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1 Övergripande frågor per nämnd 

1.1 Personalredovisning 

 
Sjukfrånvaron har haft en sjunkande trend totalt sett under året och ligger för närvarande 
under tre procent. 

 
Antalet årsanställda har minskat på grund av att VA verksamheten övergått till VA-syd. 

 
Periodvis tar tekniska nämnden in specialkompetens såsom tillfälliga projektledare eller andra 
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specialistkompetenser. 

 
  
  
  
  

1.2 Effektivisering 
Översyn och förändringar inom organisationen, såsom sammanslagningar av chefstjänster, har 
inneburit en effektivisering på cirka en tjänst inom den skattefinansierade delen av nämndens 
verksamhetsområde. Administrationen inom nämndens verksamhetsområde har förlagts 
centralt i samhällsbyggnadsförvaltningens stab vilket gett en ökad flexibilitet i utnyttjandet av 
de administrativa resurserna. Samtidigt medför den fortsatta höga tillväxten i kommunen ett 
ökat behov av projektledare och annan specialistkompetens, detta löses dock genom 
projektfinansiering. 
Genomförda åtgärder innebär att nämnden uppnår de beslutade effektiviseringskraven. 

1.3 Aktuellt / omvärlden 
Skattefinansierad verksamhet  
Verksamhetsövergången av VA-verksamheten har medfört en förändring av kostnader mellan 
skatte- och avgiftskollektivet, vilket medfört att kostnader som tidigare belastat 
avgiftskollektivet nu belastar skattekollektivet. Framförallt avser överflyttningen att kostnader 
för beredskap samt drift och tillsyn av pumpstationer nu belastar skattekollektivet. 
Utvecklingen av nya fordonslösningar, fordonstyper, val av bränsle och hjälpmedelssystem 
ställer krav på infrastrukturen. Framgångsfaktorn är i vilken grad denna utveckling kan 
integreras i befintliga och nya gatumiljöer. 
Klimatförändringar är en stor utmaning i form av erosion, översvämningar och intensivregn. 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
Sysav har beslutat att införa en ny avgiftsmodell från och med januari 2020. Denna innebär att 
en serviceavgift för återvinningsstationer och andra uppdrag i enlighet med konsortieavtal och 
ägardirektiv tillkommer per kommuninvånare. För Lomma kommun innebär detta ökade 
avgifter. 
Hamnverksamheten står fortsatt inför utmaningar att hålla fritt djup i inseglingsrännan inom 
ramen för beslutad budget. I takt med att muddringskostnaderna ökar uppstår svårigheter att 
hålla budget eftersom möjligheter till justering av intäkterna på kort sikt är begränsade. Nya 
momsregler innebär ökade kostnader för kommunen. 
Fastighetsverksamhet 
Efter utvärdering av internhyressystemet pågår arbetet för att hantera de synpunkter som 
framkommit vid utvärderingen. 
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Arbetet pågår med att anpassa tillgången på bostäder för nyanlända efter det faktiska 
behovet. 

1.4 Uppföljningstema: Medarbetarundersökning 
Under året har ett nytt digitalt verktyg införts som ska involvera såväl chefer som 
medarbetare. Verktyget ger oss en helhetsbild över organisationens och medarbetarnas 
mående och upplevelse av Lomma kommun som arbetsgivare. 
Svarsfrekvensen på medarbetarundersökningen som genomfördes under maj uppgick till 83 % 
på samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla frågor utom en besvarades utifrån en 5 gradig skala. 
Höga värden (≥3,4) indikerar god hälsa, välmående och engagemang. Lägre värden (2,6-3,3) 
indikerar risk för ohälsa och värden under 2,6 indikerar ohälsa i någon form för individ, grupp 
eller organisation. 
De områden inom undersökningen som är mest framgångsrika för nämnden är: 

• Relation till kollegor. Resultat inom samtliga frågor 4.3/5 
• Meningsfullhet och delaktighet. Resultat inom samtliga frågor 4.3/5 

De områden med störst utvecklingspotential för nämnden är: 
• Arbetsbelastning. Resultat inom samtliga frågor 3.2/5 
• Arbetsplats och verktyg. Resultat inom samtliga frågor 3.4/5 

Åtgärder:  
Utifrån resultatet från medarbetarkartläggningen har en handlingsplan för respektive 
verksamhet arbetats fram. Prioriterade områden har valts ut och åtgärder kopplade till dessa 
har identifierats. Två inom nämnden prioriterade område är hög arbetsbelastning och 
arbetsredskap. Till viss del hänger dessa ihop, bra arbetsredskap skapar bättre förutsättningar 
för att kunna arbeta effektivt. 
Därför lägger nämnden fokus på att utveckla de digitala redskapen. Ett exempel är en ny GIS 
plattform. Till denna kommer vi att koppla ett antal moduler som ger digitala system för 
exempelvis grävtillstånd, TA-planer, markupplåtelse och alla slags besiktningar skall i 
förlängningen kunna hanteras med hjälp av e-tjänster. Den nya GIS-portalen består också av 
verktyg för att hantera alla skötselytor och beläggningar. Inom fastighet kommer vi under året 
genomföra statusbesiktningar på samtliga fastigheter där protokollen sedan kommer föras in i 
ett digitalt system och därmed göras mer tillgängligt för användarna. 
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