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Plats och tid Räddningsstationen i Torsås 2009-10-26, 09.00 – 12.00      
  
Beslutande Roland Swedestam, S ordförande  
 Marcus Johansson, C tjänstgörande ersättare för Irma Folkesson, C  
 Marie Jansson, KD 
 Håkan Algotsson, C 
 Mona Magnusson, M   
 Lena Gustafsson, V 
  
  
  
    
   
   
   
Övriga deltagande Tommy Nyberg, kommunchef  
  Yvonne Nilsson, sekreterare 
 Kent Frost, ekonomichef 
 Leif Karlsson, konsult, bildningsnämnden  
   
  
  
Utses att justera  Lena Gustafsson 
  
Justeringens   Kommunledningskontoret 2009-10-28  
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Yvonne Nilsson Paragrafer 268 

    
 Ordförande Roland Swedestam  
    
 Justerande Lena Gustafsson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  

  
Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum  2009-10-26     
     
Datum för anslags  
uppsättande 

 2009-10-28 Datum för anslags 
nedtagande 

2009-11-19 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Kommunledningskontoret 
Torsås 

  

    
    
Underskrift Yvonne Nilsson   
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KS § 268/09          09/KS0128 
Kommunövergripande styrkort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Konsult på bildningsförvaltning Leif Karlsson informerar om deras arbete med att införa 
styrkort i Gnosjö kommun.  
 
Kommunchef Tommy Nyberg och ekonomichef Kent Frost redovisar de mätbara målen 
utifrån kommunen kommunövergripande styrkort. 
 
Förslag på förändringar i  det kommunövergripande styrkortet 
 
Ekonomiperspektiv 
 
Nettokostnaderna ska vara högst 98 procent av skatte- och bidragsintäkterna över en 
konjunkturcykel. 
 
Alla skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade senast år 2012 över en 
konjunkturcykel. 
 
Under 2010 ska ett utvärderingssystem införas som är kopplat till styrkorten. 
 
Medborgarperspektiv.  
 
Folkhälsopolitiskt mål. 
 
Medarbetarperspektiv.  
 
Kommunen ska tillhöra de 28 främsta kommunerna vad gäller sjuktal. 
 
Inom två är ska kommunen genomföra tre olika projekt som syftar till öka livskvalitet. Flyttas från 
miljöperspektivet. 
 
Utvecklingsperspektiv 
 
Inom två år ska kommunen ha tillgång till ett industrihotell som kan erbjudas till företagen, tas bort. 
 
Kommunstyrelsen ska vartannat år avsätta en dag för besök av ett antal företag i kommunen. 
 
På en 5-årsperiod ska kommunen öka befolkningen med 5 procent flyttas från ekonomiperspektivet. 
 
Miljöperspektiv 
 
Kommunen ska öka användningen av lokalt producerade varor inom två år. 
 
Inom två år ska ett projekt med solceller genomföras. 
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Fortsättning § 268/09, Kommunövergripande styrkort 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 
att utifrån ovanstående förslag till förändringar revidera det kommunövergripande  
     styrkortet, 
 
att ekonomichef Kent Frost uppdras att ta fram förslag på utveckling av grunderna för  
     kommunstyrelsens strategiska styrning avseende de olika perspektiven inom det  
     kommunövergripande styrkortet, 
 
att kommunchefen Tommy Nyberg undersöker om någon kommun använder sig av en  
     förenklad version av miljöbokslut.  
----- 
Expedieras till 
Ekonomichefen 
Kommunchefen 
 
 
 
 
 


