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Inledning och syfte
Rapporteringen syftar till att ge tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen en
uppföljning av politiska mål samt kvalitetsindikatorer. Rapporten visar även förväntad eller redan
infriad effekt.
Verksamhetsstyrningen på samhällsbyggnadsförvaltningen följer kommunens
målstyrningspyramid med kommunens strategiska mål, nämndens egna mål och ambition.
Måluppfyllnaden eller prognosen visualiseras i denna rapport med färgerna grön, gul och röd.
Grönt innebär att prognosen visar att målet beräknas att bli uppfyllt, gult att det finns problematik
att hantera eller försening och rött indikerar att målet inte kommer att uppfyllas.
Rapportering av mål
Uppföljning med prognostiserat utfall sker till tekniska nämnden i maj och september 2020. Värt att
notera är att flertalet av smartmålen och kvalitetsindikatorerna mäts vid ett tillfälle under året eller
efterföljande år. Prognosen baseras i huvudsak på om planerade aktiviteter genomförts enligt plan
eller förväntad effekt har uppnåtts. Uppföljningen i september utgör underlag för bokslutet, då sker
även en rapportering mot kommunfullmäktiges riktade uppdrag för året. Slutrapportering av
smartmålen sker sedan till nämnden vid sammanträdet i februari 2021. Kvalitetsplanen för
samhällsbyggnadsförvaltningen följs upp samtidigt som nämndens uppdrag och effektmål.
Förklaring till färgerna i uppföljningen
Enlig plan

Vissa utmaningar

Ej enligt plan

Ej startad

Revidering av mål
Förändringar av målsättning bör ske om förutsättningarna för ett mål förändras. Exempel på
sådana är förändrade ekonomiska förutsättningar, nya krav och omvärldsfaktorer som inte var
kända när målet sattes upp eller personalförändringar. För att nämnden ska ändra ett mål bör
förvaltningen först identifiera tydligt ändrade förutsättningar och sedan föreslå ändring för aktuellt
mål till påföljande nämndsammanträde. Förändringar av avdelningarnas aktiviteter kan göras
löpande under året och avgörs då av avdelningarna själva.

Resultat – Uppdrag och effektmål
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Nämndens årsplan för 2020

Skapa förutsättningar för ett
livslångt lärande
(KF mål nr 6)

Strategiskt
KF mål

Prioriterade områden för året

Tekniska nämnden är tidigt inne i alla aktuella
fastighetsprojekt för skolan. Vi bidrar till ändamålsenliga,
långsiktigt kostnadseffektiva och hållbara lokaler.

Implementera och förbättra lokalförsörjningsprocessen och
roller/ansvar i denna.

Status
T1

Pågår

Pågår

Effekthemtagning och kommentarer
Under tertial 1 av året är tre förstudier av förskolor uppstartade
där fastighetsavdelningen är ansvariga. Ny skola Västra
Enköping pågår.
Städservice är involverade i planeringen av nya gymnasiet och
bidrar med kunskap om material och utformning. Genom att
vara med redan i planeringen kan vi bidra till att ytor och
materialval fungerar gällande städningen när objektet sedan
tas i drift.
Vi arbetar med att de processer vi ansvarar för hos fastighet och
reviderar dem löpande. Utvecklingsmöten för
lokalförsörjningsprocessen är planerade för men har skjutits
fram pga rådande pandemi. KLF planerar för ett konsultstöd.
Uppdraget blir då att förbättra och tydliggöra delarna i
processen, där kommer vi att delta.
Arbete med att ta fram en ny gång- och cykelplan med
tillhörande åtgärdsplan pågår. Cykelparkeringen vid
stationsområdet kommer som en del i utvecklingsplaner för
nytt busslinjenät.

Skapa förutsättningar för gemenskap, aktiviteter och upplevelser
(KF mål nr 11, 12,13)

Åtgärd nr 1 i första hållbarhetslöftet: Öka gång och cykeltrafik
Pågår

Vad som händer närmast i tid:
- Gång- och cykelväg Österleden etapp 2
- Tillskott av tillfälliga cykelställ i centrum för att stimulera
handeln.
- Fortsatt arbete med Säkra skolvägar – just nu ligger
Rombergaskolan, Korsängsskolan och Munksundsskolan för
utredning hos konsult. I höst är tanken att jobba vidare med
åtgärder utifrån rapporten.
- Omasfaltering av cykelvägar
- Översyn av samtliga korsningspunkter för oskyddade
trafikanter i Enköpings tätort – utredning i sommar och löpande
åtgärder från hösten och framåt beroende på omfattning.
- Förbättra och förtydliga vägmarkering för cyklister
(linjemålning, vägmärken m.m)
På nämndmötet i mars togs beslut om nya parkeringsregler. De
nya parkeringsreglerna är ett stort steg för att förändra
trafikmiljön i centrum. Det handlar om att få ett levande
centrum som är tillgängligt för fler än bilar.

Intentionerna i parkeringspolicy och trafikstrategi har börjat
att förverkligas i realiserandet av en genomförandeplan.
•

Stegvis utökning av bilfria ytor i centrum enligt
trafikstrategin och parkeringspolicy

Tekniska nämnden och upplevelsenämnden tar tillsammans
fram ett förslag på hur Joar ska rustas upp och utvecklas.

Förslag tas fram på hur fastigheterna vid kyrkbacken kan
bidra till kulturen i Enköping.

Pågår

Pågår

Beslutet i korthet innebär att:
- Parkeringarna på de mest centrala gatorna bildar zon A och får
en avgift på 12 kronor jämfört med tidigare 10 kronor.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade och taxi får samma
förutsättningar som idag.
- Utanför centrumkärnan bildas zon B med billigare parkering
(avgift 6 kronor jämfört med tidigare 5 kronor) och utanför den
avgiftsfri parkering.
- Periodmärkena tas bort.
- Boendeparkeringstillstånd införs, liksom något förändrat
nyttotillstånd.
- Landsbygdskort införs.
Vi har deltagit vid workshop kring kulturens utveckling i
Enköping. Vi bidrar i dagsläget till förstudien med underlag och
de resurser som behövs (lokalstrategen ansvarar i detta skede
av processen).

Se kommentarerna ovan
Pågår
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Åtgärd nr 10 i första hållbarhetslöftet: Minska energi- och
effektanvändning för fastigheter och verksamheter

För 2018-19 hade vi minskat energianvändningen med 4 % i
våra fastigheter.
Under 2020 arbetar vi löpande med följande projekt och
åtgärder för att minska energianvändningen i våra fastigheter:

Skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö
(KF mål nr 14, 15, 16, 17 och 18)

Pågår

Åtgärd nr 12 i första hållbarhetslöftet: Öka produktionen och
användningen av återvunnen eller förnybar energi och av
fossilfria drivmedel
•
Byte från olja till förnybart bränsle i våra
fastigheter
•
Kartläggning av vilka av våra fastigheter som
lämpar sig för solceller för att i ett senare steg
installera dessa.

Pågår

•
•
•
•
•

Belysning
Ventilation
Fönsterbyte
Byte styrutrustning
Energiplaner

Totalt för 2019 använde vi 99,5 % förnyelsebar energi i våra
fastigheter. Andelen använd solel av den totala elanvändningen
exklusive elvärme i fastighetsavdelningens lokaler för 2019 var
0,66% (mål för 2023 är 3,4%).
Planerade installationer: Förskolorna Korsängen, Grillby,
Hummelsta, Skolsta ca 36 kW och Pepparrotsbadet 255 kW.
Vi tittar även på dessa objekt om utökning är möjlig: Liljegården
50 kW, Sandbrohallen 150 kW och Styrmannen 30 kW.
Olja som värmekälla finns endast kvar i brandstationerna i
Fjärdhundra och Örsundsbro. Vi ser över möjligheterna att
förbättra anläggningarna genom att elda med bioolja som
alternativ om vi inte ska investera i nytt värmesystem.

Åtgärd nr 13 i första hållbarhetslöftet: Minska klimatpåverkan
från bygg- och anläggningsprojekt
•
Ökad kunskap om möjligheten att använda trä vid
byggnation
•
Framtagning av riktlinjer för miljösmart
projektering och upphandling inom fastigheter,
varor och tjänster utifrån ett livscykelperspektiv
påbörjas
Åtgärd nr 15 i första hållbarhetslöftet: Inspirera till
klimatsmarta val
•
Kampanjarbete i syfte att få fler att välja fossilfria
transporter i sin vardag och
vattenbesparing.
•
Genomföra strategi för mer hållbar
måltidsproduktion: öka andel vegetabilier, inköp
av säsongsanpassade råvaror samt utarbeta
metoder för att minska matsvinn

Åtgärd nr 17 i första hållbarhetslöftet: Utbildnings- och
informationsinsatser för beslutsfattare
•
Utbildnings- och informationsinsatser för
beslutsfattare

Förberedelse inför andra hållbarhetslöftet och färdplan två
•
Bygga upp organisation och påbörja
framtagandet av naturvårdsplan för kommunens
naturmark

Pågår

Vi använder idag Miljöbyggnad silver som krav i alla
nybyggnationer. Riktlinjer för miljösmart upphandling för
kommunen är inte startad men diskussioner pågår. KLF har ett
uppdrag gällande miljökrav i våra upphandlingar där vi deltar.
Vi har tagit fram ett förslag för gymnasiet för träbyggnation. I
underlaget finns samlad kunskap om metod och material.

Vissa
utmaningar
finns

Pågår

Under pågående Corona kommer vi inte att få utrymme till
planerad kommunikation om vattenbesparing. Däremot kan vi
behöva införa bevattningsförbud och kommunikation till detta.
Kampanjer har inte fått kommunikativt utrymme pga
prioriteringar av Coronainformation i våra kanaler. Vi ställer om
planerade kampanjer för att ändå kunna genomföra aktiviteter.
Riktlinjer för livsmedelsupphandling finns nu beslutade som
innebär att vi ska öka andelen ekologiskt och närproducerat.
Minskad andel animaliskt protein och ökad andel vegetabiliskt
protein. Inköp ska göras efter säsong för att minska
klimatpåverkan.
Tekniska nämnden fick under april en instruktion med länkar till
förvaltningens egen miljöutbildning. Denna är framtagen att
passa för verksamheterna på förvaltningen och i digital form via
video. Utbildningen genomförs på distans och följs sedan upp
på nämndsammanträdet i maj.
Rekrytering pågår hos parkenheten men är lite försenad med
anledning av pågående pandemi.

Pågår
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Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och
tillit
•
Påbörja framtagning av en belysningsplan för våra
offentliga utemiljöer
•
Fortsatt arbete med att förbättra belysning och
öppna upp sikten längst stråk och vid lekplatser
och parker
•
Fortsatt fokus på säkra skolvägar och
trafiklösningar runt skolor
•
Öka vår kunskap om vad som stärker upplevelsen
av trygghet i våra olika geografiska områden för
att få mest effekt av våra insatser

Arbetet med en belysningsplan pågår men är försenad då
konsulten som höll i framtagande av åtgärdsplan till denna
slutat. Vi har en ny person som tar vid och även rekryterat in
egen kompetens att arbeta med belysningsåtgärder framöver.
Pågår

Skapa förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad
(KF mål nr 19 och 20)

Infrastrukturen i kommande utveckling av Myranområdet.

Pågår och fortlöper till 2023. Prioriteringsordning inom
Myranområdet är:

Pågår

Genomförandeplan för trafikstrategi och parkeringspolicy
fångar upp behov från olika verksamheter i kommunen
•
Delta aktivt i översiktsarbetet och bidra utifrån vår
kunskap kring infrastrukturutveckling

Vi har arbetat med slyröjning och slåtter längs GC-vägar för att
öppna upp sikt. Detta förbättrar även trafiksäkerheten.
Vi har en störning i genomförande av åtgärder på
Kölnbacksparken. Detta på grund av sjukdom och att vi inte har
ett klart entreprenadavtal gällande markarbeten.

Pågår

Förbättra infrastrukturen för husbilsparkeringar

•

2020
- GCV Malmagatan från Salagatan ner till Dollarstore
- Korsningen Lastbilsgatan – Vagnsgatan

•

2021-2022
- GCV Vagnsgatan
- GCV Åkerbygatan
- GCV Myrangatan

Vi har haft dialoger med Centrumföreningen i samband med
parkeringsöversynen. Vi var även i kontakt med företagare i
företagsparken, ESS och Trafikverket för att fånga upp behov
och önskemål.

Ett nytt tilläggsavtal har tagits fram i samarbete med ESS om
förutsättningar och målbild. Genomförande av aktiviteter pågår
och projektet beräknas vara klart under juni.

Pågår

Aktiviteter i projektet:
- Markarbeten
- Nya elstolpar
- En ny parkeringsautomat
- Förbättring av ett staket runt husbilsparkeringen

Klara av att hålla våra parker välmående under sommaren
med så låg andel bevattning som möjligt

Vi behöver externt stöd för att kunna lägga en plan för hur vi
kan automatisera vattenupptagning och anpassa utrustning. Vi
Utmaningar har gjort justeringar för att kunna ta upp vatten från ån tidigare
finns
år men inga nya åtgärder för 2020.

Fortsätta driva projektet renoveringen av hamn och kajer
som är påbörjat

Pågår

Projektet pågår och närmast är kantstabiliseringen på
Klosterparkssidan som WSP genomför. Samråd genomförs
under maj.
Aktiviteter i projektet: Stabilisering av Klosterparken,
anläggande av bryggor, muddring av Enköpingsån och ett nytt
dämme vid Drömparken)

Pågår

Ett första möte om uppdatering av ÖP (med införlivande av
kransorterna) är genomfört. Uppdatering av VA-planen kommer
att påbörjas under hösten.

Planen för utbyggnad av vatten och avlopp fångar upp
behovet av ökad tillväxt på landsbygden

Positiva faktorer att lyfta fram från perioden
•

Inspirationsutbildning i vegetarisk matlagning samt utbildning om ekologiskt, säsong och
svenska vegetarisk råvaror har genomförts. Utbildningen är delfinansierad av
jordbruksverket. En kock per kök går utbildningen under första halvåret.
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•

Vi har kunnat genomföra de allra flesta planerade möten (även nämndsammanträde) i
digitalt format. För detta har vi tagit fram utbildningsmaterial och stödjande instruktioner
som fungerat bra.

Utmaningar att lyfta fram från perioden
•

Pågående pandemi (Covid-19) påverkar vår planering och kapacitet. Omprioriteringar har
gjorts på daglig basis utifrån nuläget.

•

Svinnmätningarna på måltidsservice har varit svåra att genomföra under perioden då Covid19 innebär att vi fått införa nya rutiner och arbetssätt. Vi har minskat sortiment och
rengöring har tagit mer tid än normalt.

•

Problematiskt att planera stadsutvecklingen när vi saknar beslut och riktning för beroende
objekt så som Paushuset, nytt kommunhus, Årets stadskärna m.fl. Detta påverkar bland
annat infrastruktur så som trafikflöden och exempelvis parkeringar.

Resultat – Kvalitetsindikatorer
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Kvalitetsplan 2020
Målområde Avdelning

Tjänsteleveranser

* Leverans av hälsomässigt säkert vatten

Vatten och
avlopp

* Uppfyllande av miljökrav gällande avlopp
(dagvatten och spillvatten)

Leveranssäkerhet

* Förvaltning/VA-anläggningarnas status
(ledningsnät och VA-verk)

Park & Gata

Fastighet

* Våra parker, torg och lekplatser är
tillgängliga, trygga och fyller rätt funktion
* Vår infrastruktur (gator och gc-vägar) är
tillgängliga och fyller rätt funktion
* Trafiksäkra flöden för kommunens
trafikanter

* Säkerställa funktionsdugliga lokaler för
kommunens verksamheter
* Produktion av nya objekt enligt beslut

* Vi bidrar till livskvalité genom att leverera
Serviceutveckling
rena lokaler för kommunens verksamheter

Måltidsservice

* Rätt produkt i rätt tid, leverans av måltider
inom skola, förskola och äldreomsorg
* Näringsriktiga måltider i enlighet med
skollagen

Stab

* Säkerställa leverans för de projekt och
aktiviteter vi ansvarar för
* Extern och intern kommunikation inom
SBFs ansvarsområden
* Interna kontroller och uppföljningar
genomförs enligt instruktioner och rutiner

Status
T1

Effekthemtagning och kommentarer
Leveransen av hälsomässigt säkert vatten är grönt.
Grundvattennivåerna är fortsatt låga och vi går in i sommaren
med låga nivåer (status gul i april enligt SGU).

Enligt
plan

Vi har fortsatta utmaningar med att hålla kvalitetskrav i våra
äldre anläggningar och därför är den statusen gul. Åtgärden för
att lösa detta är kommunens nya avloppsreningsverk (ARV).
Förutom att planera för ett nytt ARV har vi under året gjort
reinvesteringar i våra ytterverk. Under ombyggnadstiden och
under en intrimningstid därefter har dock utsläppsvärdena inte
Vissa
utmaningar kunnat hållas. Detta har vi dock anmält till miljö i förväg och
fått godkännande och extra skyddsåtgärder föreskrivna.
finns
Nytt avloppsreningsverk ligger ett halvår sent mot
projektdirektivet och är i slutet av tillståndsfasen.
Framtida dricksvattenförsörjning pågår och följer projektplan,
vi är mitt i utredningsplan. Beräknad ny dricksvattenförsörjning
Vissa
år 2027.
utmaningar
VA tillsammans med Plan och exploatering fortsätter arbetet
finns
med dagvattenhandlingsplanen.
Vi ligger i fas med planeringen av underhåll och besiktningar av
lekplatser inför 2020 och arbetet startar under våren,
Linbaneparken fortsätter och planteringen av träd och buskar
på Kammakartorget startas under maj.

Vissa
utmaningar
finns

Planerade arbeten under 2020:
Belysning i Anna Linds Park i Grillby
Renovering av Lagunda lekplats i Örsundsbro
Belysning i Kölnbacksparken i Enköping
Beläggningsplan är under planering inför 2020 och ligger i fas.
Den nya upphandlingen blev överklagad och kammarrätten
gav entreprenören rätt så vi måste göra om upphandlingen
inom beläggningar och mark. Vi kommer under 2020 beställa
beläggningsarbetena genom avtalet hos SKR.

Vi har en budgetavvikelse gällande Pepparrotsbadet och
Örsundsbro förskola.
Arbete pågår och vi ligger bra till gällande det planerade
underhållet. Vi inlett ett arbete med HR (och Enköpingshälsan)
Vissa
utmaningar kring arbetsmiljö i våra lokaler när vi får in ärenden om personal
som mår dåligt.
finns

Enligt
plan

Enligt
plan

Vi har hållit våra leveranser för T1 med endast mindre
störningar som inte påverkat våra kunder.

Vi ligger bra till med våra leveranser för perioden, det flyter på
enligt plan. Vi levererar matlådor för gymnasieelever som
anmält behov. Detta är ett nytt leveranssätt som kräver en hel
del speciallösningar.

Vi levererar enligt plan men har fortsatt lite tungt med att möta
upp med stöd då båda staberna har flera stora projekt och
aktiviteter. Vakanser och hårt tryck på
kommunledningsförvaltningen påverkar arbetsbelastningen
Vissa
utmaningar som vi behöver parera för.
finns
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SBF

Fler medborgare i Enköpings kommun
tycker att det känns tryggt och säkert att
vistas ute i det offentliga uterummet och i
trafiken.

Hållbarhet

Medarbetarskap

Kopplar till indikator hos KF för "Tryggare
vardag"

SBF

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron på SBF (ackumulerad)
understiger 4,9 % 2020

SBF

Arbetsmiljö
I 2021 års medarbetarenkät uppger fler av
SBFs medarbetare att de är nöjda med sin
arbetssituation som helhet, jämfört med
2019.

SBF

Miljö
Genom ett strukturerat arbetssätt ska vi som
arbetar på förvaltningen kunna bli mer
klimatsmarta. Miljödiplomering är också ett
sätt att visa hur vi lever efter våra
värderingar och tar ansvar för miljön.

Ekonomi

Kopplar till KFs indikator "Större
miljöansvar"

SBF

Driftbudget i balans
Utfallet ska vara mindre än eller lika med
driftbudget. Endast opåverkbara extra
händelser får överstiga budget. Exempel på
sådana händelser kan vara volymökningar
såsom exempelvis snö- och
halkbekämpning, översvämning eller
avvikelsehantering

Enligt
plan

Vi ser fler medborgare som nyttjar våra parker och
grönområden med anledning av pandemin. Fler väljer också att
gå och cykla. Fler människor är i rörelse på olika platser och vid
olika tider förstärker ofta upplevelsen av trygghet även om
detta sker med avstånd till varandra.
Vi har siktröjt och förbättrat belysning för cykelvägar. Vi har
hittills gjort åtgärder längst GC-vägen vid Gröngarn och
kommer att fortsätta längst GC-vägen vid Kölnbacksparken.
Under mars månad ökade den korta sjukfrånvaron och kommer
troligtvis att vara fortsatt hög med anledning av den pågående
pandemin.

Vissa
Ackumulerat utfall januari-mars var 5,3 % (mål 4,9%)
utmaningar Kort sjukfrånvaro 2020: ack 4,27%
finns
Lång sjukfrånvaro 2020: ack 1,03%
Pandemin innebär olika utmaningar för att säkra arbetsmiljö
både för medarbetare och ledare. Digitala skyddsronder för
hemarbete genomfördes som en extrainsats i april. Åtgärder för
Vissa
utmaningar minskat smittspridning och dialoger med fack och medarbetare
genomförs löpande.
finns
Vi hade förnyad revision i mars och förvaltningen klarade
certifieringen för ”Svensk Miljöbas” även denna gång. Det
innebär att vi har en systematik för att arbeta med
miljöförbättringar i våra verksamheter.
Revisionen genomfördes via Skype.
Enligt
plan

Under våren pågår ett arbete med att utvärdera och uppdatera
våra betydande miljöaspekter. Detta arbete gör vi i egen regi
och syftar till att utveckla miljöarbetet inom förvaltningen.

Kostnader utanför den löpande skattefinansierade
verksamheten, i form av lokalkostnader för tomma lokaler,
rivningar, nedskrivningar med mera, förväntas överstiga
budget. Den löpande verksamheten förväntas bli påverkad av
Corona-krisen. Bland annat minskar intäkter beroende på
åtgärder för att stödja det lokala näringslivet.
Vissa
Redovisning av ekonomi sker i ekonomisk delårsrapport 2020utmaningar 04-30.
finns

Tekniska nämndens driftram för budget 2020 är
107,4 miljoner kronor

Positiva faktorer att lyfta fram från perioden
•

Vi har ett positivt utfall för felavhjälpande underhåll på våra fastigheter för perioden.

•

Upphandlingen av nytt fastighetssystem sker mycket strukturerat enligt kommunens
projektmodell PEJL och EM3. Systembytet är komplex på så sätt att den innehåller och
hanterar allt underlag för våra fastigheter.

•

Utifrån situationen med Covid-19 där vi har många som arbetar hemifrån har vi tagit fram
en digital skyddsrond för hemarbete. Denna har vi även delat med oss till andra
förvaltningar vilket uppskattats.
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•

Vi har sökt och tilldelats bidrag av Länsstyrelsen för åtgärder som möjliggör utökad
övervakning av grundvattennivåer vid våra kommunala vattentäkter. De åtgärder som
omfattas av ansökan är bland annat installation av nya grundvattenrör, utplacering av
automatiska nivåmätare i nya och befintliga grundvattenrör samt inmätning av
observationspunkter. Effekten blir att vi kan avläsa nivåerna i grundvattentäkten mycket
bättre och få pålitlig data löpande.

•

Slitage- och potthålslagningen har pågått under februari och mars så vi ligger före i
planeringen. Det beror på att vädret har varit milt vilket vi dragit fördel av.

•

I mars genomfördes revisionen för Miljödiplomering av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi
lyckades genomföra denna helt digitalt via Skype. Revisionen gick bra och vi är fortsatt
miljödiplomerade fram till 2021. Vi fick fina omdömen på vårt miljöarbete från den externa
revisorn. Ett kompletterande platsbesök är planerat för i september om omständigheterna
tillåter.

Utmaningar att lyfta fram från perioden
•

Covid-19
Vårt arbete med krisberedskap och kontinuitetsplanering har gjort att vi snabbt kunnat
ställa om våra verksamheter när Covid-19 slog till. Vi var snabbt igång med åtgärder och har
klarat att leverera våra tjänster under rådande förhållanden.
Efter övningen ”Havsörn” under hösten utvärderade vi och tog tillvara på insikter från
denna. Detta hjälpte oss att vara bättre förberedda vilket vi nu ser effekt av.
Vi räknar med fortsatta störningar och utmaningar så länge som pandemin pågår. Det är
rimligt i dagsläget att förbereda för att denna pandemi kommer att få långtgående
påverkan på både leveranser och ekonomi.

•

Fortsatt utmaning med att säkerställa kvalitet i vårt uppdrag på park, gata och trafik med de
resurser vi har när nya områden tillkommer. Vi arbetar med bemanningsplanering och nya
arbetssätt för att klara våra leveranser. Resursförstärkning har även gjorts inom enheten
Trafik för att kunna arbeta mer med taktiska frågor och planer.

•

Vi går in i vår/sommar med gul nivå på vårt grundvatten. Det är troligt att nivåerna kan
minska snabbt och bli ett rött läge. Det kommer att ta långt tid för nivåerna att återhämta
sig och är beroende av att det kommer regelbunden nederbörd framöver.

•

Storleken på kommande investeringsobjekt som ännu inte är beslutade påverkar vår
långsiktiga underhållsplan där vi inte kan planera innan alla strategiska vägval är gjorda.
Detta skapar en osäkerhet i våra prognoser och långsiktiga planering.

•

Vi har en negativ kostnadsutveckling för samhällsbetalda resor där vi har fler antal körningar
än vi planerat för i vår budget.

•

Implementering av Barnkonventionen på samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi har inte själva
sakkunskap eller möjlighet att i egen regi implementera denna i våra verksamheter. Vi är
beroende av en kommungemensam lösning och arbetssätt för att klara av detta inom
befintlig budgetram.

•

Vakanser på kommunledningsförvaltningen påverkar arbetsbelastningen på förvaltningen.
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•

Vi har fortsatt stort behov av upphandlingar inom flera avdelningar där vi fortfarande inte
ligger i fas. Det ligger en stor mängd upphandlingar från oss på listan. Avsaknad av ramavtal
samt överklagade upphandlingar gör att förutsättningarna för att bedriva en stabil drift
påverkas. Vi har löpande avstämningar och arbetsmöten med centrala
inköpsorganisationen kring detta.

www.enkoping.se

