
Nämndsplan 2020-2023

TEKNISKA NÄMNDEN
- Reviderad inför 2021

TN bilaga § 39/20  



2

1. Inledning

1.1. Mål- och resultatstyrning i Lomma kommun

Styrsystemet är ett sätt att säkerställa att den politiska viljeinriktningen – såsom den uttrycks 
genom de mål som de förtroendevalda beslutar om i de politiska organen – blir praktisk 
verklighet. Det utgör en modell, ett verktyg och ett arbetssätt för att formulera och följa upp 
mål för verksamheten på ett enhetligt och strukturerat sätt. Styrsystemet syftar både till att 
verksamheten ska kunna följas upp (genom att blicka bakåt) och utvecklas (genom att blicka 
framåt).

Lomma kommuns styrsystem bygger på en mål- och resultatstyrning av verksamheten. Att styra
mot resultat handlar i grunden om att sätta upp mål som beskriver vad kommunen vill 
åstadkomma och att få organisationen att sträva mot att uppnå dessa mål. Begreppet resultat 
står för att de tjänster som levereras utförs på ett sådant sätt att det ur brukaren eller 
medborgarens synvinkel har skapats ett mervärde och god kvalitet i mötet med kommunens 
verksamhet. I mål- och resultatstyrning är det väsentligt både att formulera relevanta mål och 
att skapa förankring av målen, vilket är en förutsättning för att de ska bli styrande och få effekt i 
verksamheten. 

1.2. Nämndsplan och målkedja

Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan 
synliggör hur målsättningar från de politiska organen bryts ned och omsätts till aktiviteter i den 
enskilda verksamheten. Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns vision som beskriver 
ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Kommunfullmäktige har fastställt övergripande 
mål för 2019-2022, och beslutar även om riktade mål vilka utgör en beställning till berörd 
nämnd. 

Nämnderna formulerar mål som anger fokus för arbetet inom nämndens ansvarsområde under 
kommande fyra år. Föreliggande nämndsplan avser år 2020-2023 och uppdateras årligen. Den 
utgör grund för förvaltningens verksamhetsplan, i vilken verksamhetens aktiviteter för att 
uppfylla de politiska målen anges. 

1.3. Nämndens ansvarsområde

Föreliggande nämndsplan för Tekniska nämnden är grundad på övergripande mål för perioden 
2020-2023. 

Enligt reglemente för Tekniska nämnden ansvarar nämnden i korthet för:

”Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att ansvara 
för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser samt 
hamnanläggningar. Nämnden ska också fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 
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(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet på 
trafiksäkerhetens område samt svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
ankommer på kommunen enligt miljöbalken.”

2. Lomma kommuns vision 2040

Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill 
människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma 
kommun står för utveckling och hög kvalitet. 

3. Övergripande mål 2019-2022

3.1. Kvalitet i framkant
Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög kvalitet med invånaren i fokus.

Lomma kommun finns till för invånarna och vi sätter människan i centrum. All verksamhet kännetecknas 
av hög kvalitet. En förutsättning för det är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som har tillit till 
medarbetarnas kompetens. Arbete med utveckling och förbättringar är ständigt i fokus. All verksamhet 
bedrivs effektivt och innovativt. 

3.2. Trygghet i livets alla skeden
I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden.

Oavsett ålder och förutsättningar känner sig våra invånare trygga i kommunens verksamheter och i 
offentliga miljöer. Genom ett aktivt och förebyggande arbete skapar vi förutsättningar för en säker livs- 
och boendemiljö. Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.  

3.3. Balanserat hållbarhetsarbete
Lomma kommun ska bedriva ett balanserat hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Lomma kommun säkerställer en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling där hänsyn tas till ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Vi värnar om klimatet och utvecklar gröna och blå naturvärden. Vi 
verkar för ett samhälle med god hälsa där människor känner ömsesidig respekt för varandra. I Lomma 
kommun uppnås en god ekonomisk utveckling och hushållning.  

3.4. Den kommunikativa kommunen
Lomma kommun ska vara en öppen och kommunikativ organisation där invånarna känner ett högt 
förtroende för verksamheten. 

Dialog och öppenhet ökar förtroendet för Lomma kommun och även för demokratin i stort. Vi 
kommunicerar proaktivt med invånarna, omvärlden och i organisationen. Både invånare och 
kommunens medarbetare upplever bra möjligheter till delaktighet och inflytande ur sina olika 
perspektiv. 
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4. Riktat mål från kommunfullmäkige

4.1 Tekniska nämnden ska säkerställa att kommunens verksamheter har långsiktigt 
ändamålsenliga lokaler.

Det är viktigt att uppnå en god, effektiv och flexibel hushållning med lokaler till kommunens 
verksamheter. Lokalerna ska vara anpassade efter verksamheternas behov och det är väsentligt med en 
fungerande dialog mellan hyresvärd och hyresgäster. Det är också viktigt att säkerställa att kommunens 
fastighetsbestånd förvaltas genom ett planerat och långsiktigt underhåll så att fastigheternas värde 
bevaras. 

Det riktade målet från kommunfullmäktige började gälla 2020 ska även gälla för 2021. Målvärdet för 
2021 är ett NKI på 58. Inför föregående års antagande av nämndsplanen 2020-2023 framförde nämnden 
att man hade för avsikt att föreliggande mål skulle upptas under hela mandatperioden fram till år 2023. 
Samma målvärde har satts för hela perioden. 

Mål 2020-2023

Mått Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Målvärde 
2022

Målvärde 
2023

Totalindex Minst 58 Minst 58 Minst 58 Minst 58

Undersökning/mätning: Evimetrix, ”Kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster i Lomma 
kommun”, totalindex (innefattar delmomenten nki, lokalerna, ansvarsfördelning och yttre miljö). 
Mätningen ska genomföras årligen.

Resultat 2013-2017

Mått Resultat  
2014

Resultat  
2015

Resultat 
2017

Resultat 
2019

Totalindex 50 54 54 55

Undersökning/mätning: Evimetrix, ”Kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster i Lomma 
kommun”, totalindex (innefattar delmomenten nki, lokalerna, ansvarfördelning och yttre miljö). 
Mätningen ska fortsättningsvis, från och med år 2020, genomföras årligen.

5. Nämndsmål
5.1 I Lomma kommun upplever medborgarna att gator och vägar är väl underhållna och 
trafiksäkra.

Detta mål kopplas till de övergripande målen kvalitet och trygghet. Detta har varit ett nämndsmål under 
tidigare år och medborgarnas betyg i SCB:s medborgarundersökning har, sett tillbaka i tiden, varit bland 
det högsta i landet. Mätningen innefattar fyra delmoment (belysning, underhåll och skötsel, snöröjning 
och trafiksäkerhet). Det är viktigt att den höga kvaliteten bibehölls framöver. Genomsnittet för landet 2019 
var index 53.

Tillhör följande övergripande mål: kvalitet, trygghet
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Mål 2020-2023

Mått Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Målvärde 
2022

Målvärde 
2023

Medborgarnas 
bedömning/nöjdhet av 
kommunens gator- 
och vägar.

65 65 65 65

Undersökning/mätning: SCB:s medborgarundersökning

Resultat 2016-2019

Mått Resultat  
2016

Resultat  
2017

Resultat 
2018

Resultat 
2019

Medborgarnas 
bedömning/nöjdhet av 
kommunens gator- 
och vägar.

66 66 67 68

Undersökning/mätning: SCB:s medborgarundersökning

5.2 I Lomma kommun upplever medborgarna att det är tryggt, rent och fint i utomhusmiljön.

”Trygghet i livets alla skeden” är ett övergripande mål. Eftersom trygghet är ett subjektivt begrepp där 
stora delar ligger utanför Tekniska nämndens ansvarsområde gäller det att även förmedla upplevelsen av 
trygghet. Genom att ha rätt skötsel och belysning i offentliga miljöer, hålla rent och snyggt, kan man 
förmedla en trygghetskänsla. Nedskräpning i kommunen upplevs som ett ökande problem enligt polisens 
trygghetsundersökning och insatser för att motverka en ökad nedskräpning behövs. För att målet ska 
bedömas vara uppfyllt ska ett av måtten vara uppfyllt.

Tillhör följande övergripande mål: kvalitet, trygghet och hållbarhet

Mål 2020-2023

Mått Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Målvärde 
2022

Målvärde 
2023

Hur tryggt och säkert 
kan du vistas utomhus 
på kvällar och nätter?

8,0 8,0 8,1 8,2

Medborgarnas 
bedömning/nöjdhet av 
nedskräpning

2 2 2 1

Undersökning/mätning: SCB:s medborgarundersökning / Polisens trygghetsmätning. För att målet ska 
bedömas vara uppfyllt ska ett av måtten vara uppfyllt.

Resultat 2016-2019

Mått Resultat  2016 Resultat  2017 Resultat 2018 Resultat 2019

Hur tryggt och 
säkert kan du 
vistas utomhus på 
kvällar och nätter?

- 8,1 7,9 7,7

Medborgarnas 
bedömning/nöjdhe
t av nedskräpning

2 2 3 2

Undersökning/mätning: SCB:s medborgarundersökning / Polisens trygghetsmätning
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5.3 Medborgarna ska uppleva att kommunen kommunicerar tydligt om stora såväl som små 
projekt och berörda blir hjälpta av den aktuella information om vad som sker i deras närmiljö

Genom att i olika kanaler informera medborgarna om pågående arbeten och projekt skapas en ökad tillit 
samtidigt som möjligheterna till medborgardialog ökar. Informationen kan även fungera proaktivt, vid 
vägomläggningar och liknande. Genom ökade informationsinsatser ökar även känslan av medinflytande 
och att man är en del i ett större sammanhang.

Idag kommunicerar nämnden om mindre planerade arbeten som berör framkomligheten i trafiken under 
servicemeddelanden på hemsidan. Mätmetoden är en egen mätning på hemsidan av huruvida besökare 
upplever att de får hjälp av informationen under servicemeddelanden genom en fråga som ligger statiskt 
på dessa sidor och kan besvaras med ett ja eller nej. Metoden ger också respondenten möjlighet att 
lämna en kommentar. För de svar som inkommit fram tills revideringstillfället 2020 upplever ca 80 % att 
Lomma kommuns servicemeddelanden varit till hjälp. Därför höjer nämnden det tidigare målvärdet för 
2021 på 65% till 70%.  

Tillhör följande övergripande mål: kommunikation

Mål 2020-2023

Mått Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Målvärde 
2022

Målvärde 
2023

Andel som upplevde 
att Lomma kommuns 
servicemeddelanden 
var till hjälp

60% 70% 75% 75%

Undersökning/mätning: Egen mätning på hemsidan. Procentsatsen utgörs av den andelen som har valt 
att svara på frågan. 

Resultat 2016-2019

Mått Resultat  
2016

Resultat  
2017

Resultat 
2018

Resultat 
2019

- - - -

Undersökning/mätning: Inga tidigare resultat finns då inga liknade mätningar har gjorts tidigare. 
Resultat kommer att erhållas från och med 2020.

5.4 Kommunens fastigheter ska vara energisnåla. År 2023 ska energiförbrukningen per areaenhet 
ha minskat med 8% jämfört med 2019

Det angivna målet är del av kommunens energi- och klimatplan som löper mellan 2015-2020. Genom att 
även ange detta som nämndsmål förlängs energimålet till 2023.

Tillhör följande övergripande mål: hållbarhet

Mål 2020-2023

Mått Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Målvärde 
2022

Målvärde 
2023

Energiförbrukningen i 
snitt Kwh/kvm lokalyta 
(graddagsjusterad) 
2023 ska minska med 
minst 8% jfr 2019

-1,0% -4,0% -6,0% -8,0%

Undersökning/mätning: Egen mätning
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Resultat 2016-2019

Mått Resultat  
2016

Resultat  
2017

Resultat 
2018

Resultat 
2019

Energiförbrukningen i 
snitt Kwh/kvm lokalyta 
(graddagsjusterad) 
2023 ska minska med 
minst 8% jfr 2019

-0,5% -2,3% -2,0% -3,4%

Undersökning/mätning: Egen mätning




