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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden 

Verksamhetsplanens funktion 

Kommunfullmäktige och nämnderna anger mål och uppdrag som förvaltningen ska arbeta efter 

under året. Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att arbeta med för 

att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag och vad man avser att mäta för 

att nå måluppfyllelsen. Nämndernas verksamhetsplan ska vara klara senast 2015-11-08 och 

redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

 

Mål och uppdrag 

Med utgångspunkt från visionen Ett gott liv i en livskraftig kommun har kommunfullmäktige beslutat 

om ett antal övergripande strategiska mål för 2016-2018 utifrån perspektiven Hållbar utveckling 

och Effektiv organisation.   

Utifrån dessa övergripande strategiska mål har kommunfullmäktige fastställt nämndspecifika 

uppdrag i årsplan och budget 2016. 

 
Nämndens uppdrag till förvaltningen 
 
Nämndens verksamheter   
Miljö och Hälsa 
Inom verksamhetsområdet arbetar vi med myndighetsutövning enligt främst miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen samt förordningar och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa 

lagar. Verksamheten är i huvudsak tillsyn och tillståndsgivning samt råd och upplysning till 

företag och allmänhet. Nämnden ansvarar också för naturvårdsfrågor ur ett brett perspektiv. 

Under 2016 sker en fortsatt satsning på för att öka antalet godkända enskilda avlopp i 

kommunen. Arbete görs dels genom informationsinsatser, dels med att förelägga om att åtgärda 

bristfälliga enskilda avloppsanläggningar samt att, om inget görs, förbjuda användning av 

avloppet. Arbetet fortsätter områdesvis. Ärendena avslutas inte förrän entreprenörsrapport eller 

utförandeintyg kommer in. 

Under 2016 kommer Torsås kommun att fortsätta subventionera dricksvattenprover för gravida 

och barnfamiljer med barn upp till 2 års ålder. 

Även under 2016 förväntas en stor resursinsats för vindkraftsanläggningen i Kvilla. Nämnden 

kommer även under 2016 att engagera sig i Miljösamverkan Sydost som är en gemensam 

plattform inom miljö- och livsmedelstillsynen.  

Planering och Bygglov 
Myndighetsutövningen består i huvudsak av planläggning samt olika typer av lov och besked 

enligt plan- och bygglagen samt dess förordningar och föreskrifter. 
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En aktualitetsprövning av översiktsplanen är beslutad och arbetet kommer att fortsätta under 

hela året. Vi bedömer att fler planstudier, detaljplaner och tillägg till detaljplaner kommer att 

genomföras under året. Planer för bostäder och näringsliv kommer att prioriteras. 

Samarbetet med Nybro kommun inom MBK (mätning, beräkning, kartor) kommer att fortsätta. 

Antalet bygglov bedömer vi kommer att ligga i nivå med tidigare år. Vi bedömer att vi även under 

2016 kan hålla en mycket kort handläggningstid för bygglov (mediantid ca 2 veckor).  

Vi avser även att medverka i den plan- och byggsamverkan som håller på att startas upp inom 

länet. 

Bostadsanpassning 
Nämnden ansvarar för handläggningen av kommunala bidrag till enskilda enligt lagen om 

bostadsanpassning. Vi bedömer att antalet ansökningar kommer att öka med hänsyn taget till 

kommunens befolkningsprofil. Kostnaderna för bostadsanpassningen riskerar att inverka på 

kontorets övriga verksamhet.. 

Energirådgivning 
Nämnden ansvarar för kommunens arbete med energirådgivning.  

Arbetet med energirådgivning, som har statsbidrag till och med 2017, inriktas mot allmänhet och 

företag. Det råder en stor osäkerhet om hur statsbidraget kommer att fördelas från och med 

2017. 

Kustmiljöprojekt 

Torsås kommun har en lång tradition av aktivt kustmiljöarbete. Bygg- och miljönämnden 

ansvarar för att det genomförs åtgärder som förbättrar kommunens vattenmiljöer ur ett brett 

perspektiv, såväl vid kusten som i vattendrag och sjöar. Kommunen har ett eget 

vassklippningsaggregat som används i samverkan med kustmiljöföreningarna. Kalkning av 

våtmarker och insjöar sker med statsbidrag men administreras av nämnden. Projekt inom 

området görs oftast i samverkan med Vattenrådet och Kustmiljökommittén. 

Satsningen på kommunens vattendrag fortsätter under 2016. Projektet ”Magasinera och fördröja 

– ett helhetsgrepp” fortsätter under 2016. Vi planerar att anlägga våtmarker i anslutning till Ödet. 

 

 

 

Hans  Larsson 

Ordförande, Bygg- och miljönämnden 
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Nämndens egna mål utgående från kommunfullmäktiges mål 

Perspektiv Nämndens mål Mått Anmärkning 

Hållbar utveckling    

Kommunens 
verksamheter är 
hållbara, energieffektiva 
och bidrar till en god 
livsmiljö 
 

Inom 10 år ska samtliga 
enskilda avlopp vara 
godkända 
 
 
Kommunens invånare 
upplever kommunens 
miljöarbete som 
meningsfullt. 

Antal 
 
 
 
 
SCB:s nöjd 
medborgar-
index (NMI) 
 

Det finns ca 1500 
enskilda avlopp i 
kommunen som inte 
är godkända 
 
NMI: 49 (2013). 

Torsås är över 7 000 
invånare 2018. 
 

   

Kommunens invånare 
ges goda möjligheter till 
ett gott liv i trygghet och 
känner förtroende för 
kommunen genom ett 
gott bemötande och hög 
delaktighet.  
 

80 % av familjer med 
gravida eller barn under 2 år 
som har enskilda 
vattenbrunnar ska göra 
vattenanalyser under 2016 

Andel av 
familjer med 
barn <2 år 
utanför 
verksamhets-
området som 
lämnar 
vattenprov via 
kommunen 

Gratis 
”barnvattenprov” 

Näringspolitiken stödjer 
och stärker tillväxt, 
utveckling och 
sysselsättning 
 

   

Effektiv organisation    

Kommunens 
medarbetare är delaktiga 
och ansvarstagande för 
kvalitet och effektivitet i 
kommunens 
verksamheter 
 

   

Kommunen erbjuder 
rättssäker kommunal 
service efter behov med 
god tillgänglighet och en 
hög kvalitet 
 

   

Kommunen har god 
ekonomisk hushållning 
med kraft att möta 
dagens och 
morgondagens 
utmaningar 
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Kvalitet och 
kostnadseffektivitet är 
allas ansvar och säkras 
genom systematiskt 
förbättringsarbete för 
planering, 
genomförande och 
lärande uppföljning 
 

   

Kompetenta ledare och 
medarbetare som 
fokuserar på 
kommunens mål och 
uppdrag genom ständiga 
förbättringar skapar hög 
måluppfyllelse 
 

   

Stärkt lokal och regional 
samverkan för ökad 
kvalitet och hållbarhet 
 

Minst tre nya organiserade 
samverkansormråden med 
kommunerna i regionen 

Antal Idag samverkar vi 
inom Miljösamverkan 
SO (miljöskydd och 
livsmedel), Kart- & 
mättjänster med 
Nybro,  

 

 

Verksamhetsmått 

Verksamhetsmått 

Kvalitet 2014 2015 

Rätt i överklagade beslut 8 av 13  

Avslutade tillsynsärenden av 
totalt genomförda 

44 %  

   

Kvantitet   

Avslutade 
bygglov/anmälningar  

126  

Genomförd tillsyn 89  

Detaljplaner – laga kraft 4  

Ekonomi   

Täckningsbidrag ( %) 21  

BAB ( kr) 1 238 155  
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Resurser 

Internbudget, sammandrag 

 Tkr 

Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 

-1 915 
 4 431 
 3 833 

Nettokostnader  6 349 

  

Antal årsarbetare 7,75 

 

 

Specifikation av nettokostnader   

 Tkr 

Nämnds- och 
styrverksamhet 296 

Fysisk o tekn planering 684 

Miljövårdspris 20 

Miljötillsyn/planering 1 191 

Hälsoskydd 87 

Livsmedelstillsyn/provt 100 

Hälso- och Miljöinfo 50 

Miljöprojekt Kustmiljö 852 

Våtmarksprojekt 230 

Bostadsanpassningsbidrag 1 045 

Samhällsbyggn.förvaltning 1 794 

Nettokostnader 6 349 

 

Investeringsbudget 

 Tkr 

Vattenvårdsprojekt 300 

Nettoinvesteringar 300 

 

 

  



8 
 

Nämndens åtaganden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag 

Perspektiv Kf:s uppdrag Nämndsåtagande Mått 

Hållbar 
utveckling 

   

Miljö Fossilbränslefri kommun 2030  Vid varje upphandling av fordon 
ska fossilbränslefritt alternativ 
redovisas. 

Antal fossil-
bränslefria 
fordon 
 

 Ökad andel godkända enskilda 
avlopp 

Fortsatt utveckling av 
arbetsmetoder och processer 
 

Antal godkända 
avlopp 

 Aktualisera översiktsplanen 
 

 Beslut i 
kommun-
fullmäktige 

Innevånare Planera för fler bostäder Genomförande av de 
planuppdrag som 
kommunstyrelsen beslutar 
 

Antal bostads-
lägenheter 

 Prioritera och vidta åtgärder ur 
Funktionshinderpolitiskt 
Handlingsprogram.  
 

Åtgärda enkelt avhjälpta hinder 
under 2016-2018 

Antal åtgärder 

 Ökad tillgänglighet till 
kommunal service.  
 

Införa en e-tjänst 2016 Antal e-tjänster 

 Utveckla medborgardialog 
 

  

Effektiv 
organisation 

   

Medarbetare Genomför kompetensutveckling 
och processledning i ständiga 
förbättringar.  
 

  

 Fortsatt implementering av ledar- 
och medarbetarpolicy 

Samtliga medarbetare ska ha god 
kännedom om kommunens 
ledar- och medarbetarpolicy 

Dokumentation i 
samband med 
uppföljning av 
RUS. 
 

Verksamhet 
och ekonomi 

God ekonomisk hushållning 
genom budgetföljsamhet och 
handlingsberedskap 
 

Budgetavvikelsen får inte 
överstiga ± 5 %. 

Procent av budget 

 Mål och mått för verksamhet i 
volym, kvalitet och effektivitet 
ska vara förankrade i nämnder 
och verksamhet och användas 
för uppföljning och 
utvecklingsarbete.  
 

Tas upp i verksamhetsplanen och 
godkänns av nämnden 

 

 Fortsatt implementering av ledar- Samtliga medarbetare ska ha god Dokumentation i 
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och medarbetarpolicy 
 

kännedom om kommunens 
ledar- och medarbetarpolicy 
 

samband med 
uppföljning av 
RUS. 
 

 


