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§5
Godkännande av dagordning
Diarienummer:

Beslut
Godkänner dagordningen enligt kallelsen.

Sammanfattning
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden kan
på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.
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§6
Reglemente för interna myndighetsnämnden
Diarienummer: MOB-2018-771

003

Beslut
Interna myndighetsnämnden godkänner förslaget till reglemente och överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande.
Reglemente för interna myndighetsnämnden som antogs av kommunfullmäktige 201611-28, § 176, upphör därmed att gälla från och med 2019-01-01.

Sammanfattning
Enligt gällande reglemente för interna myndighetsnämnden ska det följas upp inför varje
ny mandatperiod och revideras vid behov. I och med den nya kommunallagen har
Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram nya rekommendationer. Kommun- och
nämndsekreterarna har samverkat i framtagande av reglemente för respektive nämnd.

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för interna myndighetsnämnden
Tjänsteutlåtande, 2018-09-06

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige
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§7
Dataskyddsombud för interna myndighetsnämnden
Diarienummer: MOB-2018-773

100

Beslut
Interna myndighetsnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud.
Under förutsättning att samtliga nämnder och berörda kommunägda bolag samtycker,
ger interna myndighetsnämnden i uppdrag till kommunens informationssäkerhetsansvarig
att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av organisationen i syfte att
anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) träddde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer GDPR högre krav på hur
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Svenljunga kommun ska
kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse med en
tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och
arbetsuppgifterna.
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sina verksamhetsområden och ska även utse
dataskyddsombud samt anmäla denne till Datainspektionen. Ombudets roll är att
kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller
och informationsinsatser.
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli påverkad
av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet inte har andra
arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. Svenljunga kommun
har avtalat med Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund om gemensamma
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 116
Förslag till organisation och utnämning av dataskyddsombud, 2018-03-14
Tjänsteutlåtande, 2018-07-27

Beslutet expedieras till
Magnus Blomqvist, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
Dan Bodin, Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
Christian Bonfré, digitaliseringschef
Kommunstyrelsen
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§8
Delegationsordning för interna myndighetsnämnden
Diarienummer: MOB-2018-770

002

Beslut
Interna myndighetsnämnden antar upprättad delegationsordning att gälla från och med
den 14 september 2018. Tidigare antagna/beslutade delegationer upphör därmed att
gälla.

Sammanfattning
Miljö- och byggenheten har gått igenom nu gällande delegationsordning (antagen 201609-28, § 8) och kompletterat den med uppdaterad lagstiftning och/eller praxis.
Exempelvis så har vi både en ny kommunallag och förvaltningslag.
Förslaget följer de delegationer som samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om för att
underlätta för delegaterna.

Beslutsunderlag
Delegationsordning för interna myndighetsnämnden
Tjänsteutlåtande, 2018-09-06

Protokollsbilaga
Delegationsordning för interna myndighetsnämnden

Beslutet expedieras till
Angivna delegater
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§9
Anmälda delegationsbeslut
Diarienummer:

Beslut
Godkänner redovisningen av nedanstående beslut som har fattats med stöd av
delegation från och med 13 februari 2018 till och med 5 september 2018.
IMN-2018-11 – IMN-2018-43, IMN-2018-45, IMN-2018-48, IMN-2018-50
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§ 10
Information från miljö- och byggenheten
Diarienummer:

Beslut
Tackar för informationen.

Sammanfattning
:

Rekrytering av samhällsbyggnadsstrateg pågår.

:

Samarbete kring GIS-teknisk kompetens diskuteras med Marks kommun.

:

Samrådstid för översiktsplanen har gått ut och synpunkterna sammanställs nu.

:

Resultatet från medarbetarenkäten har redovisats. Lägst betyg får frågor kring
arbetsbelastning och högst betyg får frågorna kring stimulans och allmän trivsel.

:

Prognosen vid 8-mån visar att enheten totalt sett håller ram. Intäkter från
bygglov ligger över prognos och intäkter från miljö något under.

:

Tillsynsplanen för livsmedel och miljötillsyn följs i stort.
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