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Plats och tid Kommunledningskontoret Torsås, 2010-11-08, 08.00 - 09.30     
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande 
 Irma Folkesson, C tjänstgörande ersättare för Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M 
  
  
       
       
         
       
       
       
   
Övriga deltagande Kent Frost, tillförordnad kommunchef, föredragande 
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
       
       
       
       
  
Utses att justera Mona Magnusson 
  
Justeringens  Kommunledningskontoret 2010-11-08 
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Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 349 - 366 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Mona Magnusson 
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2010-11-08      
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nedtagande 
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för protokollet 

Kommunledningskontoret 
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Underskrift Yvonne Nilsson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 349 - 366      
 
§ 349 Delgivningsärende    

§ 350 Kurser och konferenser 

§ 351 Vindexpo, Bergkvara   

§ 352 Anmälan delegationsärende   

§ 353 Personalärende, tjänst turismansvarig   

§ 354 Ansökan om befrielse av anslutningsavgift för VA- utbyggnad  

§ 355 Investering i avfallsbehandlingsanläggning  

§ 356 Utökning av förskolan Smultronets gård  

§ 357 Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län 

§ 358 Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar  
 län     

§ 359 Delårsrapport, Regionförbundet i Kalmar län  

§ 360 Revisionsrapport Styrning och ledning inom bildningsnämndens  
 ansvarsområde    

§ 361 Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och  förnyelse i  

 Torsås kommun    

§ 362 Samråd, detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara  

 småbåtshamn    

§ 363 Förslag på samverkansplan för biosfärkandidatområde Blekinge  
 Arkipelag    

§ 364 Kommunledningen informerar 

§ 365 Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2010 i Torsås  
 kommun   

§ 366 Bussförbindelse linje 127, Gullabo - Torsås 
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KS § 349/10 10/KS0002 
Delgivningsärende      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut 

10/KS0002 
• Personalutskottets protokoll 2010-20-26 § 46, Arbetskläder, 10/KS0004 
• Länsstyrelsen, Nyanländ i Småland, 10/KS0019 
• Slutrapport, Landsbygdshandeln i bygden – service och samverkan i 

Kalmar län, 10/KS0210 
 
Cirkulär 
 
• 10:55, Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna 

läsåret 2010/2011 
• 10:62, Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor 
• 10:63, Budgetpropositionen för år 2011 
• 10:64, Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera delgivningarna. 
-----  
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KS § 350/10 10/KS0003 
Kurser och konferenser      
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet delges  
 
• Regionförbundet i Kalmar län, Regiondagar 27 – 28 januari 2011, Västervik 
• Regionförbundet i Kalmar län med flera, Klimatkraft Sydost, 17 november 

2010, Alvesta 
• Regionförbundet i Kalmar län, Lupp-konferens, En satsning på barn och 

unga = en satsning på regionens utveckling, 9 december 2010, Kalmar 
• Nätverket för vindbruk, Mervind i kommunerna, 9 december 2010, Kalmar 
• Sveriges kommuner och landsting, Nationell konferens om företags-

klimatet, 2 – 3 december 2010, Sigtuna 
 
Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet 
      
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera kurser och konferenser som delgivits 
-----  
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AU § 351/10 
AU § 302/10   10/KS0146 
Vindexpo Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-05-27 § 187 att genomföra en förstudie 
angående eventuell utveckling av verksamheten på Vindexpo till att bli ett 
kunskapscentrum för vind i Sydöstra Sverige samt att ansöka om bidrag till 
förstudien hos Energimyndigheten. 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar på arbetsutskottet  
2010-09-07 § 285 att Kajsa Olsson från Energimyndigheten svarar att man kan 
inte söka medel till en förstudie utan till enbart idén att göra något spännande 
på Vindexpo i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att uppdra åt tillförordnad kommunchef Kent Frost och turismansvarig Lise- 
     Lotte Gustavsson att kontakta aktörerna i området samt Högskolan i  
     Kalmar om intresse finns för att satsa på Vindexpo i Bergkvara. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-08 
 
För att kunna arbete vidare i ärendet vill tillförordnad kommunchef Kent Frost 
ha en vägledning från politikerna vad de förväntar sig att få ut från verk-
samheten på Vindexpo. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen. 
-----  
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AU § 352/10   10/KS0009 
Redovisning delegationsbeslut gällande inköp under oktober 
2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av inköpssamordnare Kent Frost fattade delegationsbeslut 
gällande inköp under oktober 2010. 
 
• Local Net Soft AB, Supportavtal EkoZoom 
• Räddningstjänstförbundet Emmaboda – Torsås, Grundläggande 

brandskyddsutbildning 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna redovisning av delegationsärende gällande inköp under oktober  
     2010. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 353/10   10/KS0105 
Personalärende, tjänst turismansvarig 
 
Ärendebeskrivning 
 
Turismansvarig Stine Breum Appelqvist har sagt upp sin tjänst som turism- 
ansvarig i Torsås kommun. 
 
Vikarie på tjänsten idag är Lise-Lotte Gustavsson, fram till och med  
2011-01-31. 
 
Tjänsten som turismansvarig kommer att annonseras ut tillsammans med en 
tydlig arbetsbeskrivning på tjänstens arbetsuppgifter inklusive inflyttarservice. 
 
Yrkande och proposition 
 
Mona Magnusson, M yrkar att Lise-Lotte Gustavsson bjuds in till arbets-
utskottet 2010-11-23 för en öppen dialog med anledning av tjänsten som 
turismansvarig. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att arbetsutskottet beslutat att 
bifalla yrkandet. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att tjänsten som turismansvarig ska annonseras ut tillsammans med en tydlig  
     arbetsbeskrivning på tjänstens arbetsuppgifter inklusive inflyttarservice, 
 
att bjuda in Lise-Lotte Gustavsson till arbetsutskottet 2010-11-23 för en öppen 
     dialog med anledning av tjänsten som turismansvarig. 
-----  
Sändlista 
Tillförordnad kommunchef 
Lise-Lotte Gustavsson 
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AU § 354/10   10/KS0209 
Ansökan om befrielse av anslutningsavgiften för VA-byggnation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF ansöker om befrielse från den avgift som eventuellt kommer att 
belasta föreningen med anledning av den VA-byggnation som kommer att 
verkställas söder om Bergkvara. 
 
Hagaborgs idrottsplats med tillhörande fastighetsbeteckning ägs av Torsås 
kommun och idrottsföreningen arrenderar ytan för fotbollsplaner samt 
klubbhus. Sedan tidigare finns kommunalt vatten framdraget vilket minskar 
kostnaden för kommunen. 
 
Föreningen har idag ingen uppfattning om vilken kostnad en avloppsledning 
innebär, men det vore förödande för föreningen om de ska återbetala4 – 5 års 
kontraktsbidrag för framdragning av avlopp till en fastighet som de inte äger. 
 
Därför hoppas Kent Johansson och Lena Johansson, Bergkvara AIF att Torsås 
kommun bifaller deras ansökan daterad 2010-10-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden gör en översyn över de  
     föreningar som kommer att beröras av nya VA-anslutningar och egna  
     enskilda anläggningar samt 
 
att redovisa till kommunstyrelsen, hur liknande ärende behandlas tidigare. 
-----  
Expedieras till 
Bygg- och miljönämnden 
Tekniska nämnden 
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AU § 355/10   10/KS0050 
Investering i avfallsbehandlingsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR:s) förbundsstyrelse och förbunds- 
fullmäktige har beslutat att matavfall ska sorteras ut från övrigt hushållsavfall.  
Som en följd av detta planerar KSRR att investera i en avfallsbehandlings-
anläggning innefattande en optisk sorteringsanläggning, förbehandling av mat- 
avfall och en behandling av den brännbara fraktionen till en bränslefraktion. 
 
Enligt 4 § i KSRR:s förbundsordning ska kommunfullmäktige i medlems- 
kommunerna få tillfälle att yttra sig innan förbundet fattar beslut i verk-
samheten som är av principiell art eller annars av större vikt. Den planerade 
investeringen överskrider också det maxbelopp på 50 miljoner kronor som 
KSRR, enligt samma paragraf, får upplåna utan medgivande från medlems-
kommunerna. 
 
KSRR ber därför medlemskommunerna att yttra sig över förslaget att göra en 
investering i en avfallsbehandlingsanläggning på upp till 120 miljoner kronor. 
Vidare ber KSRR om medgivande att ta upp lån för investering upp till 120 
miljoner kronor. 
 
För att förse medlemskommunerna med information har bifogats ekonomiska 
kalkyler, utredningar samt protokoll från KSRR:s förbundsstyrelse och för- 
bundsfullmäktige rörande beslut i frågan om utsortering av matavfall. 
 
KSRR önskar svar från medlemskommunerna senast 2010-12-20. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att avvakta sammanträffandet mellan kommunstyrelsens presidium och  
     Kalmarsundsregionens Renhållare 2010-11-26, 
 
att därefter tas ärendet upp på kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-30 för  
     beslut. 
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 356/10   10/KS0050 
Utökning av förskolan Smultronets gård 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål och förslag gällande större lekyta utomhus för barnen på 
Smultronets förskola i Torsås föreligger från föräldrarepresentanter på 
avdelning Röd Smultronet daterad 2010-10-17. 
 
Modulen som placerats på dagiset verkar alla nöjda och glada med, men tyvärr 
försvann då platsen där man spelar fotboll och bandy på, som flitigt används 
av de större barnen.  
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot att utöka lekytan på kommunens mark,  
     eftersom allmänheten har rätt till att vistas på kommunens grönområde.   
-----  
Expedieras till 
Bildningsnämnden 
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AU § 357/10   10/KS0221 
Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Under projektarbetets gång har kontinuerlig rapport och avstämning skett i 
Primärkommunala nämnden liksom hos social- och omsorgschefer, 
rehabiliteringsansvariga i kommunerna. 
 
Vid den efterföljande avstämningen med respektive kommun framkom att alla 
kommuner förordade uppsägning av de nuvarande hjälpmedelsavtalet senast 
2010-12-31. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ärendet utgår med anledning av att ärendet kommer att behandlas i  
     socialnämnden. 
-----  
Expedieras till 
Socialnämnden 
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AU § 358/10   10/KS0193 
Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förbundet har för närvarande 14 stycken revisorer, det vill säga en för varje 
medlem vilket lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser tidigare föreskrev. Möjlighet finns nu efter en lagändring i § 25. 
Ändringen träder ikraft 2010-07-01 och lyder: 
 
Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens 
förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en 
gemensam revisor. Revisorer ska såvitt avser kommun och landsting utses av 
kommun- och landstingsfullmäktige. När kommun- och landstingsfullmäktige 
utser revisorer ska 14 § denna lag samt 4 kap. 5 § och 6 § första-tredje styckena 
kommunallagen (1991:900) tillämpas på motsvarande sätt. 
Kommuner och landsting kan träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma 
revisorer. När en eller flera gemensamma revisorer utses ska 4 kap. 23 a § andra stycket 
kommunallagen tillämpas på motsvarande sätt. 
 
Förslag är att antalet revisorer minskas till tre, vilket innebär att staten har en 
revisor, landstinget har en och kommunerna har en gemensam revisor. 
 
Primärkommunala nämnden (PKN) beslutar 2010-09-09 föreslå det nyvalda 
kommunfullmäktige i respektive kommun besluta om en gemensam revisor för 
länets kommuner samt att uppdra åt PKN att utse en gemensam kommunal 
revisor. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att utse en gemensam revisor för länets kommuner, 
 
att uppdra åt Primärkommunala nämnden att utse en gemensam kommunal  
     revisor.  
-----  
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
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AU § 359/10   10/KS0213 
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010, Regionförbundet i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till 
samverkansorgan (kommunalförbund) enligt lagen 2002:34 om 
samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, 
bland annat avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera 
enbart en förbundsstyrelsen (direktion enligt KL 3 kap, 23 § som beslutande 
organ. 
 
Med hänvisning till vissa ändringar i kommunallagen, vilka berör 
regionförbundets verksamhet ska fullmäktigeförsamlingarna, i likhet med 
årsbokslut, även behandla delårsrapport för kommunalförbund utan 
fullmäktige. 
 
Förbundsstyrelsen har § 128/10 godkänt delårsrapport för perioden 1 januari – 
30 juni 2010 samt beslutat att rapporten sänds till regionförbundets ägare för 
kännedom. 
 
Delårsrapport 2010 föreligger från Regionförbundet i Kalmar län.  
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att godkänna delårsrapport 2010 samt revisionsrapporten gällande Region- 
     förbundet i Kalmar län. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 360/10   10/KS0206 
Revisionsrapport Styrning och ledning inom bildnings-
nämndens ansvarsområden i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att göra en granskning av bildningsnämndens styrning och 
ledning. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Styrning och ledning inom 
bildningsnämndens ansvarsområden i Torsås kommun” redovisas gjorda 
iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna anser att bildningsnämndens styrning och ledning måste 
förbättras. Deras bedömning är att nämnden saknar systematiskt kvalitets-
arbete. Av revisionsrapporten framgår att nämnden bör formulera tydliga 
uppdrag till verksamheterna utifrån identifierade förbättringsområden. 
 
De ser allvarligt på att nämnden inte följer fullmäktigebeslut. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till bildningsnämnden och 
kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på 
planerade åtgärder för att förbättra styrningen senast 2010-11-30. Rapporten 
lämnas för kännedom till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta bildningsnämndens svar på revisionsrapporten, 
 
att ärendet återkommer i kommunstyrelsen 2010-11-30 för beslut.   
-----  
Sändlista 
Bildningsnämnden 
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AU § 361/10   10/KS0207 
Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse i 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunernas revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse- 
Coopers i uppdrag att göra en granskning av Va-ledningsnätets underhåll och 
förnyelse. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna gransknings- 
planen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport Vatten och avloppsledningsnätets 
underhåll och förnyelse i Torsås kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en 
revisionell bedömning. 
 
Revisorernas bedömning är att planering och genomförande av underhåll och 
förnyelse av VA-ledningssystemet inte är ändamålsenligt ur ett långsiktigt 
perspektiv. Det baseras på att det saknas planer över underhåll och förnyelse 
av ledningsnätet samt saneringsplaner. 
 
De rekommenderar att ett digitalt stöd för VA-verksamheten införs, att nätet 
kartläggs i sin helhet samt att förnyelseplaner och saneringsplaner upprättas. 
Vidare bör driftstörningar dokumenteras systematiskt och användas som 
underlag för planering. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till tekniska nämnden för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-12-30. 
Rapporten lämnas för kännedom till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktiges presidium. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att inhämta tekniska nämndens svar på revisionsrapporten. 
-----  
Sändlista 
Tekniska nämnden 
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AU § 362/10   10/KS0277 
Detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, 
Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till detaljplan för del av Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn 
föreligger. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att utveckla hamnverksamheten vid småbåts- 
hamnen i Bergkvara. Planen avser möjliggöra dels sjöbodar och handelsbodar 
inom hamnområdet och dels fler bryggor och pirar inom vattenområdet. 
 
Planområdet ligger i Bergkvara samhälle i den norra delen av Bergkvara hamn. 
Marken är kommunägd. Planområdets areal är cirka 17 hektar varav 9 hektar 
består av vatten. 
 
Synpunkter på detaljplanen ska skriftligen inlämnas senast 2010-11-17 till bygg- 
och miljönämnden. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättad detaljplan för del av Bergkvara 2:1,  
     Bergkvara småbåtshamn samt 
 
att meddela kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 363/10   10/KS0216 
Förslag på Samverkansplan för Biosfärkandidatområde 
Blekinge Arkipelag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Biosfärkontoret har under ledning av styrgruppen för Blekinge Arkipelag, 
arbetat fram en längsiktig samverkansplan för biosfärkandidatområde Blekinge 
Arkipelag.  
 
Samverkansplanen ska ses som ett vägledande dokument för den hållbara 
utvecklingen inom området, som även kan användas vid översiktsplaneringen 
inom området. Planen ska beskriva en realistisk balans mellan bevarande och 
nyttjande. 
 
Det primära syftet med samverkansplanen är att ta fram en handlingsplan för 
arbetet inom det planerade biosfärområdet, som innebär att man kan bibehålla 
sina höga natur- och kulturvärden samtidigt som en progressiv näringslivs-
utveckling sker inom området.  
 
Planen ska bidra till att uppnå visionen: 
 
Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där utvecklingen sker i harmoni 
mellan företagande och ekologi. Grunden är lokalt engagemang och omtanke om kommande 
generationer framtid. 
 
Synpunkter på samverkansplanen ska skriftligen inlämnas senast 2010-12-15 till 
Länsstyrelsen i Blekinge. 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att inhämta bygg- och miljönämndens yttrande på samverkansplanen,  
 
att ärendet återkommer i arbetsutskottet. 
-----  
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
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AU § 364/10   10/KS0004 
Kommunlednings informerar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost informerar om 
 
• Träff med SermoIT för information om deras verksamhet, 
• Lämnar en lägesrapport gällande utbildning till nyvalda/omvalda 

förtroendevalda, 
• Arbetet pågår gällande avtal med Kulturföreningen Olssonska gården, 
• Sammanträffande har skett med Bergkvara Båtklubb. Båtklubben 

återkommer efter deras medlemsmöte i november 2011. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att notera informationen.  
-----  
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AU § 365/10 
AU § 308/10   10/KS0016 
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2010 i Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer i Torsås har gett Komrev inom Pricewaterhouse-
Coopers i uppdrag att göra en granskning av kommunens delårsrapport. 
Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. 
 
I revisionsrapport ”Revisionsrapport granskning av delårsrapport 2010 i Torsås 
kommun” redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. 
 
Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen utvecklar delårsrapporten 
för att kunna ge kommunfullmäktige ett bättre underlag för sin bedömning om 
måluppfyllelsen. De rekommenderar att förvaltningsberättelsen utvecklas för 
att få en ”röd tråd” mellan budget, delårsrapport och årsredovisning i struktur 
och innehåll, för att möjliggöra uppföljning på ett enkelt och tydligt sätt. De 
rekommenderar att uppföljning och analys av måluppfyllelsen utvecklas och 
tydliggörs. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för beaktande och 
åtgärd. Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast 2010-11-15. 
 
Arbetsutskottet beslutar 2010-09-29: 
 
att tillförordnad kommunchef Kent Frost upprättar ett svar till revisorerna på 
     planerade åtgärder utifrån Revisionsrapport granskning av delårsrapport  
     2010 i Torsås kommun. 
 
Arbetsutskottets behandling 2010-11-08 
 
Tillförordnad kommunchef Kent Frost har upprättat svar på planerade 
åtgärder utifrån revisionsrapporten gällande delårsrapport 2010. 
 
I syfte att möjliggöra uppföljning på ett enklare och tydligare sätt kommer 
struktur och innehåll i förvaltningsberättelsen att utvecklas vidare för att få en 
bättre ”röd tråd” mellan budget, delårsrapport och årsredovisning. 
 
För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver 
gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell 
skapar förutsättningar för dialog. Kommunens styrmodell bygger på 
målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig 
verksamhet i nämnder och bolag. Denna styrmodell kommer fortsatt att 
utvecklas och tydliggöras för att ge kommunfullmäktige ett bättre underlag för 
sin bedömning om måluppfyllelsen. 
Fortsättning
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Fortsättning § 365, Revisionsrapport - Granskning av delårs-
rapport 2010 i Torsås kommun 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta: 
 
att godkänna upprättat svar från tillförordnad kommunchef, som sitt eget. 
-----  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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AU § 366/10   10/KS0033 
Bussförbindelse linje 127, Gullabo - Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Roland Swedestam, S informerar om att synpunkter har kommit 
in gällande bussförbindelsen linje 127 mellan Gullabo och Torsås. Eftersom  
bussen stannar på torget har äldre och funktionshindrade svårt att ta sig vidare 
till butikerna ICA och Konsum. För att underlätta för dessa så önskas att 
bussen stannar i bussfickan som finns utanför Konsum.  
 
Turen från Gullabo 10.35 till Torsås ska bussen stanna i bussfickan utanför 
Konsum samt att turen 13.13 till Gullabo startar utanför Konsum. 
 
Förslag på ändring av linje 127 ska lämnas omgående till Kalmar Läns Trafik 
AB för att förändringen ska börja 2010-12-12. 
 
Arbetsutskottet beslutar: 
 
att begära hos Kalmar Läns Trafik AB ändring av linje 127 enligt ovanstående, 
 
att meddela kommunstyrelsen, arbetsutskottets beslut. 
-----  
Sändlista 
Kalmar Läns Trafik AB 


