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Plats och tid Torskolans matsal, Torsås, 2011-03-28, 18.00 – 18.15     
  
Beslutande Håkan Algotsson, C ordförande 
 Eva-Kristina Berg, C 
 Christofer Johansson, C 
 Margareta Ohlin, FP tjänstgörande ersättare för Marcus Johansson, C 
 Mona Magnusson, M 
 Marie Jansson, KD 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S tjänstgörande ersättare för Henrik Nilsson Bokor, S 
 Sören Bondesson, S 
 Ann-Britt Mårtensson, S 
 Monica Fredriksson, TP 
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Hans Larsson, S icke tjänstgörande ersättare 
       
       
       
  
Utses att justera Mona Magnusson, M 
  
Justeringens  Torskolans matsal 2011-03-28 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 65      

    
 Ordförande Håkan Algotsson  
    

 Justerande Mona Magnusson  
   

   

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Kommunstyrelsen   

Sammanträdesdatum 2011-03-28   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-03-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-04-20 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 65      
 

§ 65 Ram för nyupplåning under 2011       
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 3  
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2011-03-28 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 

 
KS § 65/11 
AU § 73/11   11/KS0082 
Ram för nyupplåning under 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om att behov finns att 
under 2011 nyupplåna 48 mkr. 
 

Arbetsutskottet föreslår 2011-03-22 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2011, med totalt 48 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
     år 2011. 
 

Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande Håkan 
     Algotsson som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år  
     2011 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2011,  
 
att ekonomichef Kent Frost med kommunstyrelsens ordförande Håkan  
     Algotsson som ersättare har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år  
     2011 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de  
     lån som förfaller till betalning under år 2011, 
 
att skuldebrev skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande eller vid  
     förfall av denne av kommunstyrelsens förste vice ordförande och kontra- 
     signeras av ekonomichefen eller vid förfall av denne, av kommunchefen, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka  
     kommunens skulder under år 2011, med totalt 48 mkr, 
 
att kommunstyrelsen under år 2011 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna  
     upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under  
     år 2011. 
-----  


