighets AB på totalt 142,8 mkr med fördelning 
 
Torsås Bostads AB 124,3 mkr 
Torsås Fastighets AB   18,5 mkr 
 
För att underlätta den praktiska hanteringen i samband med låneomsättningar samt för att 
kunna finansiera vissa ombyggnationer föreslås att Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB erhåller varsin borgensram enligt nedanstående förslag. 
 
• Att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser upp till  

ett totalt högsta lånebelopp om 125 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det  
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
lånebelopp. 
 

• Att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneförpliktelser upp  
till ett totalt högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  
Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
lånebelopp. 
 

• Att skuldebrev inom rambeslut för borgen till Torsås Bostads AB och Torsås 
Fastighets AB för kommunens räkning skall undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande och kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall av denne, av 
kommunchefen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett 
      totalt högsta lånebelopp om 125 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det  
      totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
      lånebelopp, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till 
     ett totalt högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det  
     totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
     lånebelopp. 
 
att skuldebrev inom rambeslut för borgen till Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB  
     för kommunens räkning skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och  
     kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall av denne, av kommunchefen. 
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Fortsättning § 4/10, Borgensram för Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-01-27 
 
Jäv 
 
Jörgen Johansson, C, Peter Ludvigsson, S, Leif Lindberg, TP och Monica Fredriksson, TP 
deltar inte i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett 
      totalt högsta lånebelopp om 125 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det  
      totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
      lånebelopp, 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsås Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till 
     ett totalt högsta lånebelopp om 25 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det  
     totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
     lånebelopp. 
 
att skuldebrev inom rambeslut för borgen till Torsås Bostads AB och Torsås Fastighets AB  
     för kommunens räkning skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och  
     kontrasigneras av ekonomichefen, eller vid förfall av denne, av kommunchefen. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
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KF § 5/10 
KS § 10/10           08/KS0233 
Fördelning ägartillskott Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-11-25 § 131, att bostads- och fastighetsbolaget tillförs 
500 tkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att fördela ägartillskottet 500 tkr, 100 tkr till Torsås Bostads AB och 400 tkr till Torsås  
     Fastighets AB. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-01-27 
 
Jäv 
 
Jörgen Johansson, C, Peter Ludvigsson, S, Leif Lindberg, TP och Monica Fredriksson, TP 
deltar inte i beslutet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att fördela ägartillskottet 500 tkr, 100 tkr till Torsås Bostads AB och 400 tkr till Torsås  
     Fastighets AB. 
-----  
Expedieras till 
Ekonomichef Kent Frost 
Torsås Bostads AB/Torsås Fastighets AB 
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KF § 6/10 
KS § 14/10 
AU § 458/09          07/KS0194 
Tillstyrkan av tillståndsärende enligt 16 kap 4 § miljöbalken, Videbäcksmåla 1:2 
med flera 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föredrar ärendet. 
 
Till Länsstyrelsen har inkommit en ansökan enligt 9 kap.6 § miljöbalken om tillstånd för 
miljöfarlig verksamhet, gällande uppförande och drift av en gruppstation av 12 vindkraft-
verk med en totalhöjd om 150 meter på fastigheterna Videbäcksmåla 1:2, Torhult 2:2, 
Sandbäcksmåla 1:2 m ed flera i Torsås kommun.  
 
Länsstyrelsen har bedömt ansökningshandlingarna som kompletta och ärendet prövas av 
Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län. 
 
Länsstyrelsen anhåller om besked enligt 16 kap. 4 § miljöbalken huruvida Torsås kommun 
tillstyrker ett tillstånd till aktuell verksamhet eller inte. 
 
Detta ärende har varit aktuellt för prövning i både tidigare miljönämnd enligt miljöbalken 
respektive byggnadsnämnd enligt plan- och bygglagen. Samråd har hållits 2008-05-09 för 
berörda och skriftligt samråd med miljönämnden 2008-06-18 § 35.  
 
Lagändringarna om vindkraftsprövning trädde i kraft den 1 augusti 2009 och de går i 
korthet ut på att det inte längre behövs bygglov enligt plan- och bygglagen för att uppföra 
vindkraftverk som tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. Ärendet prövas nu 
helt av Miljöprövningsdelegationen i Kalmar län.  
Lokaliseringen av vindkraftsparken är förenlig med Torsås kommuns förslag till 
översiktsplan och dess tematiska tillägg, vindkraftsstrategi 2009-06-11 samt med det 
nationella planeringsmål om vindkraftsutbyggnad med 30 TWh till år 2020. Den planerade 
verksamheten är dessutom förenlig med flera av de 16 nationella miljökvalitetsmål, bl.a. mål 
om begränsad klimatpåverkan. 
 
Sammantaget anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte föreligger något hinder mot 
det sökta tillståndet till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalkens bestämmelser och inte 
heller mot lokaliseringsprinciper i plan- och bygglagens mening. 

 
Arbetsutskottet beslutar 2009-12-08 föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 
att enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet,  
    vindkraftspark Videbäcksmåla 1:2 med flera, enligt ansökan. 
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Fortsättning § 6/10, Tillstyrkan av tillståndsärende enligt 16 kap 4 § miljöbalken, 
Videbäcksmåla 1:2 med flera 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12 föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet,  
    vindkraftspark Videbäcksmåla 1:2 med flera, enligt ansökan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrka ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet,  
    vindkraftspark Videbäcksmåla 1:2 med flera, enligt ansökan. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
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KF § 7/10 
KS § 21/10           09/KS0062 
Ny arvodesgrupp  
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-04-26 § 47 att en arvodesgrupp väljs av kommun-
fullmäktige i december 2009, för en översyn av hela arvodesreglementet inför nästa 
mandatperiod. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2010-01-12: 
 
att gruppledarna från samtliga partier lämnar till valberedningens ordförande, namn på en 
     ledamot som ska ingå i arvodesgruppen, 
 
att därefter lämnas förslaget på gruppen till kommunfullmäktige för antagande, 
 
att arbetsgruppens förslag på arvodesreglemente gällande nästa mandatperiod ska vara klart  
     till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-21. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-01-27 
 
Valberedningens ordförande Sören Bondesson redovisar förslag på ledamöter som ska ingå 
i den nya arvodesgruppen. 
 
I arvodesgruppen ingår 
 
Ann-Britt Mårtensson, S, sammankallande 
Lena Gustafsson, V 
Bert Appert, TP 
Mona Magnusson, M 
Marie Jansson, KD 
Hans-Olof Berg, C 
Christer Andersson, FP 
Lars Sjöholm, MP 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att godkänna valberedningens förslag till en ny arvodesgrupp,  
 
att arbetsgruppens förslag på arvodesreglemente gällande nästa mandatperiod ska vara klart  
     till kommunfullmäktiges sammanträde 2010-04-21. 
-----  
Expedieras till 
Ann-Britt Mårtensson, S, Lena Gustafsson, V, Bert Appert, TP, Mona Magnusson, M, 
Marie Jansson, KD, Hans-Olof Berg, C, Christer Andersson, FP, Lars Sjöholm, MP 
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KF § 8/10 
KF § 143/09          09/KS0252 
Frågor ställd till Roland Swedestam gällande Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP har till Roland Swedestam, S ställt frågor gällande uppföljning 
av tidigare ställda frågor i kommunfullmäktige och nya med anledning av olika artiklar i 
lokalpressen kring Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) verksamhet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2009-12-16: 
 
att svar på frågorna från Leif Lindberg, TP lämnas vid kommunfullmäktiges sammanträde 
     2010-01-27. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 2010-01-27 
 
Roland Swedestam, S överlämnar ett skriftligt svar på Leif Lindbergs, TP frågor.  
Se frågor och svar i bilaga 1. 
 
Leif Lindberg, TP frågar Roland, hur kan effektiviteten ligga på samma nivå när KSRR har 
bytt till bilar med lastare bak samt bemannat bilarna med två personer? 
 
Roland Swedestam, S kan inte svara på detta utan återkommer till nästa sammanträde i 
kommunfullmäktige. 
 
Leif Lindberg, TP informerar om att Torsåspartiet är kritiska till KSRR:s verksamhet och 
kommer framöver att lägga fram ett yrkande, att Torsås kommun lämnar KSRR. 
----- 
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KF § 9/10            10/KS0035 
Medborgarförslag/synpunkter – Se positivt på Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag/synpunkter föreligger från Arne Svensson om att se positivt på Torsås 
kommun. 
 
Enligt kommunfullmäktiges 2003-11-25 § 105 antagna regler gällande medborgarförslag ska 
förslaget vara undertecknat med namnförtydligande, adress och telefonnummer. 
 
Inlämnat medborgarförslag/synpunkter uppfyller inte detta och kan därför inte beredas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att medborgarförslaget/synpunkterna noteras och läggs till handlingarna. 
-----  
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KF § 10/10           10/KS0036 
Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid 
biblioteket) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket)  
föreligger från Bo Wernersson, Torsås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
-----  
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KF § 11/10           10/KS0004 
SR Kalmars kommunturné 
 
Ärendebeskrivning 
 
SR Kalmar ska under våren 2010 starta en kommunturné, där de vill sända från 
kommunfullmäktige i kommunen. 
 
För Torsås del innebär det att kommunfullmäktige ska flytta sammanträdet den 21 april till 
den 19 april 2010. 
 
Syftet med sändningen är 
 
Att lyfta fram medborgarnas frågor ute i kommunerna ur ett nytt perspektiv. 

- att höja medborgarnas samhällsengagemang med höstens val i baktanke 
- att lyfta fram någon/några frågor som är heta ute bland medborgarna just nu 
- att medborgarna ska få en liten inblick i den församling som man valt för fyra 

år sedan, det vill säga kommunfullmäktige och få höra politiker som normalt 
inte framträder i SR-kanalerna. 

 
Krav 
 
Att kommunfullmäktige börjar klockan 17.00 måndagen den 19 april 2010. 
 
Proposition 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan SR Kalmars krav och att avslå deras förslag 
finner hon att Kommunfullmäktige beslutat att avslå förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att avslå förslaget från SR Kalmar. 
-----  
Expedieras till 
Bosse Nilsson, SR Kalmar 
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