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Mottagare

Byggnadsnämnden

Revidering av byggnadsnämndens
delegationsordning
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till
byggnadsnämnden
1. Förslag till reviderad delegationsordning för byggnadsnämnden antas.
2. Den delegationsordning som antogs av byggnadsnämnden 2022-04-26
§ 20 upphävs.
Kommunstyrelseförvaltningen

Charlotta Klinth
Tf. chef samhällsbyggnadskontoret
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Monica Juneheim
Bygglovschef

Sammanfattning
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att reglera vem eller
vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. Kommunstyrelsens
delegationsordning reviderades 2022-06-07 § 98 Vissa av revideringarna
påverkar byggnadsnämndens delegationsordning. Förändringarna avser i första
hand ett nytt avsnitt om GDPR och upphandling.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera
vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall
som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-06-27

2 (3)

byggnadsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte
beslutanderätten ska ligga kvar på byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades 2022-06-07 § 98. Vissa
revideringarna påverkar även nämndernas delegationsordningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig
delegationsordning för byggnadsnämnden.
De huvudsakliga materiella förändringarna är följande.

Förändringar rörande GDPR
GDPR är en rättighetslagstiftning i första hand, vars syfte är att ge individer
rätt att kontrollera och hålla koll på information som rör dem. Rätten till
privatliv är den mänskliga rättighet som hela GDPR bygger på.
I syfte att skydda individers rättigheter ställer GDPR krav på de som behandlar
personuppgifter. Det är både de som kontrollerar ändamål och medel vid
personuppgiftsbehandling (personuppgiftsansvariga) och de som agerar på
uppdrag av en personuppgiftsansvarig (personuppgiftsbiträden) som behöver
följa dessa krav.
Nämnden behöver fatta beslut avseende den kommunala myndighetens ansvar
i egenskap av personuppgiftsansvarig, eller delegera beslutsfattandet och
representationen till tjänsteperson. I och med att skyldigheterna i GDPR är tätt
sammankopplade med ärenden som handläggs inom den kommunala
förvaltningen är således rekommendationen att merparten av beslut som
myndigheten behöver fatta under GDPR även bör delegeras.
Eftersom GDPR1 är en egen lagstiftning med en omfattande mängd artiklar
som kräver beslut har en översyn av delegationsbehoven skett. Syftet med de
omformuleringar som föreslås är att ytterligare tydliggöra beslutsfattandet
rörande GDPR och dataskyddslagen2.
Punkt 4.2 och nuvarande punkter i avsnitt 10 föreslås därför strykas ur
delegationsordningen. Istället föreslås ett helt nytt avsnitt rörande GDPR ochdataskyddslagen ska införas som ett nytt avsnitt, 10 i delegationsordningen.
För att se förtydligande motiveringar för varje punkt under avsnitt 10 rörande
GDPR och dataskyddslagen hänvisas till bilaga 3.

1

Diarienummer

BNS-2022-390

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27
april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
2 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
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Förändringar rörande upphandling
Förslaget innebär att ett nytt förtydligande tillägg görs i ingressen, avsnitt 1.8,
angående verkställighet. Ett nytt avsnitt, 11 avseende upphandling läggs vidare
till delegationsordningen. Även i fråga om upphandlingar har en översyn gjorts
och ytterligare delegationsbestämmelser har bedömts som nödvändiga. För
byggnadsnämndens del saknades sedan tidigare bestämmelser om delegation.

Övrigt
Föreslagna ändringar framgår av ändringsmarkeringar i dokumentet (bilaga 1).
De textavsnitt som förslås ändras har markerats med gult. Text som föreslås
läggas till är i ändringsmarkeringarna röd och text som förslås tas bort är
överstruken.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. Vad gäller GDPR och
dataskyddslagen kan dock en ökad tydlighet i den interna beslutsprocesserna
minska risken för brott mot regelverket, vilket innebär en lägre risk för
kostsamma sanktioner och skadestånd. Liknande förhållanden gäller i
förhållande till upphandlingslagstiftningen. Genom tydliggörande och förstärkt
kontroll över beslutsprocessen minskar även risken för merarbete och
ansvarsförskjutning. Därmed skulle ändringen i delegationsordningen sannolikt
innebära en administrativ effektivisering vilket skulle spara pengar på sikt.
Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts. Påpekas kan att barn besitter samma rättigheter som vuxna
under GDPR och dataskyddslagen. Barn är dock att se som särskilt
skyddsvärda, och således bör en tydlig beslutsordning implementeras i
delegationsordningen för att barns rättigheter ska bejakas på bästa möjliga sätt.

Bilagor:
Bilaga 1

Delegationsordning med ändringsmarkeringar

Bilaga 2

Delegationsordning utan ändringsmarkeringar

Bilaga 3

Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt rörande GDPR
och dataskyddslagen
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