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Plats och tid

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum kl 15:00-17:10

Beslutande

Håkan Karlsson (S)
Michael Arvidsson (C)
Johan Fredriksson (M)
Berith Lindgren (S)
Lisbeth Ander (S)
Elsa Efraimsson Westman (C)
Lena Stigsdotter (V)
Malin Hedlund (M)
Daniel Ericgörs (KD)

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande

ers för. Jenny Nordahl (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Horst Bodinger (S)
Magnus Gabrielson (MP)

Övriga deltagare

Camilla Andersson
Andréas Mossberg

Utses att justera

Michael Arvidsson
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanträdesrum 2017-01-11 klockan 17:30

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

nämndsekreterare
förvaltningschef

Sekreterare

Paragrafer

Camilla Andersson
Ordförande

Håkan Karlsson
Justerande

Michael Arvidsson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-01-11

Datum för
anslags uppsättande

2017-01-12

Förvaringsplats
för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum för
anslags nedtagande

2017-02-03

Underskrift

Camilla Andersson
Utdragsbestyrkande
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Sbn § 1
Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar fastställa delegationsordningen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Förslag till delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr:

Information om reglemente och arbetsordning
Information om antaget reglemente samt om arbetsordning för Samhällsbyggnadsnämnden

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 3
Arbetsutskott för Samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Inrätta ett arbetsutskott under Samhällsbyggnadsnämnden enligt § 43 i ” För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser”
2. Att som ordförande välja Håkan Karlsson. Att som viceordförande välja Michael
Arvidsson och som övrig ledamot välja Johan Fredriksson
3. Som ersättare för arbetsutskottet:
a. För Håkan Karlsson välja:
Lisbeth Ander
b. För Michael Arvidsson välja:
Elsa Efraimsson Westman
c. För Johan Fredriksson välja:
Malin Hedlund
Sammanfattning av ärendet
Inrättande av arbetsutskott enligt ” För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser”

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2017-01-11

5

Dnr:

SÄBO information
Information om nuläge avseende SÄBO projektet presenteras på sammanträdet

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2017/0024

Avhändande av allmänna handlingar
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om avhändande av handlingar från Samhällsbyggnadsnämnden till Miljö & Byggnämnden. Vidare uppdras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen att avseende miljöärenden utföra inventering som
utgår ifrån behov av handlingar för förvaltning och rättskipning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, samt enligt Säters kommuns arkivreglemente. Om ett avhändande eller överlåtande av allmänna
handlingar skulle bli aktuellt i samband med en omorganisation så ska detta, enligt 15
§ arkivlagen (1990:782) ske med stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige.
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas vid
samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar vid i
handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämnden ska
kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt bör
de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala handlingar, inom berörda
verksamhetsområden. Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att
fastställa enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få tillgång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt
dess föregångare, och som fortfarande förvaras hos myndigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller
rättskipning.
Vad gäller arkivlagens bevarandemål om rätten att ta del av allmänna
handlingar anses dessa vara uppfyllda då handläggningen vid förvaltningen fortlöper
med samma personal som innan, med samma kontaktuppgifter, samt i samma lokaler. Det bedöms inte finnas någon risk för att offentlighetsprincipen åtsidosätts, så
länge omorganisationen inte medför ett större avbrott i diarieföringen av inkommande och utgående handlingar.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

