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Tekniska nämnden är ansvarig
för gator, grönytor, trafik,
räddningstjänst, vatten och avlopp
och avfall i Vellinge kommun.

POLITISK PLAN FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Kvalitet och service

Hållbarhet

Kompetenta medarbetare är vår viktigaste resurs. De ska ha
möjlighet att utvecklas och följa forskningen för att kunna ge
bästa möjliga service till medborgarna. Samarbetet mellan
kommunens verksamheter ger synergieffekter för Vellinge
kommuns bästa och bidrar till utveckling. Medborgarna ska
erbjudas enkla och bra kontaktvägar med kommunen.
Tekniska verksamheten är en beställarorganisation som
erbjuder ett utbud av service och tjänster av efterfrågad omfattning. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet.
Utbudet av service och tjänster kan antingen utföras av externa
entreprenörer eller i egen regi.
Goda upphandlingsrutiner och hög beställarkompetens
garanterar kvalitativa upphandlingar som ger medborgarna
bästa servicenivå till lägsta möjliga kostnad.
Tekniska nämnden ska genom uppföljning och kontroll
säkerställa att entreprenörer utför sina uppdrag på bästa sätt
och att egna verksamheter lever upp till ställda kvalitetskrav.
Upplevelsen av kvaliteten följs regelbundet upp genom
undersökningar där medborgarna får ge sina synpunkter på
servicen.

Tekniska verksamheten ska ha ett starkt miljöfokus och dess
tjänster ge förutsättningar till att samhället i övrigt kan minska
sin miljöpåverkan.
Avfallsplanen ska ge så många medborgare som möjligt en
hushållsnära insamling så materialåtervinningen blir maximerad.
Belysning ska bytas ut kontinuerligt med senaste teknik för
minskad energiåtgång.
En god boendemiljö ska skapas genom att planera för
hållbara infrastrukturfunktioner som ger en hög och säker
servicenivå för medborgarna. Detta gäller också den offentliga
miljön som ska värnas och samtidigt erbjuda fina upplevelser
i de olika naturattraktioner som finns i kommunen.
Kommunens tekniska system (vatten och avlopp samt
avfallshantering) ska garantera en hållbar miljöhantering idag
och på lång sikt.
Tekniska nämnden ska vara med och arbeta fram ett
kommunövergripande hållbarhetsprogram med lokala miljömål
som tydliggör kommunens hållbarhetsarbete och arbetet med
Agenda 2030. Kommunens framtida utmaningar i form av
höga havsnivåer, stigande grundvatten och dagvatten ska mötas
genom att planera och genomföra åtgärder för att minimera
eventuella negativa konsekvenser.

Medborgardialog
Tekniska nämnden kan genom en bra dialog med medborgarna
fånga upp synpunkter och önskemål. Denna dialog blir en
naturlig del i verksamheternas planering och i genomförande av
projekt och funktioner. Ett sådant arbetssätt bidrar till att öka
kvaliteten i verksamheten.
Medborgarna ska uppfatta Vellinge kommun som en
modern organisation med ett bra och öppet samarbete mellan
olika enheter och avdelningar. Verksamheten ska genomsyras av
omtanke, glädje, mod och trovärdighet.

Trygghet
Kommunens tekniska system och infrastruktur såsom VA,
avfall, gator, belysning och den fysiska miljön ska planeras och
utformas så att de ger hög säkerhet för medborgarna.
Alla ska känna sig trygga när de vistas i sitt hem, på sin arbetsplats, i skolan eller rör sig på offentliga platser.
Tekniska nämnden ska genomföra fler satsningar på trygga
fysiska miljöer i kommunens olika delar genom att bland annat
fortsätta arbetet med levande och attraktiva centrum.

Räddningstjänsten ska ha en hög kompetens och en
generös attityd i sitt skadeavhjälpande och förebyggande arbete
och ha en god samverkan med andra myndigheter för ett tryggt
Vellinge kommun. Kommunen ska ständigt jobba med att
lokalisera trafikfarliga platser och särskild prioritet på oskyddade
trafikanter och skolbarn. Uppföljning av att rätt saker utförs
bekräftas av Polisens trygghetsmätningar och andra kanaler som
verksamhetsråd på skolor och larmstatistik från Räddningstjänsten.
Förebyggande insatser för att skydda mot framtida faror
som havsnivåhöjningar, översvämningar och andra hot mot
samhället ska genomföras.

Digitalisering
Kommunen ska skapa en offentlig förvaltning som möter upp
mot privatpersoner, organisationer och företags förväntningar
i ett allt mer digitaliserat samhälle. Mer utveckling avlastar
medarbetarna samt ger tillgång till tjänster under dygnets alla
timmar.

God ekonomisk hushållning
Tekniska nämnden ska bidra till god ekonomisk hushållning
genom korrekta och genomtänkta upphandlingar och på så sätt
arbeta med entreprenörer som ger medborgarna bästa möjliga
service till lägsta möjliga kostnad. System och anläggningar ska
underhållas så att livslängden maximeras. Nämnden ska se till
att maximera värdet för skattepengarna.

Omvärldsbevakning
Kommunen ska vara delaktig i utomkommunala nätverk för att
ta del av utvecklingen såväl nationellt som internationellt och

följa utveckling och forskning på olika områden. Vellinge
kommun ska ha modet att medverka i olika projekt som
gynnar utveckling i kommunens service och verksamheter.
Genom kontakter med olika intressenter såsom t ex näringsliv
och lärosäten anammas nya lösningar och tillvägagångssätt.

Gata och trafik
Nämndens målsättning är att kostnadseffektivt ge medborgarna
ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att
vistas i:
• Underlätta för kollektivt åkande genom ytterligare satsning
på pendlarparkeringar för både bilar och cyklar i attraktiva
lägen. Verka för en bättre kollektivtrafik i hela kommunen i
samverkan med Region Skåne och grannkommuner.
• Hastigheter på kommunens gator och vägar regleras i en
hastighetsplan som tar hänsyn till alla trafikanter och för
riskgrupperna, i synnerhet barnen. Hastigheter ska sättas
med hänsyn till vägarnas och gatornas utformning.
• Fungerande, bra och estetisk tilltalande belysning ska finnas
på kommunens gator, såväl gång- och cykelvägar, parker
och joggingstråk.
• Tillräckligt hög kvalitet i investeringar för att garantera låga
underhållskostnader på lång sikt.
Vägföreningar är en viktig del av samhällets väghållning och
grönyteskötsel. Samarbetet och dialogen med dessa prioriteras
och ersättningarna från kommunen ska ständigt utvärderas och
förbättras.

Grönytor
Nämndens målsättning är att skapa välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer
samt erbjuda attraktiva naturupplevelser, tillgängliga för alla.
Entréerna till tätorterna ska utformas så att de upplevs välkomnande och estetiskt tilltalande för boende och besökare.
Olika typer av miljöer som parker, grönområde, stränder,
naturstråk, naturområde och hav ska vara välskötta och
attraktiva, var och en efter sin karaktär. Mötesplatser som
torg, lekplatser och hamnområden ska vara inbjudande och
ändamålsenliga. Allmänna ytor ska vara tillgängliga för alla.

Vatten och avlopp
Ett rent dricksvatten är en förutsättning för ett fungerande
samhälle. Vellinge kommun ska erbjuda sina medborgare en
säker dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och
leveranssäkerhet.
Spillvattenledningar ska byggas och renoveras efter
behov för att säkerställa, att läckage och översvämningar förebyggs och inte innebär hälsofara.
Dagvattensystemet ska baseras på fördröjningslösningar
för att kunna hantera högt grundvatten och höjda havsnivåer
i nybyggda och befintliga rörsystem. Vid ombyggnation av
utemiljöer ska en analys om synergieffekter erhållas med
tanke på vattenflöden.
Driftsäkerheten ska prioriteras genom god framförhållning, långsiktig hållbarhet och bra underhåll samt samarbete
med andra kommuner, Sydvatten samt VA-Syd. Tekniska
nämnden ska vara öppna för moderna tekniska lösningar.
I uppdraget ingår också att aktivt och systematiskt leta
läckage och vattensvinn (ej debiterbart vatten) för att vara
kostnadseffektiva. Arbetet fortsätter enligt antagen
VA-strategi och antagen VA-plan.

Materialåtervinning
Tekniska nämndens målsättning är att med hög tillgänglighet
hantera hushållsavfallet genom insamling samt ge stora
möjligheter till enkelt avlämnande. Det ska löna sig att sortera
effektivt och rätt, för att därigenom minimera miljöpåverkan.
Där det är möjligt ska insamling av matavfall, förpackningar,
och returpapper ske fastighetsnära. Som komplement finns
flertalet återvinningsstationer placerade runt om i kommunen
där medborgarna kan lämna glas, tidningar, plast, pappersförpackningar samt textil. För hyreshus, bostadsrätter och bilfria
område ska central insamling i olika typer av miljöhus erbjudas.
Avlämnande av farligt avfall, elektronik, byggavfall,
återbruk samt trädgårdsavfall ska erbjudas via ÅVC (åter
vinningscentral). Vellinge kommun har även ett fordon som
hämtar upp farligt avfall och elektronik på en specificerad rutt.
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