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1 Inledning
Nämndsplan 2017 för tekniska nämnden.
Inledning
Föreligger förslag till Nämndsplan 2017 för tekniska nämnden. 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 2017,
men planeringshorisonten är längre. Nämndsplanens syfte är att ange de viktigaste målen för
nämndens verksamhet och att utgöra underlag för samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamhetsplan.
1.1 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.
2 Lomma kommuns vision
Människor vill växa upp i, återvända till och stanna i Lomma kommun. Vi är hållbara- såväl
ekonomiskt och socialt som ekologisk- och värnar om våra invånare, vår miljö och vårt
näringsliv. Varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften.
Lomma är Sveriges tryggaste kommun att leva i.
3 Nämndsmål
3.1 Från övergripande mål och riktlinjer till nämndsmål
Övergripande Områden

Övergripande Mål

Nämndsmål

KVALITET

"Lomma kommun" som varumärke
och de tjänster som tillhandahålls
ska kännetecknas av högsta kvalitet

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

Lomma kommun ska vara en
attraktiv, utvecklande arbetsgivare
som erbjuder en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö.

Medarbetarna ska utvecklas inom
sitt arbetsområde, trivas och vilja
stanna kvar.

Miljöarbetet i Lomma kommun ska
präglas av ett framtidsinriktat och
långsiktigt arbete med kommande
generationer i åtanke.

Samtliga verksamheter ska minska
sin energianvändning.

Lomma kommun ska arbeta för
attraktiva boende- och livsmiljöer
med välplanerad infrastruktur och
miljövänliga, hållbara

Verksamheten ska arbeta för att
kommuninvånarna ska uppleva att
trafikmiljön och trafiksäkerheten
kontinuerligt förbättras inom

HÅLLBARHET
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Verksamheten ska arbeta för en
god, hållbar och användarvänlig
avfalls- och VA-hantering i
kommunen.
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Övergripande Områden

Övergripande Mål

Nämndsmål

kommunikationer.

kommunen.

SERVICE

Alla invånare i Lomma kommun ska
uppleva livsvillkoren som goda och
ha möjlighet att delta i samhällslivet,
både i arbetet och på sin fritid.

Vi ska ha en god framkomlighet och
tillgänglighet till busshållplatser och
framtida tågstation samt alla andra
offentliga miljöer.

TRYGGHET

Lomma kommun ska ha invånaren
och dennes behov i fokus.

Lomma kommun ska fortsätta
utveckla trygga offentliga miljöer
och grönområden att vistas i.

3.2 Nämndsmål och nyckeltal
3.2.1 Verksamheten skall bedrivas effektivt, konsekvent, med god kvalité och bra
bemötande.
Nyckeltal
Informationsindex för kommunens webbplats - Gator, vägar och miljö (KOLADA). Index minst 95.

3.2.2 Medarbetarna ska utvecklas inom sitt arbetsområde, trivas och vilja stanna kvar.
Nyckeltal
Mäts genom medarbetarenkät och kompetenskartläggning (nollpunkt 2016).

3.2.3 Samtliga verksamheter ska minska sin energianvändning.
Nyckeltal
Energiförbrukning i förhållande till antalet gatubelysningsstolpar ska minska med minst 2%.
Energiförbrukningen i förhållande till mängd renat spillvatten ska minska med minst 2%.
Energiförbrukningen i snitt Kwh/kvm, lokalyta (gradjusterat) skall minska med 2 %
Mängd inläckage till spillvattennätet ska minska med minst 2%

Alla fyra delmålen ska vara uppnådda för att målet ska anses vara uppfyllt
3.2.4 Verksamheten ska arbeta för en god, hållbar och användarvänlig avfalls- och VAhantering i kommunen.
Nyckeltal
Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, ska vara minst 65%.
Undersökning upplevd nöjdhet med renhållning/sophämtning skall vara minst index 70.
Kommuninvånarnas nöjdhet med VA ska vara minst index 82.

Alla tre delmålen ska vara uppnådda för att målet ska anses vara uppfyllt
3.2.5 Verksamheten ska arbeta för att kommuninvånarna ska uppleva att trafikmiljön och
trafiksäkerheten kontinuerligt förbättras inom kommunen.
Nyckeltal
Medborgarnas bedömning/nöjdhet av kommunens gatu- och väghållning ska vara minst index 65.

Tekniska nämnden, Nämndsplan 2017

4(5)

3.2.6 Vi ska ha en god framkomlighet och tillgänglighet till busshållplatser och framtida
tågstation samt alla andra offentliga miljöer.
Nyckeltal
Medborgarnas bedömning/nöjdhet av kommunens gång- och cykelvägar skala ska vara minst index 65.

3.2.7 Lomma kommun ska fortsätta utveckla trygga offentliga miljöer och grönområden
att vistas i.
Nyckeltal
Medborgarnas bedömning/nöjdhet "hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter" minst index
8,1
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