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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en
jämställd och hållbar ekonomi
Bedömning
Helt uppfyllt
NÄMNDMÅL

Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Utveckla uppföljningen av verksamheten utifrån hållbarhetsperspektiven (social, ekologisk,
ekonomisk) och jämställdhet.
Status
Färdig
Ett arbete har genomförts för att identifiera och synliggöra hur miljö- och
hälsoskyddsnämnden bidrar till hållbarhetsperspektiven.
Diskussioner har förts mellan förvaltningschefen och avdelningscheferna samt i
ledningsgruppen för att utveckla planering och uppföljning av de olika verksamheterna.
Ett arbete med att utveckla uppföljningen av 2019-års tillsynsplan enligt miljöbalken har
genomförts.
Inom livsmedelskontrollen och tillståndsenheten har ett arbete gjorts med att utveckla
målformulering, målstyrning och process för verksamhetsuppföljning.
Kommunala lantmäterimyndigheten har arbetat med att ta fram ett antal nyckeltal för att få en
bättre jämförelse med övriga kommuners lantmäterimyndigheter och med Lantmäteriet.
Utveckla tidsredovisningen för bättre uppföljning av användningen av kommunbidrag
Status
Färdig
Under perioden den 1 februari - 31 december 2018 har nya tidsredovisningskoder införts för
medarbetarna för att följa upp den arbetstid som läggs ned på myndighetsservice.
Resultatet för perioden februari-september har sammanställts, analyserats och har legat till
grund för arbetet med 2019-års budget.
Under 2019 kommer tidredovisningen utvecklas ytterligare.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG
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1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Med hjälp av kommunledningskontoret undersöka möjligheter till extern finansiering.
Status
Färdig
Förvaltningen har haft kontakt med kommunens EU-strateg under året. Detta har resulterat i
att förvaltningen deltar i projekt som söker finansiering från Vinnova om sensorer för
luftkvalitetsmätning. Projektet drivs av stadsbyggnadsförvaltningen.
Förvaltningen deltar, tillsammans med Uppsala vatten, i VA-planen som kommer söka LOVA
(lokala vattenvårdsprojekt)-bidrag 2019.
Ett antal andra projektidéer har diskuterats i ledningsgruppen under hösten som
ledningsgruppen valt att inte gå vidare med.

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar
hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så
samlat och effektivt som möjligt
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Se åtgärd under Inriktningsmål 2: Uppdrag 2.1, Åtgärd: Fortsätta utvecklingen av digitala
lösningar inom nämndens verksamheter.
Status
Färdig
Den delen av uppdrag 2.1 som syftar till att tydliggöra digitaliseringens möjligheter och
utmaningar till nämndens verksamhetsplanering har genomförts och utvecklingsarbetet har
prioriterats att drivas inom miljöförvaltningens eget delprojekt inom det
kommungemensamma projektet Digitalt handläggarstöd (DHS) under 2018.

1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt
utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska
ojämställdhet
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Genomföra analys för jämställdhetsbudgetering
Status
Färdig
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Diskussioner har förts i ledningsgruppen om hur jämställdhetsbudgetering kan ske inom
lämpligt område. Eftersom tillsyn, kontroller och förrättningar riktar sig till företag och
fastigheter så finns ingen könsindelad statistik att analysera. Fokus har därför legat på en
övergripande bedömning av om och hur våra olika verksamheter påverkar män/kvinnor.
Åtgärden bedöms vara genomförd utifrån nämndens behov. Analysen slutförs inte, utan
ersätts i 2019-års verksamhetsplan av det nya uppdraget att genomföra en
koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor i syfte att
uppnå en jämställd resursfördelning.

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar
Status
Stoppad
Nämnden saknar investeringar av det slag som avses i uppdraget.

1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan
Status
Stoppad
Nämnden saknar investeringar av det slag som avses i uppdraget.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2: Uppsala ska vara attraktivt att
leva, verka och vistas i
Bedömning
I hög grad uppfyllt
NÄMNDMÅL

Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala
kommun
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget.
Tillsyn av strandskyddade områden
Status
Färdig
Nämnden arbetar med tillsyn av strandskyddade områden och prövning av dispenser.
Tillsynen under 2018 har främst fokuserat på driva samtliga ärenden från kampanjen 2017
vidare och till avslut. Förberedelser och planering för kommande tillsyn har påbörjats.
25 procent fler dispensansökningar än under 2017 har kommit in under året (totalt 52
stycken), men alla har hanterats.
På detta sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet och naturvårdsprogrammet.
Inom myndighetsuppdraget. tillsyn naturreservat
Status
Färdig
Nämnden arbetar med händelsestyrd tillsyn samt prövning av dispenser och tillstånd inom de
kommunala naturreservaten. Under året har tre nya naturreservat bildats i kommunen och det
har inkommit flera nya ansökningar inom dessa.
Dessutom har flera stora ansökningar om tillstånd och dispens inkommit, till exempel med
koppling till orienteringstävlingen O-ringen 2020.
På detta sätt bidrar nämnden till naturvårdsprogrammet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny
teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer
Status
Påbörjad
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ÅTGÄRDER

Fortsätta utvecklingen av digitala lösningar inom nämndens verksamheter
Status
Påbörjad
Miljöförvaltningen deltar med ett eget delprojekt inom det kommungemensamma projektet
Digitalt handläggarstöd (DHS). Under perioden har arbete med kravinsamling och analys
genomförts tillsammans med leverantören Tieto. Projektet ska leda fram till att
miljöförvaltningen under 2019 har ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem för
verksamhetsområdena livsmedelskontroll, miljöskydd, hälsoskydd, områdesskydd samt
enskilt vatten och avlopp. Det nya systemet kommer att kopplas mot e-arkiv för digital
arkivering av handlingar. Det nya systemet kommer att möjliggöra för nämnden att ta fram
nya moderna e-tjänster och bidrar till en mer pappersfri verksamhet inför flytten till nya
stadshuset 2021.
Nämnden bidrar till den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering genom att gå
in i en gemensam process för förvaltning och utveckling av verksamhetssystem med ITlösningar för ärendehantering som stödjer och främjar en effektiv hantering av handlingar och
ärendeprocess för allmänhet, förtroendevalda och tjänstemän.
Arbetet med att ta fram ett nytt system för tidsredovisning samt fakturering för den
kommunala lantmäterimyndigheten avvaktar införandet av DHS 2019.
En ny plattform med ny webbkarta är införd inom ramen för GIS-projektet.
Inventering och hantering av personuppgifter enligt GDPR i system som används av
förvaltningen, har genomförts av förvaltningen i samarbete med KLK-IT. Inventeringen av
känsliga personuppgifter är genomförd och dokumenterad. Principer för rutinen "GDPR
känsliga personuppgifter rutiner och hantering" beslutades i december 2018. Framtagande av
detaljerade rutiner och rensningar kommer genomföras under 2019.
Utifrån förvaltningens tidigare framtagna utredningar "IT på Miljöförvaltningen",
"Miljöförvaltningen 2025" samt "Data i fält" har några utvecklingsidéer kommit fram.
Workshops planerades tillsammans med IT-staben för att arbeta vidare, men aktiviteten har
förskjutits till 2020.

2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Aktivering av platsvarumärket i det löpande kommunikationsarbetet inom nämnden
Status
Färdig
Miljöförvaltningens ledningsgrupp har informerats om platsvarumärket Uppsala medan
medarbetarna enbart har informerats i liten omfattning under året. Skälet är att
platsvarumärket Uppsala inte tydligt kan användas i nämndens kommunikationsarbete även
om vi genom vårt arbete ändå bidrar indirekt till att stärka Uppsalas varumärke. Uppsala
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kommuns värdegrund ligger som en tydligare grund för nämndens kommunikationsarbete.
Åtgärden bedöms vara genomförd utifrån nämndens behov.
Nämnden bidrar till näringslivsprogrammets mål nummer 5 som innebär att Uppsala ska ha
ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Stärka krisberedskapen inom nämnden
Status
Färdig
Krisberedskapen inom nämnden har tydligt stärkts under året. Miljöförvaltningen genomförde
under hösten 2019 en krisövning i form av ett seminarium med scenariot ”Översvämning”.
Totalt deltog cirka 20 personer från förvaltningen tillsammans med kommunens
beredskapssamordnare. Sommarens extraordinära händelser (värmebölja, torka,
översvämning och avgrävd bredbandskabel) utvärderades och förslag på åtgärder togs fram.
Förvaltningens ledningsgrupp och utvalda nyckelpersoner deltog i december i kommunens
krisberedskapsutbildning tillsammans med Uppsala Vatten. Under året deltog förvaltningen
även i kommunens arbete med en risk- och sårbarhetsanalys samt i kommunens arbete med
att ta fram en nödvattenplan. Erfarenheterna kommer att inarbetas i den uppdatering av
ledningsplanen för allvarlig störning utifrån kommunens mall som kommer beslutas i början
av 2019.
Medarbetarna på förvaltningen informerades om vårt och kommunens säkerhetsarbete på
förvaltningsdagarna i november.
Under året har en utredning kring en eventuell uppbyggnad av en intern operativ
beredskapsorganisation genomförts. Arbetet med att införa organisationen sker under 2019.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska
växa smart och hållbart
Bedömning
I hög grad uppfyllt
NÄMNDMÅL

Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala
kommun.
Bedömning
I hög grad uppfyllt
ÅTGÄRDER

Undersöka hur nybyggda bostadsområden har blivit i praktiken utifrån miljö- och
hälsoskyddande åtgärder
Status
Färdig
Uppföljning av projekt Östra salabacke är genomfört och resultatet har sammanställts i en
rapport som kommer redovisas för den nya nämnden 2019. Uppföljningen har fokuserat på
frågor kring dagvatten, luft och buller.
På detta sätt bidrar nämnden till dagvattenprogrammet.
Utveckla de krav nämnden kan ställa i planprocessen vad gäller vatten, luft, buller samt
ekosystemtjänster
Status
Färdig
Nämnden har under året valt att, istället för att avslå planer, i högre grad lämna utvecklade
synpunkter i planprocessen för att få igenom ändringar i planerna. Fokus har varit på att bidra
med kompetens i planprocessen och dessutom att utveckla arbetet med dagvatten, luft och
buller, bland annat genom att använda en beräkningsmodell för luftkvalitet. Nämnden har
också arbetat för att öka kunskapen och medvetenheten om ekosystemtjänster och
klimatanpassning och lyft fram detta i yttranden. Att förtätning kan innebära utmaningar för
människors hälsa och miljön uppmärksammades bland annat genom att nämnden tog del av
forskning från SLU.
På detta sätt bidrar nämnden till dagvattenprogram.
Inom myndighetsuppdraget. Tillsyn små avlopp
Status
Färdig
Årets planerade tillsyn är genomförd. Vissa avvikelser konstaterades som har följts upp. Ett
ärende resulterade i utsläppsförbud med vite på 500 tkr.
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Planering av projekt tillsyn av minireningsverk är genomförd. Tillsynsbesöken av
minireningsverk, vilket är en mindre del av tillsynen av små avlopp, är dock försenade och
genomförs under T1 2019 inom den ordinarie tillsynen. Fokus lades på att korta
handläggningstiden för inkommande ansökningar.
Projekt uppföljning av tillstånd för markbaserad rening är genomfört. Det visar att
markbäddar generellt fungerar ganska väl, i de fall problem identifierats härrör dessa generellt
sett från fel vid anläggningen.
Planeringen av nästa fas av VA-tillsyn är genomförd.
På detta sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet.
Inom myndighetsuppdraget. Tillståndsprövning små avlopp
Status
Färdig
Handläggning av tillståndsansökningar har följt planen, dock har färre ansökningar inkommit
än förväntat.
Nämnden har genomfört en processkartläggning och utveckling av prövningsprocessen.
Fokus har varit på att effektivisera handläggningen, bland annat genom bättre information till
sökanden och till entreprenörer så att ansökningarna blir mer kompletta och genom att se över
interna rutiner för ärendeutdelning och kommunicering. Handläggningstiderna har under året
kortats avsevärt.
På detta sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet.
Stärka och utveckla samarbetet med buller och luftfrågor inom kommunen
Status
Färdig
En bullergrupp har bildats för samarbeten kring åtgärdsprogram för luft. Samarbete på
tjänstepersonsnivå har utvecklats inom buller och luftfrågor med plan och byggnadsnämnden.
Nämnden valde att flytta det planerade seminariet med PBN och GSN till 2019 i samband
med utbildning av de nya nämnderna.
På detta sätt bidrar nämnden till åtgärdsprogram för luft.
Stärka och samordna nämndens arbete med klimatfrågor och klimatanpassning
Status
Färdig
Klimatfrågor och klimatanpassning har lyfts i yttranden och nämnden har deltagit i en
arbetsgrupp om klimatanpassning för att ta fram tillägg till miljö- och klimatprogrammet.
På detta sätt bidrar nämnden till miljö- och klimatprogrammet.
Inom myndighetsuppdraget. Tillsyn miljöfarliga verksamheter för att begränsa utsläpp av farliga
ämnen i mark, luft och vatten
Status
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Färdig
Tillsyn på förorenade områden, täkter, avloppsreningsverk och dagvattenanläggningar,
kemiska produkter och förbrukning av organiska lösningsmedel, fordonsservice och
drivmedelsanläggningar, köldmedia och kylanläggningar är genomförda enligt plan.
Utöver den årliga tillsynen av miljöfarliga verksamheter genomfördes tillsynsprojekt av
tandläkare respektive kemikalier i varor och i detaljhandeln. Tillsyn av tandläkare genomförs
ungefär var femte år med fokus på bland annat kvicksilver från amalgam. Tillsyn av
kemikalier i varor och i detaljhandeln inriktade sig på märkning av kemiska produkter i
livsmedelsbutiker, sport- och friluftsbutiker, färghandlare, bilvårdsbutiker, butiker som säljer
elektronikprodukter, butiker som säljer kontorsmaterial, större varuhus, hobbybutiker och
byggvaruhandlare.
Nämnden bidrar till vattenprogrammet genom sin tillsyn av miljöfarliga verksamheter för att
begränsa utsläpp av farliga ämnen i mark, luft och vatten.
Bidra till att genomföra kommunens vattenprogram genom aktivt och strategiskt arbete
Status
Påbörjad
Alla aktiviteter för att genomföra åtgärden är färdiga förutom de som är
kommungemensamma som är försenade.
Nämnden bidrar till att genomföra kommunens vattenprogram och dagvattenprogram genom
aktivt och strategiskt arbete. Nämndens bidrag till de lokala åtgärdsprogrammen för Fyrisån,
Sävjaån och Hågaån har genomförts som planerat. Dock har hela arbetet inom kommunen
blivit kraftigt försenat.
Nämnden har bidragit i arbetet med att ta fram en VA-plan, detta arbete fortsätter 2019.
Nämnden har bidragit till att utveckla vattenprogrammet, samordningsmöten har genomförts
bland annat.
En förvaltningsgemensam vattengrupp har startats upp och ansvarig för att sammankalla har
utsetts.
Riktlinjer för strategin för markanvändning Uppsala- och Vattholmaåsarnas
tillrinningsområde utifrån grundvattensynpunkt är färdiga. Visst arbete med vägledningen
kvarstår. Arbetet har tagit mycket mer tid i anspråk än planerat, men eftersom frågan är högt
prioriterat har resurser omfördelats så att det skulle vara möjligt.
Arbete i åtgärdsprogram för tätort dagvatten har genomförts, men programmet har inte
antagits ännu. Uppsala Vatten är ansvarig för programmet.
Utveckla regional samverkan inom hälsoskydd, miljö- och livsmedelstillsyn
Status
Färdig
Nämnden deltar i Miljösamverkan Uppsala län under perioden 2018-2020. En gemensam
kick-off hölls i augusti för alla inspektörer. Ett första tillsynsprojekt i form av en gemensam
kontrollplan för livsmedelskontroll har startats.
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Förhoppningen med miljösamverkan är att stärka kompetensen hos handläggare och
inspektörer samt ge en ökad samsyn och effektivitet.
Utveckla arbetet och kunskapen kring PFAS-föroreningar i mark och vatten
Status
Färdig
Under året har ett flertal aktiviteter genomförts för kunskapsinhämtning, omvärldsbevakning
och fortsatt källspårning i tillägg till tillsynsarbetet. Tre förelägganden om undersökningar
och åtgärder kring PFAS har skickats till brandförsvaret, diskussioner har genomförts med
försvarsmakten kring vår källspårningsutredning, nämnden har yttrat sig om
Naturvårdsverkets kommande vägledningsdokument för riskbedömning och efterbehandling
och möten har dels hållits med stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten samt med
försvarsinspektören för hälsa och miljö. Nämnden har även deltagit Kemikalieinspektionens
och Livsmedelsverkets nätverksmöten och hållit föredrag på PFAS-dagen, anordnad av
Länsstyrelsen i Kronobergs län.
På detta sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet.
Inom myndighetsuppdraget. Tillsyn lantbruk
Status
Påbörjad
Planen för lantbrukstillsyn reviderades under året. Ett av skälen till att planen behövde
revideras var att antalet möjliga nya tillsynsobjekt hade överskattats i en tidigare
inventeringsenkät. Efter en riskanalys prioriterades under 2018 dessutom större lantbruk som
inte tidigare fått tillsyn tillsammans med lantbruk som har återkommande tillsyn. Fokus har
också lagts på de större lantbruken efter den svåra torkan i somras.
Målet för 2018 nåddes inte och de verksamheter som återstår kommer att få tillsyn 2019. Den
initialt planerade projektinriktade tillsynen för 2018 kommer att genomföras under
2019/2020.
Nya webbsidor har tagits fram samt en ny checklista för att hjälpa verksamheterna att planera
inför inspektionen.
Nämnden bidrar genom sin tillsyn till vattenprogrammet.
Tillsyn golfbanor, nationellt projekt växtskyddsmedel
Status
Färdig
Deltagande i nationellt projekt kring växtskyddsmedel på golfbanor genom tillsyn. Tillsynen
genomfördes på fem golfklubbar. Det resulterade bland annat i miljösanktionsavgift för
otillåtna bekämpningsmedel samt ej besiktigad cistern.
På så sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet.
Inventering av miljöfarliga verksamheter med behov av tillsyn
Status
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Färdig
Inventering och tillsyn av industriområden är genomförd enligt plan. Inventeringen gav 18
verksamheter med behov av tillsyn framöver.
På så sätt bidrar nämnden till vattenprogrammet.
Tillsyn avfallshantering snabbmatsrestauranger
Status
Påbörjad
Nämnden deltog i Jordbruksverkets projekt för kontroll av matavfall från restauranger.
Kontroll skedde huruvida matavfall användes som foder till djur. 24
restauranger kontrollerades och alla var utan anmärkning.
Tillsynsprojektet inom miljöskydd kunde inte startas då rättsläget för vad som klassas som
hushållsavfall är osäkert. Därför resulterade projektet i en undersökning av rättspraxis och
andra kommuners ställningstaganden. Hantering av frågan i nämnden planeras ske under
2019 och tillsynsprojektet kommer att genomföras därefter.
På så sätt bidrar nämnden till avfallsplanen för Uppsala kommun.
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och
klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt
och hållbart sätt
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Se åtgärd under Inriktningsmål 2 uppdrag 2.1, Åtgärd: Fortsätta utvecklingen av digitala
lösningar inom nämndens verksamheter
Status
Färdig
Den delen av uppdrag 2.1 som syftar till att utveckla Uppsala till en Smart stad har
genomförts och utvecklingsarbetet har prioriterats att drivas inom miljöförvaltningens eget
delprojekt inom det kommungemensamma projektet Digitalt handläggarstöd (DHS) under
2018.

3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade
planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling
Status
Färdig
ÅTGÄRDER
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Fortsätt utveckla samarbetet med övriga förvaltningar i stadsbyggnadsfrågor
Status
Färdig
Nämnden deltar aktivt i samarbete inom kommunen för en utvecklad och samordnad
planprocess för hållbar utveckling. Bland annat har informationsmöte hållits med
detaljplaneenheten om luft- och bullerfrågor. Fler samordningsmöten planeras.
Det nya digitala handläggarstödet (DHS) kommer att erbjuda insyn över nämndgränserna för
all information som inte är belagd med sekretess, innehåller personuppgifter eller utgör
arbetsmaterial. Insynen kommer att underlätta delandet av information mellan exempelvis
stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen samt mellan stadsbyggnadsförvaltningen
och den kommunala lantmäterimyndigheten.

3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Se åtgärder kopplade till Inriktningsmål 4 uppdrag 4.8, Åtgärd: Utveckla arbetet med
tobakstillsyn av högstadie- och gymnasieskolor samt handlare.
Status
Färdig

3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och
organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt
2050
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Utveckla arbetet inom nämnden för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050
med fokus på fordon och drivmedel
Status
Färdig
Förvaltningen har som mål att enbart ha fossilbränslefria fordon och att öka användningen av
förnybara drivmedel.
Alla förvaltningens nio bilar är utbytta till elbilar eller gasbilar utom tre av
lantmäterimyndighetens bilar där alternativ i dagsläget saknas som uppfyller lantmätarnas
behov. Under 2018 har en av dieselbilarna hos lantmäterimyndigheten ersatts med en bil som
drivs med gas. Ytterligare en lantmäteribil har bytts ut till en bil som kan tankas med
fossilfritt och förnyelsebart HVO100. De övriga två lantmäteribilarna kommer på
motsvarande sätt att bytas ut i januari 2019.
Samtliga medarbetare har under året informerats om förvaltningens tolkning av kommunens
resepolicy. För resor i tjänsten ska medarbetarna i första hand välja gång, cykel eller

14 (29)
kollektivtrafik, i andra hand välja förvaltningens fordon, i tredje hand välja hyrbil och i fjärde
hand välja egen bil. Medarbetarna har uppmanats att alltid tanka gas för de bilar som kan
tankas med både gas och bensin och med HVO100 för de bilar som kan tankas med HVO100
och diesel.
En uppföljning av det drivmedel som har tankats under året visar en nedgång med nästan 600
liter bensin, drygt 1 000 liter mindre diesel och nästan 300 kg mer gas jämfört med 2017.
Nämnden bidrar till Miljö- och klimatprogram samt Åtgärdsprogram för luft genom arbetet
med att öka andelen fossilbränslefria tjänstebilar och öka användningen av förnybara
drivmedel i dessa.

3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter
för invånare att källsortera
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn miljöfarliga verksamheter med avfallshantering
Status
Färdig
Nämnden bidrar till en ökad återanvändning och återvinning genom tillsyn av
avfallshantering och avfallsanläggningar. Tillsyn har skett enligt plan så alla 33 objekt har fått
besök.
På detta sätt bidrar nämnden till avfallsplanen för Uppsala kommun.

3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och
energisparande
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn miljöfarliga verksamheter med fokus på energieffektivitet
Status
Färdig
Inom ramen för ordinarie tillsyn ställs frågor om verksamhetsutövarnas energiförbrukning och
energieffektivisering. Det kan handla om frågor om temperatur på fjärrvärmens returvatten,
om verksamhetsutövaren har LED-belysning, rutiner för avstängning av kompressorer, om
lokalerna har tilläggsisolerats och om eventuell användning av olja för uppvärmning och om
ersättningsplan finns i så fall finns.
På detta sätt bidrar nämnden till miljö- och klimatprogrammet.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med
goda levnadsvillkor för invånarna
Bedömning
Helt uppfyllt
NÄMNDMÅL

Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun.
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget: Tillsyn hälsoskydd för att förebygga olägenheter för människors
hälsa med koppling till ljudnivåer, temperaturer och luftkvalitet
Status
Färdig
Hälsoskyddstillsyn av vårdlokaler, idrottshallar, fritidshem och fritidsklubbar, skola och
förskola är genomförd enligt plan. Dessutom har tillsyn höga ljudnivåer hos restauranger,
nationer och nattklubbarnas genomförts.
Under sommaren har vikten av nämndens tillsyn av beredskap för höga temperaturer
uppmärksammats. Vård- och omsorgsverksamheter agerade utifrån fastställda rutiner på
SMHI:s varningar för höga temperaturer och beredskapen för de höga temperaturerna var
relativt väl fungerande, bland annat tack vare förvaltningens arbete med förebyggande
hälsoskyddstillsyn.
Den varma sommaren har även resulterat i större antal klagomål än förväntat.
Förebygga och åtgärda skadlig strålning från radon i boendemiljön
Status
Färdig
Nämnden har fortsatt arbetet med att förebygga skadlig strålning från radon.
En stor informationskampanjen om radon för småhus har genomförts. 27 000 fastigheter fick
ett utskick i oktober. Informationsmaterial har tagits fram och information på webben har
publicerats.
Arbetet med att förbättra underlag om genomförda radonmätningar har påbörjats och kommer
slutföras 2019.
Arbetet med att följa upp mätningar och åtgärder av radon i flerbostadshus har påbörjats
genom planering av tillsynen av de största fastighetsägarna. Arbetet fortsätter 2019-20.
Arbetet har prioriterats ner 2018 och tid har istället lagts ner på att informera småhusägare.
Under hösten har nämnden deltagit i mässor om radon.
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Genom förebyggande hälsoskyddstillsyn och samarbeten främja en god boendemiljö för alla
Uppsalas invånare oavsett härkomst och boendeform
Status
Färdig
Nämnden har arbetat med att ta emot och följa upp hälsoskyddsrelaterade klagomål på
inomhusmiljö samt genomfört ett särskilt projekt kring uppsökande bostadstillsyn i utsatta
områden. Den planerade tillsynen har genomförts.
Bidra till provtagning inom ramen för den svenska veterinära antibiotikaresistenskontrollen
Status
Färdig
Uttag av livsmedelsproverna genomfördes enligt plan.
Inom myndighetsuppdraget. Genomförande av livsmedelskontroll med fokus på bland annat
dricksvatten, mikrobiologiska och kemiska risker samt information i livsmedelskedjan
Status
Färdig
Genom denna tillsyn deltar vi i de nationella operativa målen inom livsmedelskontrollen.
Dricksvattenkontrollen är genomförd i enlighet med plan. Kontrollplanen för att lyfta Cklassade objekt genomfördes i sin helhet. Allergiprojektet (för att öka kunskap och erfarenhet
om hur allergikost hanteras i skolor och förskolor) slutfördes och en rapport togs fram.
Nämnden fattade hundra beslut om fastställande av provtagningsprogram och faroanalyser i
enlighet med plan. Inom ramen för projekt giftfri miljö på förskolor kontrollerades material i
kontakt med livsmedel på ett 20-tal skolor och förskolor.
Inom myndighetsuppdraget: Genomförande av tillsyn och tillståndsprövning av alkohol, tobak,
e-cigaretter, receptfria läkemedel och lotterier
Status
Färdig
I år gjorde en särskild plan för vilka verksamheter som skulle besökas och den genomfördes i
sin helhet. Tillståndsgivning, information och tillsyn har en preventiv effekt med syfte att
försäljning av alkohol, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter ska ske på ett ansvarsfullt
sätt.
Nämnden bidrar till det drogpolitiska programmet genom sin tillsyn och tillståndsprövning av
alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad
Status
Väntar
ÅTGÄRDER
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Inom ramen för pågående projekt genomföra åtgärder i kommande handlingsplan
Status
Väntar
Program och handlingsplan för äldrevänlig kommun 2030 tas fram av äldreförvaltningen. De
kommer troligen beslutas under andra kvartalet 2019.

4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av
aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre
Status
Stoppad
Några lämpliga verksamhetsområden inom nämndens ansvar har inte identifierats.

4.8 Stödja det tobakspreventiva arbetet inom skolan genom att utföra tillsyn av
skolgårdar och handlare (MHN)
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Utveckla arbetet med tobakstillsyn av högstadie- och gymnasieskolor samt handlare
Status
Färdig
Nämnden har besökt alla handlare som säljer tobak under 2018. Totalt har 151 besök
genomförts under året. Vid besöken diskuteras vikten av ålderskontroll. Tidigare år har
tobakshandlare fått besök vartannat år om inget talat för att de behövt extrabesök.
Nämnden genomförde tillsyn av rökfria skolgårdar på de högstadieskolor som inte fick besök
under 2017. Det betyder att samtliga högstadie- och gymnasieskolor nu har fått riktad tillsyn
av hur rökförbudet efterföljs på skolgårdarna. Tillsynen visar att rökning förekommer på en
stor del av skolgårdarna trots förbudet. Nämnden följde även upp tillsynsärenden från skolor
som nämnden startade 2017 för att kontrollera att åtgärder har vidtagits. Nämnden har även
deltagit i förebyggande arbete tillsammans med Länsstyrelsen.
På så sätt bidrar nämnden till det drogpolitiska programmet.

4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Delta i utbildning som anordnas av kommunledningskontoret
Status
Färdig
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Ledningsgruppen på miljöförvaltningen har under 2018 genomfört en webb-baserad
utbildning i barnrätt följt av ett arbete med att identifiera och synliggöra hur miljö- och
hälsoskyddsnämnden bidrar till barnperspektivet.
På så sätt bidrar nämnden till handlingsplanen för mänskliga rättigheter.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad
och arbete
Bedömning
I hög grad uppfyllt
NÄMNDMÅL

Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala
kommun.
Bedömning
I hög grad uppfyllt
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget. Lantmäteriförrättningar.
Status
Påbörjad
Lantmäterimyndigheten fattade något färre beslut än planerat. 87 % av målet på helår
uppnåddes trots bland annat tjänstledigheter och sjukdom.
Inom myndighetsuppdraget: Bygglovsremisser
Status
Färdig
Nämnden har hanterat inkommande remisser från PBN. Dessa har varit färre än förväntat.
Inom myndighetsuppdraget. Remissvar i planarbetet.
Status
Färdig
Nämnden och lantmäterimyndigheten har svarat på de remisser gällande nya planer samt
revidering av befintliga planer som har inkommit och remissvar har skickats till PBN inom
utsatt tid. Det har varit färre remisser än förväntat.
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen
försörjning
Status
Stoppad
Nämnden har valt att prioritera extratjänster och feriearbetare under 2018.
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5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och
nätverk inför kommande yrkesliv
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Ta in feriearbetare
Status
Färdig
Nämnden har under sommaren 2018 haft en feriearbetare anställd inom avdelningen
Miljöskydd.
På så sätt har nämnden bidragit till det arbetsmarknadspolitiska programmet.

5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom
arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis
med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att
etablera sig i arbetslivet
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Nämnden kommer att erbjuda extratjänster
Status
Färdig
Två extratjänster har tillsatts under tertial tre inom den administrativa enheten. Dessutom har
nämnden förberett för att ta emot en praktikant 2019 genom Arbetsförmedlingens försorg
"Korta vägen" som riktar sig till utlandsfödda arbetslösa akademiker.
På så sätt har nämnden bidragit till det arbetsmarknadspolitiska programmet.

5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och
arbetsmarknadsverksamheter för intern service
Status
Stoppad
Nämnden har valt att prioritera extratjänster och feriearbetare under 2018.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska
klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande
Bedömning
Helt uppfyllt
NÄMNDMÅL

Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget. Förebyggande hälsoskyddstillsyn förskolor och skolor
Status
Färdig
Nämnden har arbetat med tillsyn av förskolor och skolor för att säkerställa en god arbetsmiljö
för barn och elever. Tillsyn har genomförts enligt plan.
Uppmärksamma och minska kemikalier och andra farliga ämnen i barns vardag inom projektet
Giftfri miljö förskolor
Status
Färdig
Nämnden har slutfört projektet som syftar till att uppmärksamma och därigenom minska
förekomst av farliga ämnen i barns vardag med fokus på förskolan. Uppföljning och
kommunikation av resultat kommer att fortsätta 2019.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett
oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov
Bedömning
Helt uppfyllt
NÄMNDMÅL

Vi har en god livsmiljö och god hälsa i Uppsala kommun
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Inom myndighetsuppdraget. Förebyggande hälsoskyddstillsyn inom vård- och omsorgslokaler
Status
Färdig
Nämnden har arbetat med förebyggande hälsoskyddstillsyn av vård och omsorgslokaler. All
tillsyn har genomförts enligt plan.
Under sommaren har vikten av nämndens tillsyn av beredskap för höga temperaturer
uppmärksammats. Vård- och omsorgsverksamheter agerade utifrån fastställda rutiner på
SMHI:s varningar för höga temperaturer och beredskapen för de höga temperaturerna var
relativt väl fungerande, bland annat tack vare förvaltningens arbete med förebyggande
hälsoskyddstillsyn.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8: Uppsalas invånare och
organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället
Bedömning
Helt uppfyllt
NÄMNDMÅL

Nämndens verksamhet utvecklas i dialog med de vi
möter i tillsyn och förrättningar.
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Säkerställa att nämndens externa information är relevant, lättillgänglig och lättförståelig
Status
Färdig
Ett stort arbete har bedrivits under året med förvaltningens sidor på uppsala.se. Flera nya sidor
har tagits fram och flera befintliga sidor har reviderats. Exempel på nya sidor är inomhusmiljö
i skolan, lantbruk, avlopp, radon i småhus och giftfri förskola och skola. Förvaltningens och
nämndens startsida har också revideras.
Flera informationsblad och broschyrer är framtagna och några är översatta till andra språk än
svenska.
Utöver detta har ett stort antal informationsinsatser genomförts, exempelvis kring
livsmedelskollen, radon i småhus och inomhusmiljö i skolan.
Utbildning i klarspråk genomfördes i november med hela förvaltningen.
Utveckla insatser som ökar kundnöjdhet (NKI)
Status
Färdig
Under året har en rad insatser gjorts för att utveckla vår kundservice och vårt kundbemötande,
både gemensamt på förvaltningen och inom de olika avdelningarna. Insatser som kan nämnas:
• Insatser för att korta handläggningstider på VA-tillstånd
• Särskilda informationsinsatser för att stödja krogpersonal och nya
livsmedelsföretagare
• Samarbete med utbildningsförvaltningen gällande hälsoskydd
• Revidering av informationsmaterial och e-tjänster och förbättring av informationen på
uppsala.se
• Föreläsning/övning i klarspråk för alla medarbetare
• Aktivt värdegrundsarbete
Insatser fortsätter 2019 och kundnöjdhet har varit en av prioriteringarna i VP-arbetet för 2019.
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Ledningsgruppen omprioriterade under hösten 2018 tidigare inplanerad aktivitet om att
utvärdera föregående års djupintervjuer. Aktiviteten utgick och ersattes av fördjupade,
framåtblickande diskussioner om servicegrad och servicenytta både med kommunens
näringslivsenhet, stadsbyggnadsförvaltningen och i ledningsgruppen. Arbetet fortsätter 2019.
På så sätt bidrar nämnden till näringslivsprogrammet.
KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med
SKL:s delaktighetstrappa
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling i enlighet med SKL:s
delaktighetstrappa
Status
Färdig
Förvaltningen sidor på uppsala.se har arbetats om för att hjälpa kunden att enklare göra rätt.
Det är bland annat information om den tillsynsverksamhet som förvaltningen bedriver.

8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja
mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Stärka nämndens engagemang och kunskap för att främja mänskliga rättigheter och motverka
rasism
Status
Färdig
Ledningsgruppen har utbildats i mänskliga rättigheter under hösten.
JÄMO-gruppens förslag till handlingsplan från 2017 har inarbetats i förvaltningens
verksamhetsplan för 2019 och flera åtgärder har genomförts under 2018. Under året har ett
arbete genomförts med att inventera vilka språkkunskaper som finns inom förvaltningen och
en översyn av förvaltningens informationsmaterial för att bättre kunna kommunicera med
kunder som talar andra språk än svenska.
Nämnden bidrar därmed till artikel 10 i CEMR-deklarationen som handlar om flerfaldig
diskriminering.
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8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal
överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning
och delaktighet
Status
Stoppad
Nämnden har inte identifierat några lämpliga verksamhetsområden för genomförande av
uppdraget.

8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer
stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Ta fram en informationshanteringsplan Inom ramen för E-arkiv
Status
Färdig
Miljöförvaltningen har under året arbetat med att ta fram en informationshanteringsplan för
miljö- och hälsoskyddsnämnden och en för den kommunala lantmäterimyndigheten. Dessa
beslutades av nämnden den 12 december och börjar gälla från och med den 1 januari 2019.
Nämnden bidrar till den strategiska planen för IT-utveckling och digitalisering genom att
kategorisera arkivet efter en framtagen kommunövergripande metod som underlättar
spårbarheten och möjliggör övergången till kommande digital arkivering.

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga
områden med framtagen metod för medborgarbudget
Status
Stoppad
Nämnden har inte identifierat några lämpliga verksamhetsområden för genomförande av
uppdraget.
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare
ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala
Bedömning
Helt uppfyllt
NÄMNDMÅL

KS nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla
medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna
nyskapande
Bedömning
Helt uppfyllt
ÅTGÄRDER

Ökat fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet
Status
Färdig
Informationsaktiviteter kring tillbuds- och arbetsskaderapportering har utförts under hösten.
Utifrån den årliga undersökningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har en
förvaltningsövergripande handlingsplan med aktiviteter tagits fram. Utifrån systematiskt
brandskyddsarbete har brandskyddsansvarig utsetts och under november månad skedde den
årliga skyddsronden där handlingsplaner upprättas för de brister som framkommit.
Årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete följdes i december upp på samverkan mellan
arbetsgivaren och de fackliga representanterna. Statistik för korttids- och långtids
sjukfrånvaro samt arbetsskador för år 2018 har gåtts igenom och analyserats i
ledningsgruppen och i samverkan.
Medarbetarundersökningen för år 2018 är klar och handlingsplan med
förvaltningsgemensamma aktiviteter har tagits fram. På förvaltningsdagarna i november
ägnades tid åt kompetenshöjning av medarbetarna kring området hot och våld i arbetet som
var en åtgärd utifrån handlingsplanen.
Avdelningscheferna genomför regelbundna avstämningar med medarbetarna med fokus på
uppdraget, förväntningar, resultatuppföljning och arbetssituation (t ex med hjälp av
balansbarometern).
Värdegrunden har aktiverats på förvaltningen i flera steg under året. Ledningsgruppen fick
information i början av året följt av en mer omfattande workshop före sommaren.
Medarbetarna har informerats på försommaren följt av diskussioner på APT under sommar
och höst. Under november månad anordnade förvaltningen två förvaltningsdagar där samtliga
medarbetare deltog. En heldag avsattes till att arbeta med värdegrunden på djupet där vi bland
annat var testpiloter för kommunens egenutvecklade spel. Uppföljning av det arbetet kommer
att fortsätta under 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG
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9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande
bristyrken
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Se åtgärd under IM 9, uppdrag 9.2, Åtgärd: Fastställa kompetensförsörjningsplan och arbeta
med åtgärder utifrån denna.
Status
Färdig

9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och
rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Fastställa kompetensförsörjningsplan och arbeta med åtgärder utifrån denna
Status
Färdig
Ledningsgruppen har under året beslutat om en kompetensförsörjningsplan och har prioriterat
aktiviteter för 2019. Syftet med planen är att attrahera ny kompetens, ha en effektiv
rekryteringsprocess, utveckla kompetensen hos medarbetarna och behålla nödvändig
kompetens över tid.
Miljöförvaltningen deltog under våren tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen i en
workshop som anordnades av HR för att ge inspel till hur Uppsala kommun kan vara en
attraktiv arbetsgivare. Resultatet har arbetats in i kompetensförsörjningsplanen.
JÄMO-gruppens förslag på aktiviteter för att öka fokus på mångfald i rekryteringen från 2017
har även den arbetats in i kompetensförsörjningsplanen.
Nämnden fortsätter att samarbeta med stadsbyggnadsförvaltningen kring att marknadsföra
lantmäteriyrket för studenter. I januari kommer studiedagar att hållas för studenter som går på
lantmäteriutbildningen på Gävle högskola. Ett samarbete har påbörjats med Uppsala
universitet kring den nya Lantmäteriutbildningen som kommer att starta ht-19.
Mässplanen har reviderats och en ny plan har tagits fram för år 2019.
I augusti hölls ett möte mellan förvaltningschefen och SLUs miljöchef. Diskussioner fördes
kring olika typer av beröringspunkter och eventuella framtida samarbeten. Miljöchefen
besökte förvaltningen i december för att berätta om deras hållbarhetsarbete och vilka
beröringspunkter som finns.
Förvaltningen har svarat på en enkät som skickades ut av SLU om önskemål på inriktningen
på utbildningen då miljöförvaltningen är en tänkbar framtida arbetsgivare. Förvaltningen
deltog med representanter på SLU:s näringslivsdag i november.
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Nämnden bidrar till Arbetsmarknadspolitiska programmets utvecklingsområde som handlar
om arbetsgivaransvaret. Uppsala kommuns mål är att kommunen som den största
arbetsgivaren i regionen ska vara förebild som arbetsgivare när det gäller att skapa en
inkluderande arbetsmarknad.

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Nämnden har inga strukturella löneskillnader. Nämndens åtgärd är att fortsätta arbeta med
lönebildning i syfte att motverka löneskillnader på grund av kön
Status
Färdig
2018-års löneöversyn är avslutad. Inga strukturella löneskillnader på grund av kön inom
nämnden föreligger.
Nämnden bidrar till artikel 11 (arbetsgivarrollen) i CEMR-deklarationen som handlar om
rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män genom lika lön för likvärdigt arbete.

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Se åtgärd under Inriktningsmål 5 uppdrag 5.9, Åtgärd: Nämnden kommer att erbjuda
extratjänster
Status
Färdig

9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom
samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt
öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns
verksamheter
Status
Färdig
ÅTGÄRDER

Nämnden kommer att undersöka möjligheterna till studentmedarbetaranställning inom ramen
för fastställd kompetensförsörjningsplan
Status
Färdig
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Möjlighet till studentmedarbetaranställning har inkluderats i kompetensförsörjningsplanen
och kommer att tas upp som en aktivitet under år 2019. Möjligheten att kunna erbjuda
praktikplatser har undersökts och det finns stora möjligheter att kunna erbjuda detta under
2019 för lantmäteristudenter.
Samarbetet med Gävle högskola fortskrider. Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen,
arbetar lantmäterimyndigheten fram två studiedagar för lantmäteristudenter, som kommer att
ske i januari 2019. Ett samarbete med Uppsala universitet har även startats då en
Lantmäteriutbildning kommer att starta ht-19.
Nämnden bidrar därmed till det arbetsmarknadspolitiska programmet.
UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta
fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med
rutin för detta
Status
Färdig
Se uppdrag 2.9
Krisberedskapen inom nämnden har tydligt stärkts under året. Miljöförvaltningen genomförde
under hösten 2019 en krisövning i form av ett seminarium med scenariot ”Översvämning”.
Totalt deltog cirka 20 personer från förvaltningen tillsammans med kommunens
beredskapssamordnare. Sommarens extraordinära händelser (värmebölja, torka,
översvämning och avgrävd bredbandskabel) utvärderades och förslag på åtgärder togs fram.
Förvaltningens ledningsgrupp och utvalda nyckelpersoner deltog i december i kommunens
krisberedskapsutbildning tillsammans med Uppsala Vatten. Under året deltog förvaltningen
även i kommunens arbete med en risk- och sårbarhetsanalys samt i kommunens arbete med
att ta fram en nödvattenplan. Erfarenheterna kommer att inarbetas i den uppdatering av
ledningsplanen för allvarlig störning utifrån kommunens mall som kommer beslutas i början
av 2019.
Medarbetarna på förvaltningen informerades om vårt och kommunens säkerhetsarbete på
förvaltningsdagarna i november.
Under året har en utredning kring en eventuell uppbyggnad av en intern operativ
beredskapsorganisation genomförts. Arbetet med att införa organisationen sker under 2019.

Särskilda frågor om synpunkshantering
Status
Ej påbörjad
Vi hanterar inkomna synpunkter, förbättringsförslag och klagomål löpande, men vi saknar
idag rutiner för att hantera detta.
Arbetet med att ta fram rutiner kommer genomföras 2019.

