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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 2015-02-06 och
redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Mål och uppdrag
Med utgångspunkt från visionen Ett gott liv i en livskraftig kommun har kommunfullmäktige beslutat
om ett antal övergripande strategiska mål för 2015-2017 utifrån perspektiven Hållbar utveckling
och Effektiv organisation.
Utifrån dessa övergripande strategiska mål och indikatorer har kommunfullmäktige fastställt
nämndspecifika uppdrag i årsplan och budget 2015.
.
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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.
I samband med Våryran den 15 maj, i samverkan med Vattenrådet och Kustmiljögruppen,
genomförs en Dricksvatten- och avloppsmässa. Då ges information om hur man sköter sin
dricksvattenbrunn, om enskilda avlopp och det visas olika tekniska lösningar för enskilt avlopp.
Under 2015 sker en fortsatt satsning på för att öka antalet godkännda 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.
För grundvattenföroreningen i Emnabo kommer en uppdatering av huvudstudien att
genomföras. Studien kommer att ge svar på om behov av efterbehandling föreligger, vilka
metodiker som kan användas och vilka kostnader det medför.
Under 2015 kommer Torsås kommun att fortsätta subventionera dricksvattenprover för gravida
och barnfamiljer med barn upp till 2 års ålder.
Även under 2015 förväntas en stor resursinsats för vindkraftsanläggningen i Kvilla. Nämnden
kommer även under 2015 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.
Vi bedömer att flera detaljplaner och tillägg till detaljplaner kommer att genomföras under året.
Med hänsyn till bristen på kommunägd mark i attraktiva lägen kommer planverksamheten främst
att inriktas på att justera inaktuella detaljplaner och anpassa dem efter befintliga förhållanden.
Planer bostäder och näringsliv kommer att prioriteras. Under året kommer VA-planen att antas
som ett tillägg till översiksplanen. En aktualitetsprövning av översiktsplanen ska göras varje
mandatperiod och arbetet kommer att påbörjas under året.
Bostadsanpassning
Nämnden ansvarar för handläggningen av kommunala bidrag till enskilda enligt lagen om
bostadsanpassning.
Energirådgivning
Nämnden ansvarar för kommunens arbete med energirådgivning och energieffektivisering.
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För närvarande råder en stor osäkerhet om statsbidrag för energieffektivisering kommer att
lämnas i år. Arbetet med energieffektivisering avvaktar därför kommande budgetpropositioner.
Personalen har omallokerats till andra arbetsuppgifter. Arbetet med energirådgivning, som har
statsbidrag till och med 2017, inriktas mot allmänhet och företag.
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 2015. Ett nytt vattenprojekt planeras i
Grisbäcken kallat ”Vattenåtgärder i Grisbäcken - steg 2”. Arbetet sker i samverkan med
Kustmiljögruppen och Vattenrådet. Projektet kommer fokusera på att genomföra olika åtgärder i
Grisbäcken med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och Vattenvårdsplanen som manual.
Projektet ”Magasinera och fördröja – ett helhetsgrepp” fortsätter under 2015. Två våtmarker
anläggs, gallringen för att ta fram de stora ekarna väster om Ekbacken fortsätter, arbetet med att
anlägga ris-vasar påbörjas. Samverkan med Torskolan och förskolan kommer att ske.

Hans Larsson
Ordförande, Bygg- och miljönämnden

Nämndens egna mål
Perspektiv
Hållbar utveckling
Kommunens
verksamheter är
ekologiskt hållbara,
energieffektiva och
bidrar till god livsmiljö
Kommunens invånare
bidrar till minskad
klimatpåverkan och
förbättrad livsmiljö
Kommunen utvecklar
det goda regionala
miljöarbetet
Invånarna har tillgång
till god kommunal
service som

Nämndens mål

Mått

Tillsynsplanen följs

Andel som
inte
genomförs

Andelen förnybar energi
ska öka i kommunen

Energibalansberäkningar.
(2012 var
andelen 67 %)

I kommande Kikkmätningar ska samtliga
parametrar vara ”Högre”

Strävansvärden
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kännetecknas av
professionellt och
personligt bemötande
Delaktighet och
påverkansmöjligheter
präglar kommunens
samspel med invånare
och organisationer i
syfte att fördjupa de
demokratiska värdena
Effektiv organisation
Kommunen har trygg
säker och bra
arbetsmiljö för alla
anställda
Kommunen erbjuder
alla anställda dialog,
delaktighet och
ansvarstagande i
kommunens utveckling
Personalen upplever att
Torsås kommun är en
attraktiv arbetsgivare

eller ”Betydligt högre” än
för genomsnittet av
medverkande kommuner

Arbetsplatsolyckorna ska
minska.

Antalet
arbetsplatsolyckor

APT-möten ska upplevas
som meningsfulla

Andelen som
tycker mötena
är meningsfulla

Personalomsättningen ska
understiga 10 %

Personalomsä
ttning (%)

Verksamhetsmått
Kvalitet
Rätt i överklagade beslut (mål: 9
av 10 st)
Avslutade tillsynsärenden av
totalt genomförda (mål: 50 %)
Kvantitet
Avslutade bygglov/anmälningar
(mål: 110 st)
Genomförd tillsyn (antal)
Detaljplaner – laga kraft (antal)
Ekonomi
Täckningsbidrag (mål: > x %)
BAB (mål: < xx kr)
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Resurser
Internbudget, sammandrag
Tkr
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Antal årsarbetare

-1 715
4 338
3 633
6 256
7,75

Specifikation av nettokostnader
Tkr
Fysisk och teknisk planering
Miljötillsyn
Livsmedelstillsyn
Miljöprojekt kustmiljö
Bostadsanpassning
Förvaltning och nämnd
Övrigt
Nettokostnader

684
1 122
100
852
1 045
2 072
381
6 256

Investeringsbudget
Vattenvårdsprojekt
Nettoinvesteringar

Tkr
200
200

Nämndens åtaganden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag
Perspektiv
Hållbar
utveckling
Miljö

Socialt och
ekonomiskt

Kf:s uppdrag

Nämndsåtaganden

Mått

Fossilbränslefri kommun 2030

Fortsatt arbete med
energirådgivning

Ökad andel godkända enskilda
avlopp
Genomför åtgärder enligt
vattenvårdsplanen

Alla enskilda avlopp godkända
2025
Minst ett vattenvårdsprojekt per
år

Ökad tillgänglighet till
kommunala tjänster
Nytt bostadsområde

Införa minst en e-tjänst under
2015
Detaljplan för bostäder
genomförs inom 12 månader

Andel förnyelsebar energi i
kommunen
(2012: 67 %)
Antal godkända
avlopp
Antal
genomförda
åtgärder
Antal e-tjänster

Effektiv
organisation
Medarbetare Förankring av ledarpolicy

Process och
ekonomi

God ekonomisk hushållning
genom budgetföljsamhet och
handlingsberedskap
Process kring strategiska mål för
budget plan 2016-18 utifrån
Vision och verksamhetsidé med
utvecklade metoder för
uppföljning

Samtliga medarbetare ska ha god Dokumentation i
kännedom om kommunens
samband med
ledarpolicy
uppföljning av
RUS.
Budgetavvikelsen får inte
Procent av budget
överstiga ± 5 %.

Strävansvärden
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