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Innehållsförteckning
Upprop
Val av justerare, tid och plats
Ändringar i föredragningslistan.
Ärenden
1.

Allmän information

§97

2.

Delgivningar/Meddelanden

§98

3.

Anmälan delegationsbeslut

§99

4.

Dnr 2018-1980

§100
Uttagande av byggsanktionsavgift avseende uppförd
komplementbyggnad samt ovårdad tomt

5.

Dnr 2018-3102

§101
Marklov för trädfällning i efterhand

6.

Dnr 2017-3431

§102
öreläggande om rättelse avseende ovårdad tomt

§103
Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

8.

Dnr 2018-3396
Kontrollplan för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroll 2019-

§ 104

2021
9.

Dnr 2018-3344
Verksamhetsbaserad informationsredovisning med
hanteringsanvisningar för allmänna handlingar vid bygg- och
miljönämnden

§105
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Datum

2018-12-13

bmn § 97

Allmän information
Erik Moelv och Gunilla Lundström, SRMH informerar om
1. Livsmedelskontrollen.

Bygglovchef Anna Keskitalo informerar om
2. Ändringar i plan- och bygglagen.

Bygg- och miljödirektör Sara Helmersson informerar om
3. Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
4. Delegationsbeslut.
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SRMH

bmn § 104

Dnr 2018-3396

Kontrollplan för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroll
2019-2021
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar

1. Anta de delar i kontrollplan 2019-2021 för livsmedelskontroll, daterad 2018-10-31, som
avser Norrtälje
2. Notera de delar i kontrollplan 2019-2021 för livsmedelskontroll, daterad 2018-10-31,
som avser Täby samt Vaxholm och som fastställs av Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd.

Sammanfattning
En kontrollplan för livsmedelskontrollen är inte bara ett lagkrav utan möjliggör också en
effektivare kontroll, tydliggör prioriteringar samt styr upp kontrollen både i tid och
inriktning. Den utgör grunden för att löpande under året kunna följa upp kontrollen och
visualisera resultat utifrån bl.a. antal utförda insatser i relation till målen för helåret. Utförda
beräkningar ger att det endast föreligger ett mycket marginellt resursunderskott jämfört med
behovet. Detta bedöms kunna hanteras utan bortprioriteringar 2019. All kontroll som
livsmedelskontrollen planerar att göra 2019 framgår i bilagan ” Kontrollplan 2019-2021
Livsmedelskontroll Bygg- och miljönämnden Norrtälje”.

Bakgrund
I enlighet med det avtal som gäller från och med 1 januari 2018 utförs livsmedelskontrollen
för Bygg- och miljönämnden i Norrtälje i praktiken av Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor. Norrtäljes Bygg- och miljönämnd ska enligt samma avtal besluta om
den kontrollplan som avser livsmedelskontrollen i Norrtälje. Kontrollplanen bifogas som
bilaga och är ett samlat dokument som totalt sett utgör kontrollplan för all
livsmedelskontroll i Norrtälje, Täby och Vaxholm.
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Datum

2018-12-13

Dnr 2018-3396

Samberedning
Motsvarande ärende hanteras i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för att
fastställa kontrollplan som avser livsmedelskontroll i Täby och Vaxholm samt notera
delarna som rör livsmedelskontroll i Norrtälje.

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-13 § 173
Tjänsteskrrvelse 2018-11-28
Kontrollplan 2019-2021 Livsmedelskontroll Bygg- och miljönämnden Norrtälje

Beskrivning av ärendet
En kontrollplan som omfattar livsmedelskontrollen i Norrtälje, Täby och Vaxholm har
upprättats och Bygg- och miljönämnden i Norrtälje behöver besluta om att fastställa det som
avser Norrtälje.

Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningarna 2019-2021 för budget 2019 och plan 2020 samt 2021.

Lagkrav
Myndigheter som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel ska årligen
upprätta en kontrollplan som är riskbaserad och som omfattar de arbetsuppgifter
lagstiftningen kräver, bemanning för kontrollen, inriktning av verksamheten samt eventuella
prioriteringar. Det ska framgå hur planen följs upp och hur verksamheten utvärderas. Planen
för kontrollarbetet ska omfatta tre år och vaije år ska kontrollplanen fastställas. Kraven finns
bland annat i förordning EG 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll samt
Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel, LIVSFS 2005:21.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska bitar som gäller att livsmedelskontroll utförs av Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor åt Norrtälje regleras specifikt i samverkansavtalet §§4-5.
Tidplaner
Ärendet följer tidsplanen att inför varje verksamhetsår anta en kontrollplan för
livsmedelskontrollen.
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Dnr 2018-3344

Verksamhetsbaserad informationsredovisning med
hanteringsanvisningar för allmänna handlingar vid Bygg- och
miljönämnden
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar

1. Införa verksamhetsbaserad informationsredovisning under kvartal 1 2019.
2. Arkivansvarig på bygg- och miljökontoret får delegation att besluta om tidpunkt när
klassificeringsstrukturen ersätter befintlig diarieplan och allmänna arkivschemat som
redovisningsstruktur.
3. Anta förslag till verksamhetsbaserad informationsredovisning med hanteringsanvisningar
för allmänna handlingar (dokumenthanteringsplan) daterad 2018-11-27.
Gallringsbesluten får tillämpas retroaktivt, efter samråd med Norrtälje stadsarkiv.
4. Bygg- och miljönämndens befintliga dokumenthanteringsplan, antagen 2017-06-21,
BMN § 69, upphävs vid samma datum som den nya informationsredovisningen införs.
5. Arkivansvarig på bygg- och miljökontoret, efter samråd med stadsarkivet, får genomföra
mindre tillägg och ändringar i hanteringsanvisningen för de processer som gäller
kärnverksamhetens ärendehantering (4 och 5), utan att hanteringsanvisningen på nytt
behöver antas av bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning
Riksarkivet har föreskrivit om en ny modell för att redovisa arkiv, s.k. verksamhetsbaserad
arkivredovisning (RA-FS 2008:4). Den är bättre anpassad för modem administration och
placerar informationen tydligare i ett sammanhang. Denna redovisning ersätter diarieplan
och befintlig arkivredovisning. På så sätt skapas en enhetlig redovisning av kommunens
allmänna handlingar, från det att handlingama/informationen skapas tills de bevaras. Det
blir därmed lättare att söka och i framtiden tolka informationen.
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Dnr 2018-3344

I Norrtälje kommun har arbetet med att ta fram en verksamhetsbaserad
informationsredovisning bedrivits inom ett förvaltningsövergripande projekt benämnt
Sjökortet.

Bakgrund
Arkiv som bevaras för framtiden ska kunna tolkas utifrån det sammanhang de vuxit fram i.
Arkivbildningen har förändrats mycket och det behövs en mer enhetlig struktur för
redovisning av informationen från det att den skapas till den bevaras för framtiden, för att
det ska bli lättare att hitta och i framtiden tolka informationen i en verksamhetslcontext.
Riksarkivet har utifrån detta föreskrivit om en ny arkivredovisning (RA-FS 2008:4). I den
s.k. Verksamhetsbaserade informationsredovisningen ska handlingarna redovisas
tillsammans med verksamhetsstrukturen i organisationen. Detta är alla statliga myndigheter
tvungna att genomföra och kommuner rekommenderas att göra detsamma.

Norrtälje kommun har i sitt arkivreglemente föreskrivit om den nya
informationsredovisningsmodellen. Arbetet med att ta fram en ny informationsredo visning
har pågått sedan 2012 och bedrivs sedan 2016 inom ramen för ett förvaltningsövergripande
projekt benämnt ”Sjökortet”. Målsättningen med projektet är att få ändamålsenliga
hanteringsanvisningar, klassificeringsstruktur och beslutsunderlag avseende hantering av
allmänna handlingar och dess bevarande respektive gallring.
Projektet är en del i ett större utvecklingsarbete som omfattar förändringsarbete och ny
teknisk plattform för dokument- och ärendehantering (Platina) samt e-arkiv.

Samberedning
Ärendet har beretts av handläggare på bygg- och miljökontoret och handläggare på
kommunstyrelsekontoret/stadsarkivet genom avstämningsmöten under hösten 2018.

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-13 § 174
Tjänsteskrivelse 2018-11 -27
Förslag till hanteringsanvisningar för allmänna handlingar (dokumenthanteringsplan)

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämnden föreslås införa verksamhetsbaserad informationsredo visning from
kvartal 1 2019. Gallringsbesluten får vid behov tillämpas retroaktivt, efter samråd med
Norrtälje stadsarkiv.
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Dnr 2018-3344

Arkivansvarige föreslås få delegation för att besluta om tidpunkt när
klassificeringsstrukturen ersätter befintlig diarieplan och allmänna arkivschemat som
redovisningsstruktur. För kärnverksamhetens ärendehanteringssystem, Ecos och ByggR,
from 1 januari 2019.
För allmänna ärenden, som under kvartal 1 kommer bölja hanteras i
ärendehanteringssystemet Platina, from det datum Platina driftsätts på Bygg- och
miljökontoret.
Informationsredovisningen finns visualiserad i en grafisk processkarta. Strukturen är
processbaserad och organisationsoberoende. Alla verksamheter ska lätt kunna hitta sina
handlingar antingen i den grafiska processkartan eller i hanteringsanvisningama, och få
besked om hur de ska hanteras. Det ska även bli tydligt för invånarna vilka handlingar som
förekommer i myndighetens verksamhet.
Bygg- och miljökontoret tillämpar hanteringsanvisningar avseende verksamhetsområde 1,
Styrande och 2, Stödjande för allmänna handlingar. För kärnverksamheten tillämpar Byggoch miljökontoret hanteringsanvisningama under verksamhetsområde
4 Samhällsbyggnad, 5 Miljö- och hälsa, undantaget livsmedelsenhetens handlingar som
införs först efter att samverkan med södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor skett.
Arkivansvarig på Bygg- och miljökontoret föreslås att vid förändring i kärnverksamhetens
processer (4 och 5), efter samråd med stadsarkivet, få genomföra mindre tillägg och
ändringar i hanteringsanvisningama, utan att hanteringsanvisningar på nytt behöver antas av
Bygg- och miljönämnden.

Koppling till gällande styrdokument
Reglemente för hantering av arkiv i Norrtälje kommun, antaget i kommunfullmäktige 201712-18, dnr 2016-875.

Lagkrav
Myndigheters hantering av allmänna handlingar regleras framförallt i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Även GDPR dataskyddsförordningen, ställer krav på att myndigheterna har gallringsbeslut gällande
personuppgifter. Riksarkivet har i RA-FS 2008:4 föreskrivit om denna
arldvredovisningsmetod.
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Ekonomiska konsekvenser
Informationsredovisningen förvaltas inom befintlig arkivorganisation, resurser finns för
förvaltningen av den nya informationsredovisningen.

Konsekvensanalys/riskanalys
Bygg- och miljönämndens dokumenthanteringsplan togs av Bygg- och miljönämnden 201706-21, Bmn § 69. Den befintliga dokumenthanteringsplanen är på övergripande nivå och
saknar uppdelning mellan de olika lagstiftningarna som styr kärnverksamheterna. Det bidrar
till att planen blir svår att tolka för vissa typer av handlingar. För att minska risken att
hantera handlingar/information felaktigt och därmed öka rättssäkerheten i hanteringen bör
den nya informationsredovisningen antas och hanteringsanvisningama regelbundet ses över.

Tidplaner
Informationsredovisningen ska efter antagande ses över och revideras årligen. Behov av
översyn kan även aktualiseras i samband med organisations- eller verksamhetsförändringar
som påverkar informationshanteringen.

Exp till
Registrator och arkivredogörare
Norrtälje stadsarkiv
F örfattningssamlingen
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