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INLEDNING
Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och
miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och miljökontoret för verksamhetsåret
2017.
Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av de aktiviteter som förvaltningen
ska genomföra under året för att uppnå respektive mål. Som underlag till
verksamhetsplanen finns ett exceldokument där samtliga aktiviteter som
respektive verksamhet planerar göra under året finns listade.
Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med tertialuppföljningar, dvs i
maj och september.

MÅL 1
Antalet äldre, icke avslutade ärenden inom nämndens
ansvarsområde ska under 2016 minska och vara i balans vid 2018
års utgång. Vid 2017 års utgång ska 75 procent av det totala antalet
ärenden uppdraget omfattar, vara avslutade.
 Inom bygglov ska rutiner för hantering av ÄPBL-ärenden uppdateras och
392 ärenden ska avslutas.
 Inom lantmäteriet ska den nya strategin för avslutning av äldre ärenden
följas och minst 20 ärenden ska avslutas.
 Inom avlopp ska 100 ärenden från tidigare inventeringsområden avslutas.

MÅL 2
Nämndens verksamheter ska inhämta exempel på digital utveckling
och intensifiera arbetet med en digitaliserad ärendehantering.
 Bygglov, miljöskydd och hälsoskydd deltar i utveckling av e-tjänster
genom Cesam Öst.
 Bygglov ska göra en inventering och ta fram en handlingsplan för
digitalisering.
 Bygglov ska ta fram en digitaliserad kundenkät till privatpersoner samt
införa ökad elektronisk kommunikation med kunder via sms och mail.
 Livsmedel deltar i Serverat.se.
 Lantmäteriet inför digital arkivering.
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 Genomföra upphandling av nytt ärendehanteringssystem till miljö- och
hälsoskydd samt livsmedel mm. Krav på nytt system är bl a att stödja
övergång till mer digitaliserad handläggning.
 Övergå till kommunicera med digitala handlingar både internt och med
externa aktörer.

MÅL 3
Nämndens verksamheter ska i handläggning, och inom ramen för
den tillsyn och kontroll sin utförs, visa på åtgärder som bidrar till en
positiv miljö- och klimatpåverkan, säkra och trygga miljöer samt
tillgängliga miljöer.
 Vid positivt besked från länsstyrelsen genomföra LOVA-projekt kopplat
till minireningsverk.
 Tillsyn av kemikalier inom förskolan.
 Fortsätta med projektet ’Bygg- och rivningsavfall’.
 Genomföra ansvarsutredningar kopplat till förorenade områden.
 Inom lantbruk ha fokus på bekämpningsmedel i sin tillsyn samt delta i
MÖTA-projekt.
 Delta i interna arbetsgrupperna VA-grupp och dagvattengrupp.
 Bedriva förebyggande samt inre och yttre tillsyn inom alkoholservering
samt försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel.
 Tillsyn vid större arrangemang som Where’s the music,
Bråvallafestivalen och Augustifesten.
 Delta i arbete med insatsplanering och framtagande av miljö- och
sårbarhetskartor tillsammans med RTÖG och MSB.
 Bygglov prioriterar tillsyn där det finns risk för hälsa och säkerhet.
 Bygglov fortsätter arbetet med tillgänglighetsdatabasen.
 Bygglov arbetar med energirådgivningen vid tekniska samråd
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MÅL 4
Under 2017 ska en ny modell utarbetas för debitering i samband med
livsmedelskontroll. Modellen ska tillämpas från och med 1 januari
2018.
 Genomföra projektet ’Efterdebitering enligt Norrköpingsmodellen’.

MÅL B1
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att tillgodose behovet av
bostäder och mark för en expanderande kommun i riktning mot
Vision 2035.
 Inom bygglov, miljöskydd och hälsoskydd avsätta resurser för att delta i
planarbete.
 Delta i gemensam chefsgrupp tillsammans med övriga tekniska
förvaltningar.
 Delta i områdesdelegationens arbete utifrån vårt ansvarsområde.

MÅL B2
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att ta fram mindre
detaljplaner för näringslivsutveckling och bostäder.
 Resurs till småplanegrupp från bygglov.
 Delta i gemensam chefsgrupp tillsammans med övriga tekniska
förvaltningar.

MÅL B3
Nämnderna ska gemensamt arbeta för att förbereda planläggning av
större strategiska områden med syfte att förkorta ledtider i
detaljplane- och utbyggnadsskedet.
 Delta med resurser och kompetens som behövs för genomförandeanalyser
och genomförandeplaner.
 Delta med resurser och kompetenser som efterfrågas i startade
utredningar.
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MÅL B4
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att utveckla arbetet med att
klimatanpassa kommunen och bidra till den gröna omställningen.
 Delta med resurs för framtagning av riktlinje för klimatanpassning.
 Delta med resurser till dagvattengrupp.
 Delta med resurser till pilotprojekt.
 Bidra till minskning av luftföroreningar genom stöd i detaljplanearbete
samt i löpande tillsyn.
 Aktiviteter inom energi- och klimatrådgivningens planering.

