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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-18 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Juste rare 

Justeringens 

plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Sammanträdesrum Y gden, Torggatan 10, Tingsryd 
Måndagen den 18 juni 2018, kl.13.00-14.50 

Christian Ward (M), ordf., ej § 66 
Håkan Karlsson (S) 
Jan-Åke Cesar (S) 
Marie-Louise Hilmersson (C), ordf. § 66 
Björn Elmqvist (C) 

Elisabet Ekberg (Nämndsekreterare) 
Camilla Norrman (Miljö- och byggnads chef) 
Paulina Hagström (Ekonom) 
David Odenmo (Bygglovshandläggare ), § 65-67 
Inger Gummesson (Bygglovshandläggare), § 68 
Maja Bringsarve (Miljö- och hälsoskyddsinspektör), § 69 

Marie-Louise Hilmersson (C) § 61-65, 67-73 , 
Håkan Karlsson (S) § 66 

1(31) 

Ordförande 

Paragraf61-73 
7 

/, 

d~<..~L 
Marie-Louise Hihnersson 

Justerare /Jf.~ 
Håkan Karlsson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdes datum 

Datum då 

anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Underskrift 

Miljö- och byggnadsnämnden 

2018-06-18 

Datum då 

2018-06-26 anslaget tas ned 2018-07-18 

Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd 

Elisabet Ekberg 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-18 

§ 61 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 

Utdrags bestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-18 

Justerare 

§ 64 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
Dnr 2018-0077-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen informerar om: 

- att bygglovshandläggarnas telefontider är desamma under sommaren. 
- att byggdelen på hemsidan är uppdaterad. 
- att Geosecma håller på att införas och att webbkartan är i bruk. 
- att upphandlingsunderlag för nytt verksamhetssystem tas fram till 

nämndens sammanträde i augusti 2018. 
- att förvaltningen har en planerad dag den 19 juni 2018 tillsammans med 

utvecklingsavdelningen för att få förståelse för varandras roller. 
- att diarieföring av handlingar kommer att försenas under 

semesterperioden på grund av att det inte finns någon som ersätter 
ordinarie medarbetare som sköter detta. 

- att kommunens översiktsplan är ute på samråd. 
- att en sommarvikarie är anställd på plansidan till den 31 augusti 2018. 
- att förvaltningen fortfarande saknar en miljö- och hälsoskyddsinspektör. 
- den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. 

Utdrags bestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-18 

§ 70 

Livsmedelsavgifter för föreningar 
Dnr 2017-1318-406 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ideella föreningar som 
betraktas som livsmedelsanläggningar och som inte bedriver 
näringsverksamhet ( enligt Skatteverkets definition) ska debiteras 
registreringsavgift samt en timavgift för den faktiska kontrolltiden. 

Beskrivning av ärendet 

A vgiftsklassning av livsmedelsanläggningar ska ske enligt 
Livsmedelsverkets risk- och erfarenhetsmodul. Enligt ett tidigare beslut 
2008-06-03 § 97 har kommunen beslutat att hembygdsföreningar och 
liknande ideella föreningar skall vara undantagna från årlig avgift och 
inplacering i riskklass. Föreningarna debiteras den faktiska kontrolltiden i 
form av en timavgift istället för att debiteras en årlig avgift. Då miljö- och 
byggnadsnämnden under 2018 antagit en ny taxa bör ett nytt beslut fattas av 
nämnden om man inte anser att ideella föreningar skall vara undantagna 
taxan. 

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska besluta att ideella 
föreningar som betraktas som livsmedelsanläggningar och som inte bedriver 
näringsverksamhet ( enligt Skatteverkets definition) ska debiteras 
registreringsavgift samt en timavgift för den faktiska kontrolltiden. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2018-06-18. 
2. Miljö- och byggnämndens sammanträdesprotokoll 2008-06-03 § 97, 

Livsmedelsavgifter för föreningar m fl. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Akt 
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Jusre;i:j 

§ 71 

Utnämnande av dataskyddsombud 
Dnr 2018-0516-004 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden utser Anders Danielsson, Sydarkivera, till 
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen (EU 
2016/679) för nämndens personuppgiftsbehandling från och med 
2018-05-25. 

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig 
samordnare för dataskydds:frågor inom förvaltningen. 

3. Nämnden beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av 
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av 
personuppgifter till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. 

4. Nämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till 
förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av 
registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av 
personuppgifter till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering. 

5. Nämnden beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen och 
tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal till förvaltningschefen, med 
rätt att vidaredelegera ansvaret. 

6. Miljö- och byggnadsförvaltningen ska regelbundet rapportera till 
nämnden om arbetet med behandlingen av personuppgifter. 

Sammanfattning 

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans 
General Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter 
därmed den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen är 
mer eller mindre en uppdatering av personuppgiftslagen. Förordningen 
innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i det 
nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma 
ekonomiska sanktionsavgifter mot personuppgiftsansvariga som bryter mot 
dataskyddsförordningens regler. 

Beskrivning av ärendet 

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller 
regler för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 
25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen 
kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella 
regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. 



~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(31) 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-18 

Jwt~ 

§ 71 fortsättning 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande 
personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till exempel behandla 
personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla 
ett avtal eller efter en intresseavvägning. De registrerade kommer även i 
fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling 
som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga 
säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om 
uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro 
ställs särskilda krav. 

Viktigare nyheter: 
Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv lämnat 
överförda till en annan tjänst - dataportabilitet. 
Konsekvensbedömning ska göras vid ny personuppgiftbehandling. 
Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. 
Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskydds
ansvariga som behandlar känsliga personuppgifter. 
Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som 
bryter mot förordningens regler. 
Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i löpande text 
och enkla listor, den så kallade missbruksregeln, försvinner. 
Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att 
förordningens regler följs (ansvarsskyldighet). 

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och 
organisationer som behandlar personuppgifter. Den gäller när den 
personuppgiftsansvarige själv bestämmer över behandlingen. Men även när 
ett personuppgifts biträde utför behandlingen på uppdrag av den 
personuppgiftsansvarige. Inom Tingsryds kommun är nämnder och styrelser 
personuppgiftsansvariga inom sina områden. Exempel på 
personuppgiftsbiträden är leverantörer av datasystem. 

Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut 
registerutdrag där det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos den 
personuppgiftsansvariga nämnden/förvaltningen. 

Dataskyddsförordningen inom Tingsryds kommun 
Inom kommunen pågår ett projekt som ska säkerställa att kommunen 
uppfyller de krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Projektet leds 
av personal från kansliavdelningen, men alla nämnder och styrelser är 
involverade eftersom den nya dataskyddsförordningen berör alla 
kommunens verksamheter. 

JII I Utdmg,bosfyrkande 
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§ 71 fortsättning 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för sitt område och måste enligt den 
nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (DSO) och anmäla 
detta till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Även om kommunen efter införandet av dataskyddsförordningen kommer 
att ha ett externt dataskyddsombud, kommer kommunens förvaltningar att 
ha kvar arbetsuppgifter som gäller personuppgifts behandling. 
Dataskyddsombudet kommer också att behöva ha en kontaktperson på varje 
förvaltning, till exempel om det inträffar dataincidenter som måste 
rapporteras. 

Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ligga kvar på förvaltningen är 
handläggning av begäran om registerutdrag, det vill säga när en enskild 
begär att få ut alla personuppgifter som finns registrerade om honom eller 
henne. En begäran om registerutdrag innebär att alla datasystem och register 
måste gås igenom och att en kopia ska skrivas ut på alla dokument som 
personen förekommer i. Kommunen kommer att ha ett centralt register över 
alla behandlingar, men sökning i varje system och utskrift på papper måste 
än så länge göras manuellt. • 

Innan utlämnandet måste också en genomgång göras av om det finns 
uppgifter som inte kan lämnas ut av sekretesskäl eller av annan anledning. 
Dataskyddsförordningen ger den registrerade bara rätt att få ut registrerade 
uppgifter om sig själv och mindre barn som hen är vårdnadshavare för. 
Uppgifter om andra personer i dokumenten kan därför behöva strykas innan 
utlämnandet. Hänsyn måste också tas till regler om sekretess i offentlighets
och sekretesslagen (OSL) som kan vara tillämpliga. Inom socialtjänstens 
område gäller i regel inte sekretess mot personen själv, men det kan finnas 
uppgifter om andra personer som inte får lämnas ut. 

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade i vissa fall rätt att få sina 
uppgifter rättade, raderade eller blockerade och få skadestånd om 
personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen. Vid 
enklare rättningar, som att fel namn har använts, behöver förvaltningen 
enkelt kunna göra rättningen. Möjligheten att få personuppgifter rättade är 
en del av den registrerades rättigheter, men det förekommer att personer vill 
ha uppgifter ändrade som de inte har rätt att få rättade. I de fallen har den 
registrerade rätt att få ett överklagningsbart beslut. 
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§ 71 fortsättning 

Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (i det här 
fallet nämnden) föra en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som 
den ansvarar för, så kallad registerförteckning. Förteckningen kommer att 
behöva uppdateras regelbundet. 

Nämnden ska som personuppgiftsansvarig teckna avtal med sina 
personuppgiftsbiträden, det vill säga de som förvaltningen anlitar för att 
behandla personuppgifter för nämndens räkning, till exempel leverantörer av 
datasystem. När det gäller enskilda utförare som använder kommunens 
datasystem, är förhållandet det omvända. Utförarna är 
personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter och nämnden 
är personuppgiftsbiträde. Även i dessa fall ska ett 
personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Personuppgiftsbiträdesavtalen kan 
komma att uppdateras löpande. Även nya avtal kan tillkomma. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-05-25. 
2. Förslag på reviderad delegationsordning för miljö- och 

byggnadsnämnden i Tingsryds kommun, 2018-05-25. 

Beslutet skickas till 
Sydarkivera 
Projektledare Dataskyddsförordningen 

'"'~I Jfl I I Utdrngsbesty,kand, 
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§ 72 

Information om avvikelser 
Dnr 2018-0076-209 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen om att det inte 
finns några avvikelser att rapportera. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadschefen har inga avvikelser att rapportera. 

J~I i'l I 
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§ 73 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser, nätverk och politikerbesök 
Dnr 2018-0078-200 

Beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från utdelningen 
av miljöpriset den 5 juni 2018. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden tar emot informationen från mötet om 
faunapassagen den 12 juni 2018 i Gäddeviksås hembygdsgård. 

Beskrivning av ärendet 

Marie-Louise Hilmersson (C) och Christian Ward (M) informerar från 
utdelningen av miljöpriset den 5 juni 2018. 

Marie- Louise Hilmersson (C) och Christian Ward (M) informerar från 
mötet om faunapassagen som de deltog på den 12 juni 2018 i Gäddeviksås 
hembygdsgård. 




