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Inledning
I årsplanen för 2022 fortsätter miljö- och byggnadsnämnden att arbeta med de
fyra mål som bestämts i nämndens långsiktiga plan.
Ett av målen handlar om ökad digitalisering för att kunna erbjuda
kommuninvånare och företag en utökad service med ännu fler E-tjänster.
Förvaltningen ska visa mod och testa arbetssätt som kan förändra arbetet
radikalt, särskilt det administrativa.
Miljö- och byggnadsnämnden ska fortsätta driva ett förbättrat samspel med
andra nämnder. I en välfungerande samhällsbyggnadsprocess kommer
förvaltningens kompetens till god nytta och bidrar till såväl effektiva arbetssätt
som en ökad kvalitet. Budgeten 2022 har utökats inom alla avdelningar och
möjliggör mer strategiskt arbete i de kommungemensamma processerna. Kartoch GIS-avdelningen har stora möjligheter att stötta kommunens utveckling i en
allt mer digital samhällsbyggnadsmiljö.
Ett hållbart samhälle är grunden för en långsiktigt god livsmiljö för våra
kommuninvånare. I miljö- och byggnadsnämndens kärnuppdrag ingår att
försäkra sig om, och följa upp, att samhället beaktar hållbarhetsperspektiven.
Det ska nämnden fortsätta att göra genom tillstånds- och lovprocesser samt
tillsynsarbete. Självklart utförs uppdraget på ett professionellt vis och mäts
bland annat genom ”NöjdKundIndex”. Ambitionen är att mätningen fortsatt ska
visa på en stark och positiv utveckling, precis som de senaste åren.
Inom nämndens verksamhetsområde finns det flera statliga utredningar som
föreslår förändringar. Det gäller bland annat åkermarkens användning,
strandskyddsbestämmelser och efterdebitering av tillsynsavgifter inom
livsmedelsverksamheter.

Jan Fredriksson (C)
Ordförande
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Röda tråden mellan planerna
Vad innehåller nämndens årsplan?
Årsplanen består av årets plan och resurser för att nå nämndens långsiktiga plan.
Årsplanen är till för att lokalisera vart på resan nämnden befinner sig för att
uppnå de långsiktiga målen och med hjälp av uppdaterade förutsättningar och
budgetramar beskriva prioriteringar för att nå dit, samt dess risker.

Vad är skillnaden mellan nämndens årsplan och
långsiktiga plan?
Nämndens långsiktiga årsplan beslutas vart fjärde år i både nämnden och i
kommunfullmäktige i samband med en ny mandatperiod, till skillnad från
nämndens årsplan som tas fram och beslutas varje år. De två planerna
kompletterar varandra och ska ses i ett sammanhang.
Nämndens långsiktiga plan har en nära koppling till kommunfullmäktiges
motsvarighet.
Årsplanen är en nedbrytning av den långsiktiga planen. Årsplanen ska fungera
som en plattform att strukturera årets uppföljning kring. En väl genomarbetad
årsplan ger förutsättningar för en tydlig uppföljning och därmed bättre styrning.
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Förutsättningar, prioriteringar och risker
Förutsättningar
Tillsynsskuld
Miljöavdelningens ledningsgrupp har inte varit fullt bemannad sedan 2020 och
saknar fortfarande chefer. Att chefer har förutsättningar att göra ett bra arbete är
ett av medarbetarmålen. En stor del av handläggarnas arbetstid är styrd efter
beslutade tillsynsplaner och inkommande nya ärenden vilket också innebär att
beslut om avvikelser, omprioriteringar och utvecklingsarbete försvåras vid brist
på chefer.
Miljöavdelningen går in i 2022 med en tillsynsskuld, vilken är en följd av dels nya
tillsynsuppdrag och omprioriteringar under pandemin och dels arbete med nytt
ärendehanteringssystem och digitaliseringsutveckling.

Digitalisering och E-tjänster
Målet om ett digitalt arbetsflöde där handlingar kan komma in digitalt,
handläggas digitalt och slutligen arkiveras i e-arkiv är nästan uppfyllt. Det
interna flödet inom förvaltningen är i det närmaste helt digitalt, det som återstår
är en utveckling av e-tjänster, dvs kommunikationen till och från kund samt
delar av arkiveringen. Utveckling av det digitala mellanarkivet fortsätter med
egna resurser i mån av tid.
Miljöavdelningen fortsätter att utveckla e-tjänster så länge möjligheten finns att
söka pengar från digitaliseringsfonden. Projektet följde inte planen 2021 på
grund av personalbrist hos IT men nu är arbetet är i full gång.
Byggavdelningens e-tjänster fungerar tillfredställande. Fler och fler använder sig
av ”boka möte”-modulen på webben. Många vet hur de ska hitta till även andra
e-tjänster. Återkoppling från sökande är att det fungerar väl.
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Debitering i planprocessen
Nämnden har gett ett tydligt uppdrag till förvaltningen att utöka samspelet med
andra förvaltningar. När förvaltningen bidrar i andra förvaltningars debiterbara
processer, tex planprocessen, måste det kunna regleras ekonomiskt.

Efterdebitering livsmedel
Nämnden har tagit ett inriktningsbeslut om att efterdebitering på
livsmedelstillsyn ska börja 1 januari 2023, vilket innebär att arbetet behöver
påbörjas 2022. Önskemål finns att efterdebitering även ska gälla
miljöbalksärenden.

Näringslivsutveckling
2022 finns planer centralt i kommunen på ett nytt arbete och nya forum för
dialog med näringslivet. Förvaltningen har av resursskäl därför pausat det egna
arbetet med företagsdialoger kopplat till handlingsplanen för NKI
(nöjdkundindex).
Förvaltningens myndighetsavdelningar har 2016-2021 systematiskt arbetat med
Stockholm Business Alliance (SBA) servicemätningar. Analyser och
handlingsplaner har genomförts årligen och engagerat hela förvaltningen som
också haft löpande kontakter med SBAs kontaktpersoner och medverkat på
SBAs årskonferenser. De årliga mätningarna har haft en stadigt positiv trend
sedan 2016. Förvaltningschef, bygglovschef och medarbetarna har haft ett
särskilt fokus på byggavdelningen för att lyfta ett lågt nöjdkundindex.
Byggavdelningen har fördubblat totalvärdet från 32 (2015) till 63 (2020) vilket
bedöms som godkänt nivå av SBA och då har värdena för tillgänglighet och
bemötande ökat till hela 66 resp 71. Även totalvärdena för miljöskydd,
hälsoskydd och livsmedel är höga; 63, 81 och 84. Vi kan konstatera en otrolig
utveckling av mätresultatet! Byggavdelningen har i sitt utvecklingsarbete satsat
mycket på utvecklande ledarskap för såväl chefer och som medarbetare.
Byggavdelningen har också etablerat en särskild företagsgrupp
med ”referensföretag” och även andra företagskontakter som under fler år varit
viktiga i dialogen kring sin handlingsplan och som gett värdefull feedback i
diskussioner kring mätresultat, analyser och förbättringsåtgärder.
Referensföretagen har i flera sammanhang, bland annat på branschmöten
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uttryckt en positiv bild av förvaltningen. Perioden 2016-2021 har arbetet
engagerat såväl chefer som medarbetare och inneburit utveckling av kultur,
rutiner, arbetssätt, information och digitala tjänster vilket bidragit till en stadigt
ökad kundnöjdhet som förvaltningen är väldigt stolt över.

Samspel med andra nämnder och förvaltningar och utveckling av
samhällsbyggnadsprocessen
2020 initierade nämndens arbetsutskott möten med arbetsutskotten i
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden samt Plex i
syfte att skapa en god dialog, tydlighet i roller och ansvar och för att diskutera
samspelet i gemensamma processer.
2021 bjöd nämnden och förvaltningen in politiker och chefer från tekniska
nämnden och plex till en gemensam utbildning och workshop kring
jordbruksmark, strandskydd och byggande på landsbygd.
Förvaltningen har fortsatt på inslagen bana och har en kontinuerlig dialog med
utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet har
bland annat bidragit till att det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet har
fått ett nytt forum, samhällsbyggnadsberedningen. Diskussionerna hamnar på
en gemensam strategisk och taktisk nivå och frågorna blir hanterade brett och
långsiktigt. Det uppdrag nämnden gett kring förbättrat samspel i syfte att
förebygga ”skav” kan delvis hanteras i det övergripande processarbetet men
behöver kompletteras med en detaljerad och konkret ärendenivå utifrån roller
och processer. Dialogen med samhällsbyggnadsförvaltningen sker kontinuerligt
i gemensamma frågor.
I samspelet är även transformeringen till en mer digital
samhällsbyggnadsprocess påbörjad tillsammans med plan, där Kart & GIS drivit
arbetet med digitalisering av bland annat grundkarta, fastighetsförteckning och
plankarta.

Flytt till nya lokaler
Förvaltningens lokaler i Paushuset har övergått till korttidskontrakt och
verksamheterna flyttar till Kungsgatan 39 före sommaren 2022. Planering sker
under hösten och vintern 2021. Viss nedgång i effektivitet förväntas under både
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planeringen och genomförandet av flytten. Medarbetarnas oro över oklarheter
kring lokaler behöver hanteras kontinuerligt.
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Prioriteringar
Ekonomiska satsningar 2022
Till år 2022 får miljö- och byggnadsnämnden ökade resurser bland annat för att
hantera tillsynsskuld som uppstått när personal behövt göra omprioriteringar på
grund av pandemin, byte av ärendesystem och digitaliseringsarbete. Satsningar
görs också på bygg- och miljöavdelningarnas strategiska planering för ökad
medverkan i kommunens samhällsbyggande. Kart- och GIS-avdelningen får
resurser att arbeta mer med digitalisering och 3D-visualisering.
En fortsatt effektivisering inom förvaltningen kan frigöra ytterligare strategiska
resurser. Potentialen att förenkla administrativa processer även centralt i
kommunen är stor, en förenkling skulle leda till både minskad administration
och färre avbrott i det strategiska arbetet.

KF mål nr 1: Skapa förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen
och tilltro till demokratin

Nämndens ambition per 2022: ”Nämnden har minskat den icke värdeskapande
administrationen, ökat servicegraden och tillgängligheten genom en eller fler
nya E-tjänster”
Förutom utvecklingen av digitala tjänster fortsätter arbetet med personliga
möten för dem som önskar det. Informationsmöten, öppet hus och dukat bord
är några exempel på detta. Plattformen för digitala tjänster som används på
byggavdelningen vidareutvecklas för kartor och mätningsuppdrag.
Miljöavdelningen fortsätter sin digitaliseringsresa under parollen ”inga papper
på bordet” och under 2022 ska ett antal e-tjänster sjösättas så att
kommuninvånare och företag kan erbjudas fler enkla, digitala
kommunikationsvägar.
Kart- och GIS-avdelningen prioriterar uppbyggnaden av en robust teknisk miljö
för lagring, underhåll av och användning av geografisk information och kartor.
Det innebär nya databaser, metoder för datautbyte med andra organisationer,
nya versioner av karttjänster för webben och mer av utveckling i samverkan
mellan kommuner genom principen öppna lösningar.
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Kart- och GIS-avdelningen har fått medel för 3D-utveckling och visualisering.
Visualisering innebär att man bättre kan se hur olika förslag på genomförande
av planer kan komma att se ut i verkligheten. Satsningen syftar till att skapa
geodata i tre dimensioner som kan användas som handläggarstöd i plan- och
exploateringsprocesserna. Visualiseringen skapar en bättre förståelse för
planförslagen, och den ger ett bättre underlag för beslut samt att
kommuninvånare, företag och andra som verkar i kommunen ges möjlighet att
förstå och påverka förslagen. Utvecklingen av metoder kommer att ske i nära
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.

KF mål nr 6, 15 och 19: Väl fungerande samspel med andra nämnder
avseende attraktiv skolkommun, hållbara miljöer och företagsklimat

Nämndens ambition per 2022: ”Nämnden har förbättrat samspelet med två
nämnder”
Nämnden fortsätter prioritera samspelet med andra nämnder för ökad
effektivitet och kvalitet i våra interna och de kommungemensamma processerna
i syfte att underlätta för medborgare och kunder. Fler initiativ tas till
gemensamma arbetsutskott för att politiskt enas om en gemensam färdriktning
mot kommunens mål. Nämnden vill i samband med detta också tydliggöra sin
roll och betydelse i samspelet.
Förvaltningen fortsätter utveckla samspelet med utbildningsförvaltningen
genom att hålla informationsmöten före tillsynsprojekt. Tidiga och kontinuerliga
möten mellan byggavdelningen, utbildningsförvaltningen och
fastighetsavdelningen på samhällbyggnadsförvaltningen skapar goda
förutsättningar för ett korrekt, och därmed relativt snabbt, genomförande av
lokalförändringar och byggnation av skolor och förskolor.
Förutom prioriteringar i gemensamma processer kommer nämnden och
förvaltningen arbeta för att kartlägga och belysa kommunens totala behov av
myndighetsperspektivet (kopplat till nämndens myndighetsområden) på en
strategisk och taktisk nivå i samhällsbyggnadsprocessen. Genom att tillsammans
säkerställa att miljö- och byggnadsnämndens perspektiv finns med redan tidigt i
den komplexa samhällsbyggnadsprocessen (planeringsskeden) så ökar
kommunen sin förmåga att fatta långsiktigt goda och hållbara beslut.
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KF mål nr 15: Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö

Nämndens ambition per 2022: ”Ökad kunskap hos verksamhetsutövare leder till
bättre egenkontroller och minskat behov av högfrekvent tillsyn”
I budget 2022 har resurser utökats inom bygg, miljö och kart/GIS i syfte att bidra
mer i samhällsbyggnadsprocessen.
Genomförandet av vattenplanen innebär prioriteringar i tillsynen av förorenade
områden, enskilda avlopp och lantbruk.
Viable Cities del 2 har startat och miljö- och byggnadsförvaltningen kommer
vara engagerad i flera delar. Projektet har ett värde i sig, men kan också ses som
en arbetsmetod för att hjälpa kommunen att få kraft i den färdplan som
utvecklas för hållbar utveckling.

KF mål nr 19: Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och
en bred arbetsmarknad

Nämndens ambition per 2022: ”Samspelet med andra nämnder ger bättre
förutsättningar för företag vid etableringar och utveckling inom kommunen”
Förutom prioriteringar kring samspel i gemensamma processer kommer
nämnden bjuda in tekniska nämnden och plex till kunskapsgörande aktiviteter
för att på gemensam grund forma en samordnad linje i beslut. Det möjliggör ett
enat, förutsägbart och tryggt agerande i mötet med företag och organisationer.
Genom att tydliggöra miljö- och byggperspektiven tidigt i
samhällsbyggnadsprocessen så ökar kommunen sin förmåga att guida
kommuninvånare och näringslivet i vilka förutsättningar som finns för att de ska
nå sina visioner. Kart- och GIS-avdelningen kan stötta plan- och
exploateringsprocessen i att förbättra tillgängligheten till detaljplaner genom
digitalisering, standardisering och publicering av sökbar detaljplaneinformation
via kommunens karttjänster. Det är ett omfattande projekt som kan ge
information inför etableringar för företag och medborgare.
Utöver detta fortsätter digitaliseringsarbetet och tillskapande av E-tjänster som
minskar onödig administration, effektiviserar handläggningen och förenklar
kontakten med kunderna.
Förvaltningen deltar i arbetet med att utveckla Enköpings centrum och för att få
utmärkelsen Årets stadskärna 2025. Här är kommunens uppdrag att ta ett
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långsiktigt ansvar för stadens fysiska planering, det offentliga rummet och
tillståndshantering. Fastighetsägarna har en stor betydelse för investeringar och
förvaltande av centrums fastigheter och det lokala näringslivet är viktigt för att
driva och utveckla handel, service och tjänster.
Förvaltningens omfattande systematiska arbete med nöjdkundmätningar (NKI)
har under flera år visat en positiv trend, inte minst i tillgänglighet och
bemötande. 2022 finns planer centralt i kommunen på ett nytt arbete och nya
forum för dialog med näringslivet och av resursskäl har förvaltningen därför
pausat det egna arbetet med företagsgrupper kommande år.
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Medarbetarmål

Nämndens ambition 2022 är kopplat till KFs medarbetar-mål och uttryckt i den
långsiktiga planen som:
-

Ett ökat medarbetarengagemang
Att ledare/chefer känner att de har rätt förutsättningar att göra ett bra
jobb och utvecklas i sin roll
Att sjukfrånvaron i Enköping ska minska
Att kommunens personalomsättning är lägre än 10%

Medarbetarundersökningen (HME) visar att förvaltningen har ett lägre värde på
ledarskap. En digital skyddsrond visar att många medarbetare önskat att
cheferna varit mer tillgängliga. Förklaringar kan finnas i pandemin och
hemarbete som inneburit minskat stöd och feedback från både chefer och
kollegor. Den utsatthet som kommer med myndighetsutövning gör att stödet är
extra viktigt.
För miljöavdelningen gjordes för några år sedan en omorganisation och
ledningsgruppen utökades till tre chefer. Den organisationen har ännu inte
prövats praktiskt då det varit brist på chefer.
Förbättringsområden 2022
-

Under 2022 ska förvaltningen arbeta för att chefstjänsterna blir tillsatta
och att cheferna får rätt förutsättningar att vara utvecklande ledare.

-

Flytten till nya lokaler sker våren 2022. Ökad efterfrågan på distansarbete
ställer nya krav på såväl ledarskapet som den fysiska arbetsmiljön. Ett
skyddsrondsarbete med brett perspektiv blir nödvändigt.

-

En av nyckelparametrarna för en god arbetsmiljö och trygghet är ett
fortsatt ömsesidigt förtroende mellan nämnd och förvaltning. Därför
månar nämnd och förvaltning om en god och professionell relation.

-

Förvaltningen använder undersökningen systematiskt och särskilda
insatser genomförs för att förbättra ledarskapet.
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Risker
Resurser för utveckling av samhällsbyggnadsprocessen
En förflyttning mot önskat läge i samhällsbyggnadsprocessen är i sin linda och
kräver såväl resurser som samstämmiga prioriterar hos berörda förvaltningar
kring vilka vägar man ska ta för att nå den gemensamma målbilden.
Miljö- och byggnadsförvaltningen är betydligt mindre än
samhällsbyggnadsförvaltningen och har inga administrativa stabsresurser att
stötta utvecklingen med. Istället krävs att de chefer och medarbetare som är
involverade i den dagliga verksamheten lägger en större del av sin tid än vanligt
på utveckling, kunskapstransformation och förändring. Det finns därför en risk
för ökad arbetsbelastning och stress för inblandade chefer och medarbetare.
Resurser för strategiskt arbete har tillförts alla avdelningar. En fortsatt
effektivisering inom förvaltningen kan frigöra ytterligare strategiska resurser.
Potentialen att förenkla administrativa processer även centralt i kommunen är
stor, en förenkling skulle leda till minskad administration och färre avbrott i det
strategiska arbetet.

Resurser för utveckling av E-tjänster
Att utveckla digitala arbetssätt, e-tjänster, e-arkiv med mera kan vara ett sätt att
upprätthålla servicenivån, men förutsätter att en viss färdig infrastruktur
tillhandahålls från kommunledningsförvaltningen samt att digitaliseringsfonden
fungerar effektivt.
Kart-/GIS-baserade verksamhetsstöd kan ge stora fördelar för många
kommunala verksamheter. En förutsättning för att utveckla det stödet är att
andra kärnverksamheter har förståelse för hur arbetet med geografisk
information kan vara till nytta för deras verksamheter. Men också att
verksamheterna har en långsiktig strategisk plan för utveckling samt
upphandling av verksamhetssystem. För att stöd-objektet Kart- och GIS ska
kunna stötta andra verksamheter fullt ut är så behöver kommunen gemensamt
säkerställa att Kart och GIS är med i ett tidigt skede i andra förvaltningars
systemutveckling, för att bland annat bevaka kart-integrationerna. Risken finns
att verksamheter annars låser in sig i lösningar som blir kostsamma eller svåra att
förändra.
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Årets budget
Driftbudget

Investeringsbudget
Under 2022 planeras inköp av mätinstrument för kart- och GIS-avdelningen och
budgeten för det är 0,5 mnkr.
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