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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 sista februari 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 2014-2016 utifrån perspektiven Hållbar 

utveckling och Effektiv organisation.   

Utifrån dessa övergripande strategiska mål och indikatorer har kommunfullmäktige fastställt 

nämndsspecifika uppdrag i årsplan och budget 2014.  
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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.  

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.  

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

bostadsanpassning.  

Energirådgivning 
Nämnden ansvarar för kommunens arbete med energirådgivning och energieffektivisering. 

 

Nämndens ordförande har ordet 

Inom verksamhetsområdet miljö och hälsa görs en fortsatt satsning på tillsyn av enskilda avlopp 

samt en intensifiering av tillsyn inom hälsoskyddsområdet. Även tillsynen av jordbruk kommer 

att prioriteras under året. En översyn av taxan inom miljöbalkens område kommer att göras. 

Under 2014 kommer också Torsås kommun att subventionera dricksvattenprover för 

barnfamiljer. Satsningen på kommunens vattendrag fortsätter under 2014. Vi försöker få till ett 

kommungemensamt projekt om genomströmning samt genomföra ett par projekt för att 

begränsa utsläppen av närsalter. Nämnden kommer även under 2014 att engagera sig i 

Miljösamverkan Sydost som är en gemensam plattform inom miljö- och livsmedelstillsynen. 

Kompetens och teknisk utrustning finns nu för att genomföra alla typer av planuppdrag inom 

kontoret. Vi bedömer att flera detaljplaner och tillägg till detaljplaner kommer att genomföras 

under året. Bostadsplaner kommer att prioriteras. Till detta kommer en utredning om attraktivt 

boende samt antagande av VA-planen som ett tillägg till översiksplanen. För att möta en 

pensionsavgång inom bygglovsidan har en omfördelning av resurser möjliggjort en succession 

inom kontoret. 

Nämnden fortsätter arbeta med energieffektivisering och energirådgivning. Statsbidrag för dessa 

verksamheter utgår även under 2014. Målgruppen är främst företag och allmänhet. 
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Nämndens åtaganden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag  

Perspektiv 
 

Kommunfull-
mäktiges 
uppdrag 

Nämndens 
åtaganden 
 

Mått Strävansvärden 

Hållbar 
utveckling 
 

Fossilbränslefri 
kommun 2030 

Fortsatt arbete med 
energieffektivisering 
och energirådgivning. 
 
Medverka i externa 
arrangemang. 
Satsning på 
fossiluppvärmnda 
byggnader. 

 
 
 
 
Medverka i minst 3 
externa 
arrangemang 

 

 Ökad kvalitet via 
samverkan med 
högskola 
och universitetet 
 

Samarbetsprojekt om 
enskilda avlopp 
genom Tekniknod 
Sydost. 
 
Samarbete med BTH 
ang planskisser. 

Minst 1 
samverkansprojekt 

 

 Ökad tillgänglighet 
till kommunala 
tjänster 
 

Utveckla GIS-
användningen och e-
tjänster 
 

 24-timmarsmyndighet 

 Ökad samverkan 
mellan kommun och 
föreningsliv 
 

Öka dialogen i 
utvecklingsfrågor 
med de kustnära 
aktörerna 

Bjuda in till 
nämnden 

Inbjudningar till 
nämnden två gånger 
under 2014 

 Nytt 
bostadsområde. 
 

Ta fram utredning för 
Attraktivt boende.  
 
 
 
 
Färdigställa VA-
planen.  
 
Påbörja en 
systematisk 
detaljplaneprocess 
under 2014 i vilka 
markägare och 
myndigheter 
involveras redan 
inledningsvis 

Skapa 
planmässiga 
förutsättningar för 
fler 
bostadsfastigheter  
 
 
 
 
Antalet 
detaljplaner 

Bostadsmarknad i 
balans 
 
 
 
 
 
 
 
5 detaljplane-
processer sätts igång 
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 Länets tryggaste 
kommun. 
 

Utveckla samverkan 
med polis och 
räddningstjänst 
 
God tillsyn av objekt 
inom livsmedel, 
hälsoskydd och miljö. 

  

 Kvalitetsgarantier 
för invånare 
 

Under året utveckla 
en servicegaranti för 
nämndens 
verksamhetsområden 
 

Införa 
servicegaranti för 
minst 1 tjänst 

Servicegarantier 
inom alla 
verksamhetsområden 

 Ökat medborgar-
inflytande 
 

Eftersträva jämn 
representation på 
samrådsmöten.  
 
 
Utveckla 
medborgarinflytandet 
i planer och 
miljöprojekt 

Jämn 
representation på 
samrådsmöten 

 

Effektiv 
organisation 

Organisationen ska 
kännetecknas av 
trygg arbetsplats, 
öppet klimat och 
kommunens mål 
ska vara kända i 
verksamheten. 
 

APT och 
samverkansgruppen 
utvecklas 

KASAM-index 
(Känsla Av 
SAMmanhang) 

 

 Ökad frisknärvaro. 
 

Satsningar på 
arbetsmiljö och 
friskvård samt 
ledarskap 

Frisknärvaron 
(ingen 
sjukskrivning 
under senaste 24 
månaderna) över 
30 % 

Frisknärvaron över 
45 % 

 Respektive 
förvaltning ska 
uppdatera sin del 
av hemsidan minst 
en gång i veckan. 
 

Regelbunden 
genomgång av 
hemsidorna 

  

 Planerad 
kompetens-
utveckling 
 

Varje anställd ska i 
dialog med arbets-
givaren göra en 
individuell 
kompetens-
utvecklingsplan 
utifrån verksam-
hetens och 
individens behov 

Verksamhetschef 
rapporterar 
resultat och 
genomförande 
årligen 

100 % 
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 För att uppnå en 
ekonomi i balans på 
alla nivåer i 
organisationen 
krävs budgeterade 
reserver och 
handlingsberedskap 
för väntade och 
oväntade 
händelser. 
. 

Utarbeta en 
riskanalys för 
verksamheten 

  

 Budgetföljsamhet 
 

Bästa möjliga 
verksamhet för 
anslagna medel 
 
All personal och 
nämnd ska vara 
delaktiga i 
budgetuppföljnings-
processerna i syfte 
att få bättre koppling 
ekonomi-verksamhet 

Hålla budget 
 
 
 
Antal 
gemensamma 
planerings- och 
uppföljningsmöten 

God ekonomisk 
hushållning 
 
 
Minst fyra om året 

 

 

Nämndens egna mål 

Perspektiv 
 

Nämndens mål Mått Strävans- 
Värden 
 

Anmärkning 

Hållbar 
utveckling 
 

Årliga tillsyner för 
företag och 
organisationer som 
lyder under miljö-, 
hälso- och 
livsmedelslag-
stiftningen 

Andel av berörda 
företag och 
organisationer 
som har årlig 
tillsyn 

80 % inom en 
tvåårsperiod 
ska alla haft 
minst ett besök 

 

 Nämnden bjuder in 
Tekniska nämnden 
till diskussioner för 
att utveckla 
samarbetsområden 
inom miljö 

Antal gemen-
samma 
samarbets-
områden 

Två möten 
under 2014 

 

 Nämnden ska 
utveckla nya 
samarbetsområden 
inom miljö med 
kommunerna i 
närområdet 

Antal nya 
miljöprojekt 

Minst tre nya 
miljöprojekt 
årligen 
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Effektiv 
organisation 
 

Översyn av 
nämndens taxor 

Kostnadseffektiv 
jämfört med andra 
kommuner 

  

 

Verksamhetsmått 

Kvalitet 
Max 5 mått 
 

  Rätt i 9 av 10 överklagade beslut 

 I 50 % av uppföljande tillsynsbesök 
är anmärkningarna åtgärdade 

Kvantitet 
Max 5 mått 
 

Plan: 
Bygglov: 

Miljö: 
Livsmedel: 

Hälsoskydd: 

2 detaljplaner och 3 tillägg påbörjas 
110 bygglov/anmälan beslut 
Tillsyn av 42 objekt 
Tillsyn av 35 objekt 
Tillsyn av 33 objekt 

Ekonomi 
Max 3 mått 
 

Täckningsbidrag: 
(intäkter/utgifter) 

BAB 

16 % 
 
Inom ram 
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Resurser 

 

Internbudget  

Tkr   

Intäkter 
Personalkostnader 
Övriga kostnader 
 

-1 405 
4 421 
3 615 

 

Nettokostnader 
 

6 631 

Antal årsarbetare 8,70 

 

Tkr   

Fysisk och teknisk planering 
Miljötillsyn 
Livsmedelstillsyn 
Miljöprojekt kustmiljö 
Bostadsanpassning 
Förvaltning och nämnd 
Övrigt 

60 
1 490 

119 
847 

1 133 
2 816 

166 

Nettokostnader 6 631 
 

Investeringsbudget  

Tkr  

-  

Nettoinvesteringar 0 

 

 

 


