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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-11-19

Plats och tid

Räddningstjänsten i Torsås, 2007-11-19, 08.00 – 11.15

Beslutande

Roland Swedestam, s ordförande
Irma Folkesson, c
Håkan Algotsson, c
Mona Magnusson, m
Lena Gustafsson, v
Henrik Nilsson Bokor, s, tjänstgörande ersättare för Sören Bondesson
Christer Andersson, fp, tjänstgörande ersättare för Marie Jansson

Övriga deltagande

Yvonne Nilsson, sekreterare
Kent Frost, ekonomichef

Utses att justera

Håkan Algotsson

Justeringens

Kommunledningskontoret 2007-11-20

plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Roland Swedestam

Justerande

Håkan Algotsson

Paragrafer 259

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2007-11-19

Datum för anslags
uppsättande

2007-11-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2007-12-12
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-11-19

KS § 259/07
KS § 213/07
Balanserade styrkort

07/KS0083

Ärendebeskrivning
Kommunchef Tommy Nyberg inleder sammanträdet med en genomgång av dagens
upplägg.
Efter varje föredragning av nämndernas styrkort ska grupparbete ske utifrån
informationen från förvaltningscheferna.
Ekonomichef Kent Frost redovisar förslag på blankettmodell för styrkort.
Enligt tidigare beslut ska styrkortet kompletteras med miljömål.
Kommunstyrelsens styrkort ska biläggas budget 2008.
Kommunens vision: Ett gott liv i en livskraftig kommun.
Utbildning av balanserade styrkort för enhetscheferna 2007-10-29 är flyttat till
2007-11-12 på Möre hotell.
Skolchef JanEric Assarsson redovisar barn- och utbildningsnämndens och kultur- och
fritidsnämndens styrkort.
Kommunchef Tommy Nyberg redovisar socialnämndens, kommunstyrelsens och
byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Miljöchef Jan Andersson redovisar miljönämndens verksamhetsområde.
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar tekniska nämndens verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen beslutar 2007-10-18:
att kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost sammanställer ett
dokument utifrån politikernas synpunkter av nämndernas styrkort,
att redovisning av dokumentet sker vid extra sammanträde 2007-11-19,
klockan 08.00 – 12.00,
att i övrigt notera informationen.
Kommunstyrelsens behandling 2007-11-19
Ekonomichef Kent Frost föredrar ärendet.
Utbildning av balanserade styrkort för enhetscheferna är genomförd 2007-11-12.
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 259/07, Balanserade styrkort

Förslag på kommunövergripande styrkort föreligger.

Ekonomiperspektiv
Övergripande mål
• Kommunen skall ha God ekonomisk hushållning.
Mätbara mål
• Nettokostnader skall vara högst 98 % av skatte- och bidragsintäkterna.
• Alla skattefinansierade investeringar skall vara självfinansierade senast år 2012.
• På minst 5 ytterligare kommunala områden skall kommunen inom 3 år ha en
verksamhetssamverkan med kommuner och företag.
• På en 5 årsperiod skall kommunen öka befolkningen med 5 %.

Medborgarperspektiv
Övergripande mål
• Kommunens invånare skall ha tillgång till god kommunal service som bygger på en
väl förankrad värdegrund.
Mätbara mål
• Kommunens invånare skall 2 gånger per år få skriftlig kommunövergripande
information.
• Varje verksamhet skall mäta nöjdhetsgraden vartannat år och målet är minst 80 %
nöjda brukare i all kommunal verksamhet.
• Kommunen skall årligen 1 gång per år genomföra analys om behovet av bostäder.
• Inom 2 år skall varje verksamhet ha tydliggjorda service- och kvalitetsnivåer med
servicegarantier för brukarna.

Medborgarperspektiv
Övergripande mål
• Kommunen skall har en hög delaktighet samt friska och nöjda medarbetare.
Mätbara mål
• Kommunen skall tillhöra de 30 främsta kommunerna vad gäller låga sjuktal.
• Medarbetarundersökningar skall genomföras vart tredje år och kommunen skall ha
en 90 % nöjdhetsgrad.
• 90 % av alla medarbetare skall frekvent besöka kommunens intranät.
• Alla enheter skall vid den årliga kvalitetstävlingen skicka in minst ett eget förslag på
idéer eller förbättringar inom verksamheten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning § 259/07, Balanserade styrkort

Utvecklingsperspektiv
Övergripande mål
• Kommunen skall ha ett attraktivt näringslivsklimat och en kommunal verksamhet i
utveckling.
Mätbara mål
• Under de 3 kommande åren skall nyföretagandet i kommunen öka med 7 %.
• Inom 2 år skall kommunen ha tillgång till ett industrihotell som kan erbjudas
företagen.
• Kommunledningen skall regelbundet ha kontakter med näringslivet.
• Medverka till nya samverkansformer mellan kommunen och näringslivet.
• På en 3-års period skall kommunens verksamheter totalt ha besökt minst 10 andra
kommuner som lyckats i sitt utvecklingsarbete.

Miljöperspektiv
Övergripande mål
• Kommunens verksamhet skall präglas av ekologisk hållbarhet och bidra till god
livsmiljö.
Mätbara mål
• Kommunen skall vara fossilbränslefri år 2030.
• Någon av kommunens verksamheter skall vara miljöcertifierad inom 2 år.
• Kommunen skall öka användningen av ekologiskt och lokalt producerade varor med
20 % inom 2 år.
• Inom 2 år skall kommunen genomföra 3 olika projekt som syftar till ökad
livskvalité.
• Kommunen skall inom 2 år till årsbokslut även redovisa förenklat miljöbokslut.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna förslag till kommunövergripande styrkort för Torsås kommun samt
att avstämning och revidering skall ske i samband med delårs- och årsbokslut.
----Exp till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

