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Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 
 
att   fastställa verksamhetsrapport per mars 2017 enligt bilaga 1. 
 
att   fastställa nämndens analys per mars 2017 enligt bilaga 2. 
 
att   fastställa statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning per 
april 2017 enligt bilaga 3. 
 
 
 
 

Sammanfattning 
Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala 
kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden 
arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett 
friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.  
 
Miljöförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplan 
och budget 2017. Förvaltningen har genomfört myndighetsuppdraget enligt plan för 
kommunala lantmäterimyndigheten, livsmedelstillsyn, tillståndsenheten, enskilt vatten och 
avlopp, natur- och områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning. 
 
Förvaltningen utvecklade arbetet med tillstånd för enskild avloppsanläggning. Nya arbetssätt 
och utvecklat IT-stöd gjorde att förvaltningen kunde fatta fler beslut om tillstånd för enskild 
avloppsanläggning än planerat. Antalet inkommande ärenden är fortsatt högre än förväntat. 
Detta gör att tiden ett ärende får vänta innan handläggning påbörjas är fortsatt längre än 
önskat men har minskat sedan årsskiftet. 
 
Arbetet med den förebyggande tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd följer inte planen. 
Inom miljöskydd arbetade förvaltningen med ett utvecklingsarbete för planering av tillsyn, 
uppdrag och nya arbetssätt. Förvaltningen kommer att förstärka genom rekrytering för att 
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uppnå målen på helår. Inom hälsoskyddstillsynen arbetade förvaltningen med planering och 
bokning av tillsyn samt utveckling av arbetssätt under perioden. Förvaltningen bedömer att 
målen kommer att uppnås på helår eftersom förvaltningen har förstärkt med resurser under 
resten av året. 
 
Resultatet för perioden jan-mar blev negativt -678 tkr jämfört med budget. Det negativa 
resultat kan i huvudsak förklaras med att kommunledningskontoret (KLK) har ökat sin 
utfördelning av gemensamma kostnader mot vad som var meddelat i budgetförutsättningarna 
inför året. Dessutom gjorde förvaltningen ett periodiseringsfel i samband med bokslutet. 
Resultatet för helåret enligt prognosen visar på ett underskott med -3 009,8 tkr. Enligt 
planering kommer det att hanterats i det ombudgetetringsärende som ligger för beslut i 
kommunfullmäktige i juni. 
 
 
 
 
Lars Wedlin 
tf. miljödirektör 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Verksamhetsrapport per mars 2017 

Bilaga 2. Nämndens analys per mars 2017 

Bilaga 3. Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning per april 
2017 
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Verksamhetsrapporten 
Den här verksamhetsrapporten omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) 
verksamhet samt resultat och prognos för helår i förhållande till verksamhetsplan och budget 
2017.  

Sammanfattning 
Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala 
kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden 
arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett 
friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.  
 
Miljöförvaltningen (förvaltningen) har bedrivit verksamheten i enlighet med verksamhetsplan 
och budget 2017. Förvaltningen har genomfört myndighetsuppdraget enligt plan för 
kommunala lantmäterimyndigheten, livsmedelstillsyn, tillståndsenheten, enskilt vatten och 
avlopp, natur- och områdesskydd samt samhällsbyggnad och miljöövervakning. 
 
Förvaltningen utvecklade arbetet med tillstånd för enskild avloppsanläggning. Nya arbetssätt 
och utvecklat IT-stöd gjorde att förvaltningen kunde fatta fler beslut om tillstånd för enskild 
avloppsanläggning än planerat. Antalet inkommande ärenden är fortsatt högre än förväntat. 
Detta gör att tiden ett ärende får vänta innan handläggning påbörjas är fortsatt längre än 
önskat men har minskat sedan årsskiftet. 
 
Arbetet med den förebyggande tillsynen inom miljöskydd och hälsoskydd följer inte planen. 
Inom miljöskydd arbetade förvaltningen med ett utvecklingsarbete för planering av tillsyn, 
uppdrag och nya arbetssätt. Förvaltningen kommer att förstärka genom rekrytering för att 
uppnå målen på helår. Inom hälsoskyddstillsynen arbetade förvaltningen med planering och 
bokning av tillsyn samt utveckling av arbetssätt under perioden. Förvaltningen bedömer att 
målen kommer att uppnås på helår eftersom förvaltningen har förstärkt med resurser under 
resten av året. 
 
Resultatet för perioden jan-mar blev negativt -678 tkr jämfört med budget. Det negativa 
resultat kan i huvudsak förklaras med att kommunledningskontoret (KLK) har ökat sin 
utfördelning av gemensamma kostnader mot vad som var meddelat i budgetförutsättningarna 
inför året. Dessutom gjorde förvaltningen ett periodiseringsfel i samband med bokslutet. 
Resultatet för helåret enligt prognosen visar på ett underskott med -3 009,8 tkr. Enligt 
planering kommer det att hanterats i det ombudgetetringsärende som ligger för beslut i 
kommunfullmäktige i juni. 

Diarienummer Dokumentnamn Fastställd av Beslutad Sida 
2017-1452 Verksamhetsrapport per mars 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-04-26 1 (7) 
 Berörd verksamhet Dokumentansvarig   
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Lars Wedlin   
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Förrättningar, tillståndsprövning och tillsyn 

Lantmäterimyndigheten 

Förrättningar 
Förvaltningen fattade beslut i något fler förrättningsärenden än förväntat. Förvaltningen 
förberedde övergången till nytt kartverktyg för lantmäteri. Det nya kartverktyget är en del av 
det nya GIS-stöd som kommunen upphandlade gemensamt under 2016. 

Ärendebalans 
Ärendebalansen är som förväntat. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande ärenden var något fler än förväntat. 
 

Miljöskyddstillsyn 

Förebyggande tillsyn 
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer inte planen. Tillsynstiden varierar under året 
där vissa perioder är mer tillsynsintensiva än andra. De mest tillsynsintensiva månaderna är 
mars- juni och september-november. Förvaltningen arbetade med ett utvecklingsarbete för att 
sprida ut tillsynen mer på alla årets månader. En del i detta utvecklingsarbete var att öka 
medarbetarnas delaktighet i planeringen av tillsynen. Detta innebar att medarbetarna i 
december 2016 och januari 2017 arbetade med att fördela objekt och planera in tillsyn, 
uppdrag och prova nya arbetssätt. För att säkerställa fortsatt leverans av årets tillsyn och 
uppdrag kommer uppföljning att ske varje månad. Förvaltningen kommer att förstärka genom 
rekrytering för att uppnå målen på helår. 
 
Arbetet med den förebyggande tillsynen kopplat till köldmedia och den årliga rapporteringen 
har gått som planerat. Förvaltningen begärde i år in kompletteringar direkt när rapporterna 
kom in och brister kunde noteras. Det resulterade i att många verksamhetsutövare 
kompletterade sina rapporter innan sista datumet, 31 mars. Därmed behövde förvaltningen 
inte fatta beslut om miljösanktionsavgift i samma utsträckning som tidigare år. Förvaltningen 
bedömer att arbetssättet är både mer kundanpassat och mer tidseffektivt. 

Uppföljande tillsyn 
Arbetet med den uppföljande tillsynen följde planen. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande ansökningar och anmälningar var något fler än förväntat, förvaltningen 
hanterade dessa inom planerad tid. Antalet inkommande remisser var något fler än förväntat, 
förvaltningen hanterade dessa på mindre tid än planerat. 
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Hälsoskyddstillsyn 

Förebyggande tillsyn 
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer inte planen. Förvaltningen arbetade vid årets 
start med att se över planeringen och att utveckla tillsynen i linje med anvisningarna om 
effektiv tillsyn. Arbetet kommer att fortsätta under året. Något färre tillsynstimmar än planerat 
genomfördes därför de första månaderna. Förvaltningen bedömer att målen ändå kommer att 
uppnås på helår.   

Uppföljande tillsyn 
Arbetet med den uppföljande tillsynen följde planen. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande klagomål och ansökningar/anmälningar var fler än förväntat. 
Förvaltningen har hanterat alla inkommande ärenden. 
 

Livsmedelstillsyn 

Förebyggande tillsyn 
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen.  

Uppföljande tillsyn 
Arbetet med den uppföljande tillsynen följer planen. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande remisser var mindre än förväntat. Antalet inkommande anmälningar om 
registrering var fler än förväntat. Det beror på att skolor och förskolor från och med i år är 
skyldiga att servera frukost, vilket resulterade i 40 registreringsärenden under perioden. 
 

Tillståndsenheten 

Förebyggande tillsyn 
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen. Förvaltningen gjorde något fler 
tillsynsbesök av verksamheter med försäljning av receptfria läkemedel än planerat, med 
anledning av att vi passat på att göra dessa besök i samband med annan tillsyn. 

Uppföljande tillsyn 
Arbetet med den uppföljande tillsynen följer planen. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande ärenden var som förväntat. 
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Enskilt vatten- och avloppstillsyn 

Förebyggande tillsyn 
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen. Förvaltningen arbetade med planering 
och utskick av information inför inspektionsdagarna under våren. 

Uppföljande tillsyn 
Arbetet med den uppföljande tillsynen tog mer tid än planerat. Förvaltningen följde upp de 
utsläppsförbud som trätt i kraft, det vill säga de som inte har ansökt om tillstånd eller inte har 
anlagt en ny avloppsanläggning. Förvaltningen fattade 58 beslut med vite för de 
utsläppsförbud som trätt i kraft. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande ärenden var fler än förväntat. Antalet ansökningar om nytt enskilt 
avlopp fortsatte vara högre än förväntat. Under första kvartalet kom 153 ansökningar om nytt 
enskilt avlopp in. Detta gör att tiden ett ärende får vänta innan handläggning påbörjas är 
fortsatt längre än önskat men har minskat sedan årsskiftet. Det tar maximalt nio veckor innan 
handläggningen påbörjas. Förvaltningen utfärdade 125 tillstånd under första kvartalet vilket är 
fler än planerat. Förvaltningen kunde med hjälp av IT-stöd effektivisera handläggningen av 
ansökningar om enskilt avlopp. Bland annat införde förvaltningen en ny e-tjänst för att ta 
emot ansökning digitalt och ett kartverktyg som gör det möjligt att på ett tidseffektivt sätt 
hantera flera ärenden inom samma geografiska område samtidigt. Förvaltningen fick fler 
remisser från plan- och byggnadsnämnden än förväntat, dessa hanterades enligt plan. 
 

Natur- och områdesskydd 

Förebyggande tillsyn 
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen. Förvaltningen arbetade med planering 
och information inför tillsynsbesöken runt Björklinge-Långsjön senare under året. 

Uppföljande tillsyn  
Arbetet med den förebyggande tillsynen följer planen. Tre ärenden från tillsynen vid 
Almunge-Långsjön under 2016 följdes upp med förelägganden. 

Inkommande ärenden 
Antalet inkommande ansökningar inom naturreservat och ansökningar om 
strandskyddsdispens var fler än förväntat. Ansökningarna hanterades inom utsatt tid. 
 

Samhällsbyggnad och miljöövervakning 
Förvaltningen medverkade på fyra stycken startmöten med totalt 14 kommande detaljplaner. 
En projektplan är påbörjad för projektet för att följa upp hur ett bostadsområde blev i 
praktiken. Förvaltningen fokuserade under perioden extra på fortbildning inom 
ekosystemtjänster bland annat genom ett seminarium på länsstyrelsen och en redovisning i 
nämnden. 
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Inkommande ärenden 
Antalet inkommande ärenden var fler än förväntat. Nämnden yttrade sig på fem stycken 
remisser på samråd, varav ett planprogram för Eriksberg och Ekeby. Dessutom var den 
fördjupade översiktsplanen för Södra staden ute på utställning. Förvaltningen yttrade sig över 
fem stycken remisser som är varit ute för granskning.  

Verksamhetsstöd och verksamhetsutveckling 
Upphandlingen av nytt handläggarstöd fortsatte. Förvaltningen deltog i det 
kommungemensamma upphandlingsprojektet.  
 
Förvaltningen arbetade vidare med miljöförvaltningen 2025 – Sveriges modernaste 
myndighet. Förvaltningen undersöker bland annat möjligheterna till att ta med data ut i fält. 
Förvaltningen lanserade också en e-tjänst för ansökan om enskilt avlopp. Kopplat till e-
tjänsten uppdaterades informationen på uppsala.se. E-tjänsten och informationen gör det 
enklare för invånare i Uppsala att ansöka om tillstånd för enskild avloppsanläggning. 
 
Förvaltningen deltog i Landsbygdsmässan på Uppsala Konsert och Kongress i mars och förde 
där dialog om vatten och avlopp samt om lantmäterifrågor.  

Medarbetare och ledare 
Förvaltningen arbetade med effektiva team som en del i arbetet med miljöförvaltningen 2025. 
 
I mars genomförde förvaltningsledningen tillsammans med arbetsmiljöombuden en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 
Förvaltningen beslutade att flytta till nya lokaler i Ultuna på grund av inomhusmiljöproblem i 
nuvarande lokaler. Flytten är planerad till september. 

Nämndens inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad 
satsning 
Arbetet med inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning pågår som planerat och 
nämnden bedömer att målen kommer att uppnås och uppdragen genomföras på helår.  
Se ”MHN statusrapport inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande riktad satsning, april 2017”. 
  



6 (7) 
 

Ekonomiskt resultat 
Resultatet för perioden jan-mar blev negativt, -678 tkr jämfört med budget. Det negativa 
resultatet kan i huvudsak förklaras med att kommunledningskontoret (KLK) har ökat sin 
utfördelning av gemensamma kostnader mot vad som var meddelat i budgetförutsättningarna 
inför året. Dessutom gjorde förvaltningen ett periodiseringsfel i samband med bokslutet. Detta 
medförde att de redovisade intäkterna för livsmedelskontroll och miljöskydd är lägre i 
bokslutet än de borde vara. För livsmedelskontroll uppgår periodiseringsfelet till 639 tkr. För 
miljöskydd uppgår periodiseringsfelet till 795 tkr. Detta kommer att rättas i samband med att 
ekonomisystemet stänger för april. 
 
På helårsbasis kommer nämnden att ha en kostnad mot KLK som är 3 000 tkr högre än 
budget. Denna kostnadsökning kommer att kompenseras med ett utökat kommunbidrag enligt 
det förslag till ombudgeteringsärende som ska behandlas i fullmäktige i juni. 
 
Bortsett från den ökade utfördelningen av kommungemensamma kostnader är periodens 
resultat enligt förväntan.  

Prognos 
Resultatet för helåret enligt prognosen visar på ett underskott med -3 009,8 tkr. 
Detta underskott beror på de ökade kommungemensamma kostnader som fördelas ut från 
KLK. Enligt det förslag till ombudgeteringsärende som kommunfullmäktige ska ta ställning 
till under juni månad kommer förvaltningen att kompenseras för de ökade kostnaderna med 
totalt 3 009 tkr. Beslut om ökat kommunbidraget är dock inte taget varför detta inte tas med i 
prognosen. 
 
Justerat för KLK:s ökade utfördelning så är bedömningen att nämnden som helhet kommer att 
landa i sitt budgeterade resultat för helåret. Osäkerheten i prognosen är något högre än 
normalt då vi lämnar prognos per sista mars.  
 
Förvaltningens flytt till nya lokaler kommer att innebära vissa merkostnader. Bedömningen är 
att dessa kostnader kommer att kompenseras av lägre kostnader för receptionstjänster efter 
flytten till nya lokaler. Bedömningen är preliminär och i samband med augustiprognosen görs 
en uppdaterad bedömning då det finns ett bättre underlag för vad flytten kommer att kosta. 
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 Utfall 

170331 
Budget 
170331 

Avvikelse  Helårs 
prognos 

Helårs 
budget 

Taxor och avgifter 9 719,7 9 634,1 85,6 38 979,6 38 536,2 
Försäljning verksamhet 
och entreprenader 444,4 652,5 -208,1 2 085,4 2 609,9 

Kommunbidrag 4 828,3 4 828,3 0 19 313 19 313 
Bidrag 0 5 -5 16,7 20 
Övriga intäkter 0 0 0 0 0 
Summa intäkter 14 992,4 15 114,9 -122,5 60 394,7  60 479,1 
Köp av verksamhet -401,4 -950,5 549,1 -3 119,9 -3 169,4 
Lön och PO -10 114 -9 677,6 -436,4 -41 857,6 -41 241,7 
Övr pers. kostnader  -15,2 0 -15,2 -6 0 
Lokalkostnader -1 314,4 -1 139 -175,4 -4 687,6 -4 555,9 
Övr verks. kostnader -3 757,4 -2 716,1 -1 041,3 -13 688,4 -11 508,3 
Transf, avskrivningar 
och finansiella kostn. 

-64,3 0 -64,3 -45 0 

Summa kostnader -15 666,7 -14 483,2 -1 183,5 -63 404,5 -60 463,6 
      

Periodens resultat -674,3 631,7 -1 306,4 -3 009,8 15,3 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
– delårsbokslut mars 2017 

 

 

Analys av ekonomiskt utfall 
Resultatet för perioden jan-mar blev negativt, -678 tkr jämfört med budget. Det negativa 
resultatet kan i huvudsak förklaras med att kommunledningskontoret (KLK) har ökat sin 
utfördelning av gemensamma kostnader mot vad som var meddelat i budgetförutsättningarna 
inför året. Dessutom gjorde förvaltningen ett periodiseringsfel i samband med bokslutet. Detta 
medförde att de redovisade intäkterna för livsmedelskontroll och miljöskydd är lägre i 
bokslutet än de borde vara. För livsmedelskontroll uppgår periodiseringsfelet till 639 tkr. För 
miljöskydd uppgår periodiseringsfelet till 795 tkr. Detta kommer att rättas i samband med att 
ekonomisystemet stänger för april. 
 
På helårsbasis kommer nämnden att ha en kostnad mot KLK som är 3 000 tkr högre än 
budget. Denna kostnadsökning kommer att kompenseras med ett utökat kommunbidrag enligt 
det förslag till ombudgeteringsärende som ska behandlas i fullmäktige i juni. 
 
Bortsett från den ökade utfördelningen av kommungemensamma kostnader är periodens 
resultat enligt förväntan.  
 

Prognos 
Resultatet för helåret enligt prognosen visar på ett underskott med -3 009,8 tkr. 
 
Detta underskott beror på de ökade kommungemensamma kostnader som fördelas ut från 
KLK. Enligt det förslag till ombudgeteringsärende som kommunfullmäktige ska ta ställning 
till under juni månad kommer förvaltningen att kompenseras för de ökade kostnaderna med 
totalt 3 009 tkr. Beslut om ökat kommunbidraget är dock inte taget varför detta inte tas med i 
prognosen. 
 
Justerat för KLK:s ökade utfördelning så är bedömningen att nämnden som helhet kommer att 
landa i sitt budgeterade resultat för helåret. Osäkerheten i prognosen är något högre än 
normalt då vi lämnar prognos per sista mars.  
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Förvaltningens flytt till nya lokaler kommer att innebära vissa merkostnader. Bedömningen är 
att dessa kostnader kommer att kompenseras av lägre kostnader för receptionstjänster efter 
flytten till nya lokaler. Bedömningen är preliminär och i samband med augustiprognosen görs 
en uppdaterad bedömning då det finns ett bättre underlag för vad flytten kommer att kosta. 

 

Lönekostnadsutveckling 
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Statusrapport för inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande 
riktad satsning, april 2017 
Uppföljning: 2017-04-30   
Organisation: 5300 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) 
 
 
 
Status på inriktningsmål: 
Målet är delvis uppfyllt innebär att arbetet är påbörjat och kommer att pågå under hela året. 
Målet är ej uppfyllt betyder att vi ännu inte har påbörjat arbetet. 
Målet är helt uppfyllt betyder att de aktiviteter som planerats är genomförda. 

 

Status på uppdrag: 
”Ej påbörjad” innebär att det inte är påbörjat trots att det borde vara påbörjat. 
”Påbörjad” innebär att uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. 
”Väntar” betyder att uppdraget inte är påbörjat, men att det är i enlighet med plan. 
”Färdig” innebär att uppdraget är färdigt. 
”Stoppad” innebär att uppdraget inte kommer att genomföras. 
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Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och 
hållbar ekonomi 
Målet är ej uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Aktiviteter genomförs 
under T2 och T3. 

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering 
Status: Väntar.  
Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Uppdraget beräknas vara färdigt 
2017. 

Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt 
utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska 
ojämställdhet 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. En utförlig statusrapport kan ges först i 
samband med augustiuppföljningen. Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår 
från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan. 

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår 
från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan. 

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och 
anläggningar 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår 
från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan. 
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Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och 
vistas i 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar 
med tillsyn och dispenser inom strandskydd och tillsyn hos miljöfarliga verksamheter. 
Tillsynen bidrar till attraktiva och tillgängliga strandområden. Tillsynen bidrar till minskad 
risk för utsläpp och negativ miljöpåverkan från miljöfarliga verksamheter. 

Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för 
ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden deltar i upphandlingen av 
kommungemensamt handläggarstöd. Nämnden implementerar nytt GIS hos flera avdelningar. 
Nämnden deltar inom tillståndenheten och miljöskydd i det nationella projektet verksamt.se. 
Nämnden har påbörjat ett projekt som ska undersöka möjligheterna till ökat IT-stöd i fält. 
Uppdraget förväntas vara färdigt 2019. 

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala 
Status: Väntar. 
Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Workshops kommer genomföras 
under T2 och T3. Uppdraget förväntas vara färdigt 2017. 

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise 
of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta 
naturreservatet Årike Fyris 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden har etablerat kontakt med 
stadsbyggnadsförvaltningen. Nämnden bidrar i arbetet med att föra in nämndens perspektiv 
kring tillsyn av skyddad natur. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i 
samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker 
kommun 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Förvaltningen har tillsammans med 
stadsbyggnadsförvaltningen haft ett uppstartsmöte för att gå igenom rutiner och arbetssätt. 
Uppdraget beräknas vara färdigt 2017. 
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Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart 
och hållbart 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden har 
påbörjat planering för att utvärdera effekten av nämndens krav i 
stadsbyggandsprocesen. Nämnden arbetar med tillsyn av bristfälliga enskilda avlopp. 
Nämnden ger tillstånd för enskilda avloppsanläggningar, antalet inkommande ansökningar har 
ökat. Nämnden arbetar med tillsyn och dispenser inom strandskydd. Nämnden har börjat med 
tätare uppföljning för att kontrollera att dricksvattenanläggningars provtagningsplaner följs. 
Ytterligare aktiviteter är planerade i T2 och T3. 

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och 
landsbygdsutveckling 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Förvaltningen samarbetar med 
stadsbyggnadsförvaltningen inom flera avdelningar för att tidigt i processen kunna bidra med 
kompetens inom miljö- och hälsoskydd samt fastighetsbildning i stadsbyggnadsprocessen och 
landsbygdsutvecklingen. Nämnden påtalar i remisser över planer att de nationella 
miljökvalitetsmålen bör vara gällande istället för miljökvalitetsnormerna. Det innebär en 
ambitionshöjning för en hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Uppdraget beräknas vara 
klart 2018. 

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro 
Status: Stoppad.  
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från 
att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin 
verksamhetsplan. 

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning 
Status: Väntar. 
Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Nämnden kommer under T2 och 
T3 genomföra tillsyn av avfallshantering av byggarbetsplatser. Kommunens arbete med 
kommunal avfallsplan är flyttat till 2018. Uppdraget förväntas vara färdigt 2018. 

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller 
energieffektivitet 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden uppmärksammar inom 
miljöskyddstillsynen energiförbrukning. I första hand ingår energiförbrukning som en 
fokusfråga hos de verksamheter där en energieffektivisering skulle kunna ge resultat i 
ekonomisk besparing. Uppdraget beräknas vara färdigt 2018. 
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Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 
2050 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden har köpt tre nya elbilar och arbetar 
vidare för att byta ut sina fordon. Aktiviteter för att synliggöra bränsleförbrukning planeras till 
T2 och T3. Uppdraget beräknas vara klart 2019. 

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda 
levnadsvillkor för invånarna 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar 
med att utveckla tillsynsmetodik för hälsoskyddstillsyn av bostäder utifrån kunskap om 
skillnader ur hälsosynpunkt mellan olika bostadsområden. Nämnden arbetar för att minska 
användningen av kemikalier i barns vardag och arbetar med tillsyn av förorenade områden. 
Nämnden följer upp att åtgärder vidtas i byggnader där radonmätningar har visat för höga 
halter av radon i inomhusluften. 

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från 
att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin 
verksamhetsplan. 

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från 
att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin 
verksamhetsplan. 

Uppdrag: Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av 
skolgårdar och handlare (MHN) 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat. Nämnden genomför tillsyn hos högstadie- och gymnasieskolor samt 
handlare. Nämnden arbetar med information och rådgivning och har deltagit i ett seminarium 
tillsammans med länsstyrelsen. Uppdraget beräknas vara klart 2018. 
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Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden ger 
tillstånd för enskilda avloppsanläggningar. Antalet ansökningar är fler än förväntat. Nämnden 
svarar på remisser i planarbetet. Något fler remisser än förväntat besvarades. 
Lantmäterimyndigheten fattar beslut i lantmäteriförrättningar, antalet beslut är som förväntat. 

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin 
utbildning och utmanas i sitt lärande 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Vid tillsyn på skolor 
och förskolor fokuserar nämnden på städning, buller, ventilation och fukt. En god 
inomhusmiljö bidrar till att barn mår bättre och får bättre förutsättningar för att klara sin 
utbilning. Nämnden kontrollerar arbetet med allergikost i skolor och förskolor. 

Inriktningsmål 7: I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv 
och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden fokuserar 
på ventilation och fukt i tillsynen av vård- och omsorgsboenden. Nämnden följer upp 
beredskap för höga temperaturer i tillsynen av vård- och omsorgslokaler. 
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Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och organisationer ska vara 
delaktiga i att utforma samhället 
Målet är delvis uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden har tagit 
fram en rapport från de djupintervjuer som nämnden genomförde under 2016. Aktiviteter för 
att förbättra nämndens service planeras till T2 och T3. Nämnden arbetar för att utveckla 
arbetet med myndighetsservice i syfte att öka tillgängligheten och dialogen med Uppsalas 
invånare och företag. 

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal 
överenskommelse med föreningslivet – LÖK 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att uppdraget inte har bäring på nämndens verksamhet. Nämnden avstår 
från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin verksamhetsplan. 

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra 
arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala 
Målet är i hög grad uppfyllt. Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. HR-staben har 
påbörjat ett arbete med att utarbeta en gemensam process för att genomföra 
kompetensförsörjningsplaner på respektive förvaltning. Förvaltningen arbetar för att varje 
avdelning ska bli ett effektivt team där alla i gruppen tar ansvar för resultatet. Förvaltningen 
arbetar för att inkludera medarbetare i det pågående projektet ”att flytta förvaltningen till nya 
lokaler”. En medarbetarenkät är genomförd. Nämnden väntar på kommungemensam styrning 
inom ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning. 

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen 
Status: Färdig. 
Uppdraget är färdigt. Alla nämndens medarbetare har en heltidsanställning. Nämnden 
fortsätter bevaka måluppfyllelse. 

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön 
Status: Väntar. 
Uppdraget är inte påbörjat, men det är i enlighet med plan. Nämnden har inga strukturella 
löneskillnader på grund av kön. Under 2017 bevakar nämnden fortsatt uppfyllelse. En analys 
kommer att genomföras när årets löneöversyn är klar. 
  



8 (8) 
 

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och 
kommande bristyrken 
Status: Påbörjad. 
Uppdraget är påbörjat och flyter på enligt plan. Nämnden arbetar i flyttprojektet med en 
modern och effektiv digital förvaltning som bidrar till Uppsala kommuns attraktivitet som 
arbetsgivare. 

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete 
Status: Stoppad. 
Nämnden bedömer att den inte kan uppnå tillräcklig effekt inom budget och avstår därför från 
att bidra. Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse i enlighet med sin 
verksamhetsplan. 

Kvarvarande riktad satsning: Skolor, förskolor och 
omvårdnadslokaler ska vara hälsosamma, funktionella och 
ekonomiskt hållbara. 
Följs upp och slutförs med utvecklingsmöten mellan utbildningsförvaltningen och 
miljöförvaltningen under våren 2017. 
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