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Beslutande ledamöter:
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Paragrafer

Underskrifter:

Justerandes sign.

Sekreterare

Ademir Salihovic
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Andréas Söderlund (M)

Justerare

Göte Färm (SD)
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-25

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-25

Datum då anslaget tas ned

2021-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift

Ademir Salihovic

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Ansökan - Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänheten, Broby Pizzeria
Dnr: TT 2021/00006 Sekretess enligt 30 kap 20 §

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut

 Kofan Jamo (enskild firma) beviljas tillstånd att till allmänheten servera spritdrycker,
vin och starköl på Broby Pizzeria, Gränsgatan 5, 289 42 Broby.

Beslutsmotivering
Med hänvisning till bifogad utredning, samtal med sökanden under utredningens gång och
besök på Broby Pizzeria, bedöms sökanden ha visat att han uppfyller de högt ställda krav på
lämplighet som ställs enligt 8 kap 12 § Alkohollagen, matutbud och lokaler uppfyller kraven
jml 8 kap 15 § och på brandsäkerhet jml 8 kap 16 § samma lag. Det bedöms inte heller finnas
anledning att befara att alkoholserveringen medför några särskilda olägenheter eller risker för
människors hälsa, som avses i 8 kap 17 § Alkohollagen.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Enligt 8 kapitlet 12 § AlkL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han eller
hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt är lämplig att utöva verksamheten.
Det framkommer ingenting i remissvar från Skatteverket och Polisen, som påverkar den
sökandes lämplighet att servera alkohol.
Kostnader och finansiering har redovisats på ett tillfredsställande sätt och bedöms som
rimliga och styrkta.
Sammantaget bedöms Kofan Jamo ha visat att han är personligt och ekonomiskt lämplig att
servera alkohol.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 18 maj 2021
 Utredning och tjänsteutlåtande daterad den 17 februari 2021
 Ritning

Beslutet skickas till:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Mari Lilja White, tillståndsinspektör
Kofan Jamo, 841101–6796. Röingegatan 95, 281 36 Hässleholm.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Redovisning - Årsuppföljning av Tillståndsverksamheten
Dnr: TT 2021/00023

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisning godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Tillståndsinspektören redovisar årligen tillståndsverksamheten i Östra Göinge för Tillsynsoch tillståndsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2021
 Årsberättelse Östra Göinge 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Redovisning - Årsuppföljning av Lag om skydd mot olyckor
(LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Dnr: TT 2021/00022

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten redovisar årligen en uppföljning av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och
Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) till Tillsyns- och tillståndsnämnden.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2021
 Årsuppföljning av Lag om Skydd mot olyckor (LSO), Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE), daterad den 3 maj 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Redovisning - Räddningstjänstens utredning enligt Lagen om
skydd mot olyckor (LSO) på fastigheten Broby 5:13
Dnr: TT 2020/00047

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisningen godkänns.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har kallats till Tillsyns- och tillståndsnämndens sammanträde för att
redovisa räddningstjänstens utredning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) på
fastigheten Broby 5:13.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 20 maj 2021
 Räddningstjänstens tjänsteanteckning, daterad den 6 maj 2021
 Räddningstjänstens komplettering till tjänsteanteckning, daterad den 19 maj 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Förbud mot verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO)
Dnr: TT 2020/00047

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
-

Förvaltningen får i uppdrag att bereda och verkställa beslut om förbud mot
verksamhet enligt 5 kap 2 §, lagen om skydd mot olyckor (LSO).
Beslutet ska utgå från brandskydd för pensionat, vandrarhem eller
inackorderingsställe enligt verksamhetklass 4.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten genomförde den 20 april 2021 tillsyn av brandskydd på fastigheten Broby
5:13 enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Vid tillsynsbesöket konstaterades att det
fanns flera brister i brandskyddet. Bland annat konstaterades att branddörrar i
brandcellsgränser saknades, hade felfungerande, trasiga eller bortmonterade dörrstängare
samt att de inte uppfyllde rätt brandklass. Under tillsynsprocessen gör räddningstjänsten
bedömningen att det tillfälliga boendet, uteslutande används som ett permanent boende där
samtliga boende har god kännedom om lokalens utformning och brandskydd.
Tillsyns- och tillståndsnämnden har beviljat tillfälligt bygglov för tillfälligt boende på
fastigheten Broby 5:13. Det innebär att fastigheten inte får användas för stadigvarande
boende. Nämndens och Länsstyrelsens bedömning är att fastighetsägaren bryter mot
bygglovet eftersom det finns gäster på det tillfälliga boendet med hyreskontrakt som löper
tillsvidare. Däremot har inte samtliga boende hyreskontrakt som löper tillsvidare, vilket gör
att de ska betraktas som tillfälliga gäster på ett tillfälligt boende. Nämndens tolkning är att det
finns boenden med hyreskontakt som löper tillsvidare, men att det kan finnas tillfälliga
boenden, och att det tillfälliga boendet är öppet för tillfälliga gäster.
Eftersom vi inte kan utesluta att det finns gäster på det tillfälliga boendet med dålig kunskap
om lokalernas utformning och brandskydd, är det nödvändigt att brandskyddet utformas med
detta i åtanke. Brandskyddet på det tillfälliga boendet Broby 5:13 ska därför anpassa till den
verksamhet som ska bedrivas på fastigheten dvs pensionat, vandrarhem eller
inackorderingsställe.
Förvaltningen anser att räddningstjänstens bedömning gör att gäster på det tillfälliga boendet
kan utsättas för allvarlig fara eftersom de rimligen inte kan ha god kännedom om lokalens
utformning och brandskydd.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnad, daterad den 25 maj 2021
 Tjänsteanteckningar från räddningstjänsten

Beslutet skickas till:
Räddningstjänsten
Aida Prag, miljö- och hållbarhetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av vindskydd
på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun
Dnr: TT 2021/00019

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas
beviljas för nybyggnad av vindskydd på fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge
kommun i enlighet med ansökan.
Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:
 Utformning och val av utvändiga fasadmaterial ska ske i samråd med Miljö- och
Bygglov. Utvändig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara lämplig ur
landskapsbildssynpunkt.

Beslutsmotivering
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Byggnationen bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 4–5§§ plan- och
bygglagen (2010:900) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Arknat via
ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av vindskydd på
fastigheten Sporrakulla 1:1 i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag





Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021
Ansökan, daterad den 16 april 2021
Karta 1:20000, daterad den 14 maj 2021
Situationsplan, daterad den 16 april 2021

Beslutet skickas till:
Sökande: Arknat, att.
Fastighetsägare: Skogssällskapets Fastighets AB, Box 11374, 404 28 GÖTEBORG
Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på en tänkt avstyckning av fastigheten
i Östra Göinge kommun
Dnr: TT 2021/00020

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
-

Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas
beviljas för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt avstyckning av fastigheten
i Östra Göinge kommun i enlighet med ansökan.

Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:
-

Utformning och val av utvändiga fasadmaterial ska ske i samråd med Miljö- och
bygglovsenheten. Utvändig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara
lämplig ur landskapsbildssynpunkt.

-

Vatten och avlopp ska utformas på lämpligt och godkänt sätt.

Beslutsmotivering
Enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) ska byggnadsnämnden ge ett
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 3 kap miljöbalken ska mark användas för det ändamål för vilket området är mest
lämpat med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Det utpekade
markområdet kan anses lämpligt för byggnation.
Byggnationen bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 4–5§§ plan- och
bygglagen (2010:900) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900). <

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en tänkt
avstyckning av fastigheten
i Östra Göinge kommun.

Beslutsunderlag





Miljö och Bygglovs tjänsteskrivelse, daterad den 14 maj 2021
Ansökan, daterad den 23 april 2021
Karta 1:20000, daterad den 14 maj 2021
Situationsplan, daterad den 23 april 2021

Beslutet skickas till:
Sökande:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening på
fastigheten Broby 5:209
Dnr: TT 2021/00017

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
 Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att tillåta Qstar Försäljning AB Sverige (org.
nr. 556349–2262) att genomföra saneringsåtgärder på fastigheten Broby 5:209.
 Vidare beslutar tillsyns- och tillståndsnämnden att förelägga Qstar Försäljning AB
Sverige (org. nr. 556349–2262) att vidta följande försiktighetsmått:
 Åtgärden ska genomföras i enlighet med inlämnad anmälan inkommen den 14
april 2021 och metodikbeskrivning avseende miljökontroll i samband med
avveckling av Qstar drivmedelsanläggning på fastigheten Broby 5:209 Östra
Göinge på Östra Järnvägsgatan i Broby, inkommen den 29 mars 2021.
 Vid påvisad förorening skall tillsynsmyndigheten kontaktas för samråd innan
arbetet fortgår.
 Om förorening påvisats och sanerats, ska provtagning ske i schaktbotten och
schaktväggar innan schaktet fylls igen. Detta för att säkerställa att inga
kvarvarande föroreningar finns.
 Senast en månad efter avslutad åtgärd ska en slutrapport lämnas in till
tillsynsmyndigheten.
 Arbetet får endast ske vardagar mellan klockan 06:00 och 18:00.
 Om någon avvikelse från anmälan uppstår under arbetets gång skall
tillsynsmyndigheten kontaktas

Beslutsmotivering
I Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 NV fastställer Naturvårdsverket riktvärden för
markföroreningar som baseras på vilken typ av markanvändning det ska vara på platsen.
Dessa riktvärden är baserade på vilken föroreningshalt som innebär att risken för negativa
effekter på människors hälsa och miljön är acceptabel i efterbehandlingssammanhang. De
generella riktvärdena har två nivåer. Vid känslig markanvändning, km, ska alla människor
kunna vistas permanent på platsen under en livstid. Vid mindre känslig markanvändning,
mkm, antas personerna som exponeras vara yrkesverksamma som vistas på platsen under sin
yrkesverksamma tid och barn och äldre som vistas på platsen tillfälligt. Växter kan etableras
och djur kan vistas på platsen, grundvatten på ett avstånd av 200 meter samt ytvatten
skyddas.
Vid avveckling av en bensinstation är gällande praxis att verksamhetsutövaren genomför
miljöundersökning och sanerar eventuella föroreningar så att riktvärdena motsvarande
angiven markanvändning i gällande detaljplan uppnås. Den aktuella fastigheten används idag
till drivmedelsverksamhet. Detta innebär att markanvändningen motsvarar gränsvärdena för
mkm.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Vidare har Drivkraft Sverige tagit fram branschspecifika riktvärden för drivmedelsstationer
som är anpassade för den specifika verksamhetsbild och föroreningsproblematik som finns på
en sådan anläggning. Det kan handla om att föroreningar återfinns i något djupare marknivåer
samt att det handlar om en mindre yta som är förorenad. Även dessa riktvärden kan bli
tillämpade, beroende på var föroreningar påträffas.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att föreslagen miljöundersökning och åtgärder är
tillräckliga för att gällande lagstiftning ska efterlevas och att aktuell markanvändning uppnås.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Den 29 mars 2021 tog miljö och bygglov emot en metodikbeskrivning gällande miljökontroll
av fastigheten Broby 5:209, inför avvecklandet av den bensinstation som ligger på fastigheten
idag. Bensinstationen ska omlokaliseras till en mer lämplig plats och det är därför nödvändigt
att göra en miljöundersökning. En anmälan om avhjälpande av förorening genomförs i
förväg, för att minimera risken att stora schaktgropar förblir öppna mitt inne i Broby centrum
vid eventuellt påträffande av förorening.
Verksamheten har bedrivits kontinuerligt på platsen sedan 1964. 1964 fanns en pumpö, tre
nedgrävda cisterner om 10 000 l vardera samt byggnad med butik, verkstad och tvätthall.
Det har inte utförts någon markteknisk miljöundersökning tidigare och det har inte skett
några dokumenterade olyckor på fastigheten.
Verksamheten kommer att upphöra under 2021 och all utrustning som tillhör anläggningen
kommer monteras ner. Åtgärderna planeras vara genomförda sista december 2021.
Qstar tog över verksamheten 2010. Under åren har butiksbyggnaden rivits, en ny pumpö har
uppförts och ytterligare en cistern har grävts ner.
Under arbetets gång kommer fältprovtagning och dokumentation genomföras. Provtagningen
kommer att fokuseras till områden där man kan misstänka att det finns förorening, så som
runt cisternen, pumpöar och påfyllningsplats. Om man påvisar förorening kommer schakten
utökas för att möjliggöra vidare provtagning och avgränsa föroreningen. Detta arbete kommer
att genomföras under samråd med tillsynsmyndigheten.
Verksamhetsutövaren har informerats skriftligen om förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 5 maj 2021
 Metodikbeskrivning avseende miljökontroll i samband med avveckling av Qstar
drivmedelsanläggning på fastigheten Broby 5:209 Östra Göinge på Östra
Järnvägsgatan i Broby, inkommen den 29 mars 2021.
 Översiktskarta
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Qstar Försäljning AB, Spårgatan 5, 601 14 Norrköping

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening på
fastigheterna Broby 60:1, 4:72 och 4:73, etapp EB nr 2
Dnr: TT 2021/00018

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut
 Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att tillåta Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(org. nr. 556924–3180) att genomföra saneringsåtgärder på fastigheterna Broby 60:1,
4:72 och 4:73, etapp EB nr 2.
 Vidare beslutar tillsyns- och tillståndsnämnden att förelägga Skåne Blekinge
Vattentjänst AB (org. nr. 556924–3180) att vidta följande försiktighetsmått:
 Åtgärden ska genomföras i enlighet med inlämnad anmälan med tillhörande
handlingar, dnr 2021–276 inkommen 2021-05-05, och Miljöteknisk
markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i
Broby i Östra Göinge kommun, dnr 2021–204, handling 4, inkommen 202104-26.
 Föroreningen som påträffats i provpunkt OS13 ska avgränsas västerut genom
provtagning i schaktväggar och schaktbotten, innan återfyllning av schaktet
sker.
 När åtgärderna är utförda ska föroreningshalterna i markmiljön inte överskrida
riktvärdena för mindre känslig markanvändning.
 Arbetet får endast ske vardagar mellan klockan 06:00 och 18:00.
 Om någon avvikelse från anmälan uppstår under arbetets gång skall
tillsynsmyndigheten omgående kontaktas.
 Vid fördröjning av bortforsling av förorenade massor ska förvaring ske på
hårdgjord yta och med övertäckning.
 Senast en månad efter avslutad åtgärd ska en slutrapport lämnas in till
tillsynsmyndigheten.
 Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 3 § miljöbalken
(1998:808).

Beslutsmotivering
I Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976 NV fastställer Naturvårdsverket riktvärden för
markföroreningar som baseras på vilken typ av markanvändning det ska vara på platsen.
Dessa riktvärden är även baserade på vilken föroreningshalt som innebär att risken för
negativa effekter på människors hälsa och miljön normalt är acceptabel i
efterbehandlingssammanhang. De generella riktvärdena har två nivåer. Vid känslig
markanvändning, km, ska alla människor kunna vistas permanent på platsen under en livstid.
vid mindre känslig markanvändning, mkm, antas personerna som exponeras vara
yrkesverksamma som vistas på platsen under sin yrkesverksamma tid och barn och äldre som
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vistas på platsen tillfälligt. Växter kan etableras och djur kan vistas på platsen, grundvatten på
ett avstånd av 200 meter samt ytvatten skyddas.
Området är planerat att utgöra gatumark samt gång- och cykelväg. Markmiljön får därför
anses ha ett skyddsvärde som motsvarar de förutsättningar som gäller för mkm enligt
Naturvårdsverkets definitioner.
Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att föreslagen miljöundersökning och åtgärder är
tillräckliga för att gällande lagstiftning ska efterlevas och att aktuell markanvändning uppnås.

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Östra Göinge planerar att anlägga en ny Busstation i Broby samhälle, på en plats där det
tidigare har funnits järnväg. Då gamla banvallar ofta är förorenade genomfördes 2018 en
miljöteknisk markundersökning av Östra Järnvägsgatan, fastigheten Broby 4:72. Denna
markundersökning visade på föroreningshalter som överskred riktvärdena för mindre känslig
markanvändning, mkm, gällande arsenik, bekämpningsmedlet diuron och
nedbrytningsprodukter samt PAH. Undersökningen som genomfördes 2018 täckte endast ett
mindre område och avgränsade inte föroreningarna.
Åtgärdsansvariga lämnade den 22 mars 2021 in Provtagningsplan för miljöteknisk
markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i Östra
Göinge kommun till tillsynsmyndigheten.
Den 26 april 2021 tog miljö och bygglov emot rapporten Miljöteknisk markundersökning
inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i Östra Göinge kommun.
Denna rapport visade att tidigare påvisade föroreningar kunnat avgränsas till ett mindre
område samt påvisade även ytterligare ett mindre område med föroreningar. Den nya
föroreningen består av Aromater >C10-C16, Aromater >C16-C35 samt PAH-M
överskridande riktvärdena för mindre känslig markanvändning samt PAH-H överskridande
riktvärdena för farligt avfall. Denna förorening är avgränsad i djupled och sidled mot norr,
söder och öster men inte i väster.
Då den nya föroreningen behöver fortsatt provtagning för avgränsning i öster, valde
åtgärdsansvarig att dela upp det fortsatta arbetet i två etapper, EB nr 1 och EB nr 2. Den nya
föroreningen med massor klassade som farligt avfall, FA, hanteras i etapp EB nr 2.
Anmälan om åtgärd för etapp EB nr 1 lämnades in den 28 april 2021, ärende 2021–261. På
grund av tidspress för arbetsstart fattades det i detta ärende ett ordförandebeslut den 29 april
2021.
Den 5 maj 2021 lämnades en anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av
föroreningsskada in till miljö och bygglov för etapp EB nr 2. I anmälan föreslås att
efterbehandlingsåtgärderna ska syfta till att uppnå riktvärdena för mindre känslig
markanvändning. Till anmälan bifogades en kontrollplan, översiktskarta och en karta där
Sida 18/23
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schaktmassornas klassificering tydliggörs. Kontrollplanen har godkänts av
tillsynsmyndigheten.
Verksamheten har kommunicerats skriftligen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Miljö- och hållbarhet, daterad den 11 maj 2021
 Miljöteknisk markundersökning Broby busstations, Broby, dnr 2021–204, handling 1,
daterad den 21 augusti
 Provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom
Östra Järnvägsgatan m.fl. i Broby i östra Göinge kommun, dnr 2021–204, handling
inkommen den 22 mars 2021
 Miljöteknisk markundersökning inför VA-omläggning inom Östra Järnvägsgatan
m.fl. i Broby i Östra Göinge kommun, dnr 2021–204, inkommen 4, daterad den 26
april 2021
 Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada, dnr 2021–261, inkommen
den 28 april 2021.
 Kontrollprogram miljö, inkommen den 5 maj 2021.
 Situationsplan, inkommen den 5 maj 2021.
 Översiktskarta med klassificering av massor, inkommen den 5 maj 2021.

Beslutet skickas till:
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 Bromölla
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§ 24

Uppföljning av tillsynsplan i maj 2021
Dnr: TT 2021/00005

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns- och tillståndsnämnden ska regelbundet få en redovisning med uppföljning av
tillsynsplanen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 maj 2021
 Uppföljning av tillsynsplan maj 2021
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§ 25

Årsrapport 2020 och handlingsplan 2021 för kommunens
dataskydds- och informationssäkerhetsarbete
Dnr: TT 2021/00021

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Årsrapport för 2020 och handlingsplan 2021 – Dataskydds- och
informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge kommun, noteras och läggas till
handlingarna

Beslutsnivå
Tillsyns- och tillståndsnämnden

Sammanfattning av ärendet
I detta ärende redovisas hur dataskyddsarbetet bedrivits i förvaltningen under 2020 samt
redovisas uppföljning av handlingsplanen för 2020. Handlingsplan för 2021 redogörs lika så,
samt redovisas detta år även ett avsnitt om informationssäkerhet. Dokumentet är kategoriserat
utifrån dataskyddslagstiftningens olika delar så som registerförteckning, informationsplikt,
efterlevnad, begäran om personuppgiftsåtgärd, personuppgiftsincident etcetera. Rapporten
innehåller även avsnitt där det redogörs för den interna dataskyddsorganisationen, utbildning
för medarbetare samt de styrande dokumenten.
Genomgående i rapporten är att fokus behöver läggas på medvetandegörande inom
förvaltningen, både för medarbetare och förtroendevalda, kring vikten av att känna till
dataskyddslagstiftningen och vilka skyldigheter den medför. Åtgärder ska vidtas genom
utbildnings- och informationssatsningar. Fokus kommer även läggas på att få en bra struktur
och tydlighet i den interna dataskyddsorganisationen, detta för att möjliggöra både det
operativa och strategiska arbetet.
Dokumentet redovisas för personuppgiftsansvariga, vilka i Östra Göinge kommun är samtliga
nämnder/styrelser. Personuppgiftsansvariga är ansvariga för de behandlingar av
personuppgifter som görs inom dess område och ska säkerställa att dataskyddslagstiftningen
efterlevs. Ansvaret åligger alltid nämnd/styrelse och kan aldrig delegeras till en tjänsteperson.
En konsekvens av bristande efterlevnad är att sanktionsavgift kan utdömas av
Integritetsskyddsmyndigheten. Det är således av vikt för personuppgiftsansvarig att vara
uppdaterade kring och införstådd med dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet som
bedrivs i kommunen, därav denna redovisande rapport.

Beslutsunderlag
 Årsrapport 2020 och handlingsplan 2021 – Dataskydds- och
informationssäkerhetsarbetet i Östra Göinge kommun
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 Bilaga 1 – Vägledning från Sydarkivera gällande tredjelandsöverföring, daterad den 5
mars 2021
 Bilaga 2 – Logg dataskyddsefterlevnad, daterad den 7 april 2021
 Bilaga 3 – Registerförteckning TT, daterad den 18 februari 2021
Beslutet skickas till:
Utvecklingssekreterare
Dataskyddsombud
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§ 26

Delegationsbeslut för redovisning i maj 2021
Dnr: TT 2021/00001

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut


Redovisningarna godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i
nämnden eller tjänstemän på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i
efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till
nämnden varje månad.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 maj 2021
 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i mars och april 2021
 Miljö- och hållbarhets delegationsbeslut i mars och april 2021
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