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INLEDNING
Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på byggnads- och
miljöskyddsnämndens uppdrag till bygg- och miljökontoret för verksamhetsåret
2018.
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 A1
Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamheter ska i
handläggning, rådgivning, tillsyn och kontroll bidra till en positiv
miljö- och klimatpåverkan, säkra och trygga miljöer, tillgängliga
miljöer samt giftfria miljöer.
 Genomföra och speciellt redovisa tillsyn och kontroll inom:
- Enkelt avhjälpta hinder utifrån plan- och bygglagen
- Kemikaliehantering i kommunala verksamheter
- Allmänna lokaler
 Inventera, registrera och synliggöra tillgänglighetsdatabasen
 Ta fram en solpanelspolicy
 Inventera cirka 200 stycken enskilda avlopp
 Genomföra minst två ansvarsutredningar (Karlsro med tillhörande vatten
och Hults Bruk)
 Genomföra informationsaktivitet till fastighetsägare om tillgänglighet vid
renoveringar
 Informera på äldresäkerhetsdagen om tillgänglighet
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MÅL A2
Byggnads- och miljöskyddsnämndens verksamheter arbetar
effektivt, modernt och digitalt.
 Implementera ett nytt verksamhetssystem för hälsoskydd, miljöskydd,
livsmedel och tillstånd.
 Omvärldsbevaka digital ärendehantering inom bygglov.
 Upprätta handlingsplan, utveckla nya arbetssätt och påbörja utbildning för
att implementera digital ärendehandläggning för bygglov.
 Utveckla en ny e-tjänst som är prioriterad inom kontoret.
 Avsluta 151 ärenden enligt ÄPBL.
 Avsluta/hantera 119 stycken äldre avloppsärenden.
 Avsluta 25 äldre ärenden inom lantmäteriet.
 Införa digital arkivering inom lantmäteriet.

MÅL A3
Inom ramen för uppdraget arbetar byggnads- och
miljöskyddsnämnden med tema Vatten.
 Genomföra tillsyn av strandskydd på Grymön.
 Ta fram rapport över kemisk och ekologisk status för Pjältån samt förslag
till fortsatt arbete.
 Genomföra tillsyn och informationskampanjer om bland annat biltvätt för
områden runt Pjältån och Torshagsån.
 Genomföra ansvarsutredning för före detta deponi vid Hults Bruk.
 Ta fram rutiner för hantering av dagvatten i gamla planer.
 Genomföra tillsyn och kontroll av dricksvatten.
 Delta i gemensamma projektet ”Ljura bäck”.
 Genomföra projekt ”Lokalt omhändertagande av dagvatten”.
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MÅL A4
Taxor inom byggnads- och miljöskyddsnämnden ansvarsområden
ska vara välgrundade och transparanta.
 Ta fram förslag till ny taxa för avgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet som kan börja gälla från och med
2019-01-01.
 Utvärdera den nya bygglovstaxan ur ett ekonomi- och kundperspektiv.
 Utvärdera nya livsmedelstaxan ur ett ekonomiskt-, kund- och
arbetsmiljöperspektiv.

MÅL B1
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att tillgodose behovet av
bostäder, verksamhetsmark och övriga samhällsfunktioner för en
expanderande kommun i riktning mot Vision 2035.

 Bygg- och miljökontoret avsätter resurser för att delta i planarbete.
 Bygg- och miljökontoret avsätter resurser oh kompetens för att delta i
arbetet med genomförandeanalyser.
 Vid efterfrågan redovisa hur ekosystemtjänster beaktas i projekt och
löpande arbete.

MÅL B2
Nämnderna ska arbeta gemensamt med att utveckla Norrköping som
en socialt sammanhållen kommun.
 Delta i områdesdelegationens arbetsgrupper för Klockartorpet, Hageby
och Arkösund.
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MÅL B3
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att ta fram mindre detaljplaner
för näringslivsutveckling och bostäder.
 Kontoret avsätter resurser för att delta i planarbete.
 Kontoret skickar behov av ändringar i befintliga planer angående
prickmark till stadsbyggnadskontoret.

MÅL B4
Nämnderna ska gemensamt arbeta för att förbereda planläggning av
större strategiska områden med syfte att förkorta ledtider i
detaljplane- och utbyggnadsskedet.
 Delta i arbetet med Bråvalla.
 Kontoret fortsätter att vara delaktiga i arbetet för de tre pågående
områdena Södra Brånnestad, Norra och södra Himmelstalund samt Klinga.

MÅL B5
Nämnderna ska arbeta gemensamt för att utveckla arbetet med att
klimatanpassa kommunen och bidra till den gröna omställningen.
 Delta i projekt ”Ljura bäck”.
 Delta i projekt ”Dagvattenförande diken och vattendrag”.
 Delta i arbetet med att ta riktlinjer inom klimatområdet.
 Delta i planeringsarbetet med S:t Persgatan.

