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Verksamhetsplan för miljö- och bygglovsavdelningen 2017
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag

1

Verksamhetsplanen fastställs att gälla för verksamhetsåret 2017

Ärendet i korthet

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat en verksamhetsplan för miljö- och
bygglovsavdelningens verksamhet 2017.

Handlingar
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Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-12-07
Verksamhetsplan 2016, 2016-12-07

Bakgrund

Bygg- och miljöförvaltningen upprättar årligen en verksamhetsplan för miljö- och
bygglovsavdelningen. Ursprungligen var bakgrunden de krav som finns i Förordningen om tillsyn enligt miljöbalken som bland annat innebär att en tillsynsplan ska
upprättas och verksamhetsplanen uppfyller förordningens krav. Verksamhetsplanen
är idag det dokument som styr avdelningens planering under året och är vårt verktyg
för att arbeta mot nämndens effektmål men även förvaltningens egna mål för
handläggning mm. Planen omfattar verksamheten inom avdelningens enheter
Bygglov och Miljö- och hälsoskydd.

Barnkonsekvensanalys

Verksamheten arbetar utifrån plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.
Första kapitlet i plan- och bygglagen föreskriver hänsynstagande till den enskilda
människan, främjande av en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala
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levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö nu och för kommande
generationer. Första kapitlet i miljöbalken beskriver att balken syftar till att
nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Livsmedelslagens första paragraf beskriver lagens syfte, som är att säkerställa en hög
skyddsnivå för människors hälsa.
I bygglovhandläggningen beaktas plan- och bygglagens första kapitel i alla ärenden
och barnperspektiv finns inarbetat i till exempel tillgänglighetsfrågor.
Inom miljötillsynen görs årligen en prioritering av tillsynsinsatserna.
Barnperspektivet inom livsmedelskontrollen har lett till att tillagningsköken på
skolor och förskolor prioriteras. Inom hälsoskyddstillsynen har skolor och förskolor
givits utökad tillsynstid.
I yttranden över detaljplaneremisser har barnfrågor fått ett ökat fokus under 2016 och
detta kommer att fortsätta.
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