Bilaga till beslut III 3 vid regeringssammanträde den 17 december 2015, N2015/08892/SUBT m.fl.
Uppdrag
Uppdrag att delta i gemensamma
åtgärder beträffande direktivet om
byggnaders energiprestanda
(Concerted Action)
Uppföljning och redovisning inom
ramen för ”En strategi för
genomförande av
funktionshinderpolitiken 20112016”
Program för stärkt lokalt och
regionalt samspel mellan fysisk
planering och näringslivsutveckling
Uppdrag att följa upp mål för
förenklingsarbetet på centrala
myndigheter
Uppdrag att upprätta och förvalta
en plattform för frågor om hållbar
stadsutveckling
Uppdrag att genomföra
kompetensinsatser kring plan- och
bygglagen (2010:900)
Uppdrag angående tillämpningen
av miljöbalkens bestämmelser om
riksintressen
Uppdrag att bistå Miljömålsrådet
Regionalisering av nationella mål,
planer och program
Jämställdhetsintegrering

Uppföljning av stöd för innovativt
byggande
Uppdrag att analysera hur
myndigheten ska verka för att nå
miljömålen
Uppdrag angående beslutsunderlag
vid prövningen av överklagade
kommunala beslut enligt plan- och
bygglagen
Uppdrag att utarbeta en strategi för
arbetet med material i kontakt med
dricksvatten

Lämnat
4 oktober 2007
N2007/08170/E

Redovisas senast
Redovisas fortlöpande

6 oktober 2011
S2011/08810/FST

Slutredovisas 15 mars 2016

14 mars 2013
N2013/01492/RT

Slutredovisas 31 mars 2016

28 november 2013
N2013/05553/ENT
22 december 2014
N2014/05377/ENT
20 februari 2014
S2014/01631/PBB

Redovisas 1 mars varje år
t.o.m. 2021

13 mars 2014
S2014/02439/PBB

Delredovisas 31 januari 2016
Slutredovisas 14 december
2016
Delredovisas 15 april 2016
Slutredovisas 15 april 2017

4 september 2014
S2014/06521/PBB

Redovisas 31 januari varje år

18 december 2014
M2014/00214/Mm
18 december 2014
S2014/08774/SAM
(delvis)
18 december 2014
S2014/08774/SAM
(delvis)
18 december 2014
S2014/08774/SAM
(delvis)
25 juni 2015
M2015/02633/Mm
1 oktober 2015
M2015/03393/Mm
27 augusti 2015
N2015/06103/PUB

Redovisas 1 mars varje år

8 oktober 2015
N2015/06979/PUB

Slutredovisas 1 juni 2016

Slutredovisas 29 februari 2016

Delredovisas årligen i
årsredovisningen
Slutredovisas 22 februari 2018
Slutredovisas 30 juni 2016

Delredovisas 1 mars 2016
Slutredovisas 30 juni 2016

Slutredovisas 15 oktober 2016

Uppdrag att ta fram vägledning och
föreskrifter till bestämmelserna om
tillfälliga anläggningsboenden i
plan- och byggförordningen
(2011:338)
Uppdrag att ta fram förslag till
författningsreglering avseende vissa
centrala termer som behövs vid
tillämpningen av plan- och
bygglagen (2010:900)

17 december 2015
N2015/08896/PUB
(delvis)

Slutredovisas 1 oktober 2016

17 december 2015
N2015/00389/PUB

Slutredovisas 1 december 2016

