Nämndsplan 2016 för tekniska nämnden.
Inledning
Enligt ”redovisning av styrsystemets användande” i det så kallade Årshjulet ska nämndsplanen
antas i samband med budgetarbetet för nästkommande år.
Denna nämndsplan är grundad på dokumentet Vision 2030 samt övergripande mål och 20152019, fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-11. Nämndsplanen avser i första hand år
2016, men planeringshorisonten är längre. Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste
målen för nämndens verksamhet och att utgöra underlag för samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan.

Nämndens ansvarsområde
Enligt reglemente för tekniska nämnden, antaget 2013-03-21, anges att tekniska nämnden
ansvarar för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser, vatten- och
avloppsanläggningar samt hamnanläggningar.
Tekniska nämnden har enligt reglementet ett särskilt ansvar för:





att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens bygg- och
anläggnings- och exploateringsverksamhet.
att svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på
kommunen enligt miljöbalken.
att såsom trafiknämnd fullgöra de trafikuppgifter, som avses i lagen om nämnder för
vissa trafikfrågor.
att ansvara för kommunens verksamhet inom område trafiksäkerhet.

Mål
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunövergripande målområden. Dessa är
kvalitet, hållbarhet, service och trygghet. Dessa fyra övergripande målområden skall vara
vägledande för den kommande utvecklingen av Lomma kommun. Med dessa som grund har
nämnden formulerat egna mål. Dessa mål utgår från kommuninvånarna och den nytta de har
av verksamheten. Utifrån mål och riktlinjer sätter budgeten ramen för de resurser och den
verksamhet som nämnden har i uppdrag att genomföra under planperioden.

Nedan beskrivs kommunfullmäktiges övergripande målområde samt nämndens beslutade mål
och indikatorer.
Fullmäktigeområden

Nämndsmål

Mätning

Kvalitet*
(fokus på
organisationsfrågor)

Verksamheten skall
bedrivas effektivt,
konsekvent, med god
kvalité och bra
bemötande.

Hållbarhet*
(fokus på boende- och
livsmiljö, miljöarbete,
attraktivitet)

Samtliga verksamheter
ska minska sin
energianvändning.

Verksamheten ska
arbeta för en hållbar
och användarvänlig
avfalls- och VA
hantering i kommunen.

Service*
(fokus på livsvillkor,
näringsliv, handel,
aktiviteter befolkning)
Trygghet*
(fokus på
boendemiljöer,
tolerans, respekt,
invånarnas behov,
barn, utbildning,
äldre, vård)

Verksamheten ska
arbeta för att
trafikmiljön och
trafiksäkerheten
kontinuerligt förbättras
inom kommunen. Vi
skall även ha en god
framkomlighet och
tillgänglighet till
busshållplatser och
framtida tågstation.

2015

2016

2017

Synpunkter och klagomål via ”Lukas”
skall svaras på inom 3 arbetsdagar (%).
Resultat brukarenkät.

-

100

100

-

nollpunkt

-

Energiförbrukningen i snitt kwh/kvm,
lokalyta (graddagsjusterat) skall minska.

-

minska
med >2%

minska
med >2%

Mängd in läckage till spillvattennätet
skall minska.

-

minska
med
>2%

minska
med >2%

Energiförbrukningen i förhållande till
mängd renat spillvatten skall minska.

-

minska
med
>2%

minska
med >2%

Energiförbrukning i förhållande till
antalet gatubelysningsstolpar skall
minska.

-

nollpunkt

minska
med >2%

Hushållsavfall som återvinns genom
materialåtervinning, inkl. biologisk
behandling, andel (%) skall öka. (kolada)

60
(2013)

>65

>65

Undersökning upplevd nöjdhet med
renhållning/sophämtning skall öka (SCB)

67
(2014)

>70

>70

Kommuninvånarnas nöjdhet med VA
skall öka (%).

80
(2014)

>85

>85

Medborgarnas bedömning/nöjdhet av
kommunens gatu- och väghållning skall
öka, skala 1-100. (kolada)

61
(2014)

>65

>65

Medborgarnas bedömning/nöjdhet av
kommunens gång- och cykelvägar skall
öka, skala 1-100. (kolada)

59
(2014)

>65

>65

(*se dokument ”vision 2030 & övergripande mål 2015-2019)

