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1 Övergripande frågor per nämnd

1.1 Personalredovisning
Det totala antal årsarbetare hålls på en konstant nivå. Periodvis tar tekniska nämnden in 
specialkompetens såsom tillfälliga projektledare eller andra specialistkompetenser i form av 
visstidsanställningar.
Sjukfrånvaron visar en nedåtgående trend för 2020 och medeltalet för sjukfrånvaro 2020 är 
4,9% för nämnden jämfört med kommunen i sin helhet 7,9%.
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1.2 Aktuellt / omvärlden
 På grund av rådande pandemi har fler människor nyttjat och vistats i det allmänna 

rummet vilket har ägnats stort fokus under framförallt sommarperioden.
 Besked inväntas gällande lagstiftningen kring ansvaret för returpapper/tidningar och 

förpackningar. Regeringen har aviserat om ett kommunalt ansvar för returpapper kan 
komma att införas.

 Färre nyanlända har kommit till kommunen på grund av rådande pandemi.

1.3 Covid 19 - Coronavirus
Under perioden har en rad åtgärder genomförts som medfört ökade kostnader för 
verksamheten.

 Utökad städning av offentliga toaletter
 Kommunikationsinsatser har genomförts
 Ökad renhållning av offentliga miljöer som till exempel stränderna
 Införande av gågata på Kajgatan i Lomma som ett led i att fler människor förväntades 

tillbringa sommaren i Sverige. Restauranger och Caféer utmed gatan fick möjlighet att 
utöka sina uteserveringar för att klara avståndkraven.

 Ökad städning i kommunala fastighetsbeståndet.
 



Helår 2020
Tekniska nämnden totalt Utfall Budget Avvikelse Budget
Intäkter 122 760 122 330 430 182 236
Personalkostnader -15 118 -14 813 -305 -21 512
Inhyrd personal -11 -348 337 -1 045
Hyror -26 498 -26 565 67 -39 867
Avskrivning och internränta -68 094 -68 635 540 -103 928
Varor, bidrag och tjänster -58 694 -62 284 3 590 -103 414
Finansiella kostnader -16 0 -16 0
Kostnader -168 404 -172 298 3 893 -268 721
Totalt -45 644 -49 968 4 324 -86 485

Ack. 202001 - 202008




