
 

 

 

BESKRIVNING AV EN 
MYNDIGHETS ALLMÄNNA 
HANDLINGAR - 
ARKIVBESKRIVNING 
Datum 

2020-08-24 
 
 
Myndighetens organisation 

Myndighetens namn Myndighetens tillkomstår och ev. föregångare 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 

 
Byggnadsnämnd 1969-1991 
Hälsovårdsnämnd/miljö- och hälsoskyddsnämnd 1969-1991 
Bygg-, miljö- och räddningsnämnd 1992-1994 
Miljötekniska nämnden 1995-2006 
Miljö- och byggnämnden 2007-2019 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020- 

 
Bifoga organisationsskiss eller länka till organisationsskiss  

      

 
Myndighetens uppdrag 

Beskriv verksamhet och uppdrag Vilka viktigaste författningar, lagbestämmelser och regler etc. styr 
verksamheten? 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
samhällsplanering och bygglovsfrågor enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken (MB) 
med flera lagstiftningar. Nämnden ansvarar från 2020 för 
kulturverk-samhet, fritidsverksamhet och föreningsstöd. 
 
Se samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan- och bygglagen 
Miljöbalken 
Livsmedelslagen 
Renhållningslagen 
Renhållningsförordningen 
Strålskyddslagen 
Lagen om skydd mot olyckor 
Lag om bostadsanpassningsbidrag 
Kommunallagen 
Förvaltningslagen 
Arkivlagen 
Dataskyddslagen 
Bibliotekslagen 
Förordningar och föreskrifter 
 

 
Myndighetens arkiv och handlingar 

Vilka förteckningar, register eller andra sökmedel finns för 
myndighetens allmänna handlingar? 

Vilka IT-stöd använder myndigheten? 

Diarium, dokumenthanteringsplan, pärmregister. 
 

 
EDP Vision från mars 2019 
Evolution från maj 2020 
InfoVisaren, karttittskåp 
 

Vilka tekniska hjälpmedel finns att tillgå för enskilda för att ta del av 
myndighetens allmänna handlingar? 

Förvarar myndigheten arkiv från/åt någon annan myndighet? Om 
ja, åt vem 

 
Föredragningslistor och protokoll läggs ut på kommunens 
hemsida. 
Nationella Arkivdatabasen (NAD) 
 

Nej 
 

 
Inskränkningar i tillgänglighet genom sekretess 

Vilka sekretessbestämmelser förekommer ofta hos myndigheten? Vilka handlingsslag kan beröras av dessa sekretessbestämmelser? 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd. 
Ansökan/anmälan om miljöfarlig verksamhet. 
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Kontaktpersoner 

Vem kan ge upplysningar om myndighetens allmänna handlingar? Telefon 

Registrator, nämndsekreterare, kommunsekreterare 0144-350 00 

Vem/vilka är arkivansvariga? Telefon 

Samhällsbyggnadschef 0144-350 00 

Vem/vilka är arkivredogörare? Telefon 

Registrator, nämndsekreterare 0144-350 00 

 
Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 

Vilken/vilka uppgifter? 

 
Vissa bygglov rapporteras till Statistiska Centralbyrån en gång/månad 
Livsmedelsrapportering görs till Livsmedelsverket en gång/år 
Lantbrukstillsyner rapporteras till Jordbruksverket en gång/år 
Avloppsärenden rapporteras till Naturvårdsverket/länsstyrelsen en gång/år 
PBL-ärenden i Boverkets och Länsstyrelsen Östergötlands enkäter en gång/år 
 
När hämtas/lämnas dessa? Hur sker hämtning/lämning? 

Se ovan Via e-post eller filöverföring 

 
Hantering av personuppgifter 

Har myndigheten rätt att sälja personuppgifter? Om ja, beskriv vilka och till vem. 

Nej 

Vem/vilka är Dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig? 

 
Dataskyddsombud: tjänsten köps av kommunalförbundet ITSAM.  
Personuppgiftsansvarig: Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Finns registerförteckning utifrån dataskyddsförordningen (GDPR)? När uppdaterades GDPR-registret senast? 

Ja Det sker löpande. 

 


