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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

 
 
Sammanträde med  Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
 
Plats och tid Digitalt möte från Apotekaren plan 3 kl. 08:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Maria Havskog (C), ordförande 
Annelie Sjöberg (M), vice ordförande 
Magnus Berglund (KD) 
Johan Andersson (S) 
Mikael Andreasson (S) 

 
Tjänstgörande ersättare Britt-Marie Palm (S) tjänstgörande ersättare för Lars Aronsson (S) 

Erik Johansson(C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic(C) 
 
Övriga närvarande  

Ersättare Kristina Carlo (M)  
Mats Svensson (SD) 

 
Tjänstemän Karolina Eriksson, sekreterare 

Nina von Krusenstierna, sektorchef 
Anne-Marie Pejrud, fritidschef § 26 

 
Övriga Erik Selander, dataskyddombud, Höglandsförbundet § 25 
      
Utses att justera Erik Johansson (C) 
 
Justeringens plats  Förvaltningshuset, Eksjö kommun 2020-11-24 Paragrafer 24-26 
och tid kl.08:00 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Karolina Eriksson 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Maria Havskog (C) 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Erik Johansson (C) 
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   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Tillväxt- och utvecklingsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2020-12-16 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Förvaltningshuset, Tillväxt- och utvecklingssektorn 
 
Datum då anslag  2020-12-21 Datum då anslag  2021-01-12 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Karolina Eriksson 
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 Upprop   

 Val av justerare   

§ 24 Godkännande av föredragningslistan  4 

§ 25 Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen – Tillväxt- 
och utvecklingsnämnd 

2020/143 5 
- 
6 

§ 26 Investeringsbidrag 2021 2020/146 7 
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EKSJÖ KOMMUN 
 
Tillväxt- och utvecklingsnämnden   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2020-12-16

 
  

TUN § 24 Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar  
 
att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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TUN § 25 Granskning av efterlevnad av 
dataskyddsförordningen – Tillväxt- och 
utvecklingsnämnd 
Dnr Tun 2020/143 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar  

att notera informationen. 

Ärendebeskrivning  
För att granska efterlevnaden av dataskyddsförordningens (GDPR) krav, har en 
revision genomförts på tillväxt- och utvecklingsnämnden. Revisionen 
genomfördes dels genom kontroll av dokumenterade personuppgiftsbehandlingar 
i registerförteckningen, dels genom intervju med berörda tjänstemän. Revisionen 
genomfördes av dataskyddsombudet på Höglandsförbundet 2020-08-28. 
 
Det är tillväxt- och utvecklingsnämnden som är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde. 
 
Revisionen syftar till att granska den personuppgiftsansvariges övergripande 
rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen. Följande frågor ingår i 
revisionsrapporten: 
 
1. Har nämnden (personuppgiftsansvarig), säkerställt att det finns 
registerförteckningar över personuppgiftsbehandlingar i enlighet med artikel 30.1 i 
dataskyddsförordningen? 
 
2. Hur sker inventeringen och gallring i den personuppgiftsansvarigas verksamhet? 
 
3. Anlitas personuppgiftsbiträden och har personuppgiftsansvarig tecknade 
personuppgiftsbiträdesavtal? 
 
4. Vilken information om personuppgiftsbehandlingar har de registrerade fått? 
 
5. Vilka förbättringsområden/utmaningar finns inom dataskyddsarbetet? 
 
6. Hur används samtycke som rättslig grund? 
 
7. Har rutiner för dataskydd implementerats? 
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En revisionsrapport har upprättats av dataskyddsombud. Vid genomgång av 
ovanstående frågor har följande områden pekats ut som förbättringsområden och 
ska prioriteras av personuppgiftsansvarig: 
 
- Uppdatering av registerförteckningen 
- Gallringsplan för ostrukturerad information 
- Informationsplikt 
- Implementering av styrande dokument inom sektorn. 
 
Arbete pågår med förbättringar inom de områden vi fått anvisade. En uppföljning 
av revisionen planeras under kvartal tre 2021. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Karolina Eriksson, kultur- och nämndsekreterare, 2020-12-
02 
Revisionsrapport    
      

Utdrag:  
Personuppgiftsadministratörer 
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TUN § 26 Investeringsbidrag 2021 
Dnr Tun 2020/146 

Beslut  
Tillväxt- och utvecklingsnämnden beslutar  

att investeringsbidrag för 2021 utbetalas enligt bifogad sammanställning. 

Ärendebeskrivning  
Av reglerna för föreningsbidrag framgår att ansökan om investeringsbidrag ska 
vara inlämnat senast 1 november. I akuta situationer kan investeringsbidrag sökas 
löpande. Enligt gällande delegationsordning har fritidschefen delegation att 
besluta om investeringsbidrag motsvarande maximalt två basbelopp. Basbeloppet 
för 2021 är 47 600 kronor. Högre belopp beslutas av nämnden. 

I internbudget 2021 finns 825 tkr avsatta för investeringsbidrag. Dessa medel ska 
även täcka akuta bidragsbehov som eventuellt uppstår senare under 2021. 

Utifrån aktuella ansökningar gör fritidschefen en helhetsbedömning och ett 
förslag till fördelning. I bifogad sammanställning finns därför alla bidrag med, 
både de som är föremål för delegationsbeslut och de som kräver ett nämndbeslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Anne-Marie Pejrud fritidschef, 2020-12-10 
Investeringsbidrag 2021, förslag. Bilaga 1   
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