
 

 
 

 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen 
Handläggare 

Anna-Karin Davidsson 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2021-09-27 TTN AL 2021-00117 

  

 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 

 
 

Arkivbeskrivning för Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Sammanfattning 
Tillväxt- och tillsynsnämnden har att besluta om upprättad arkiv-
beskrivning för nämndens handlingar. Enligt både offentlighets- och 
sekretesslagen (4 kap. 2 §) och arkivlagen (§ 6) ska varje myndighet 
upprätta en beskrivning av myndigheternas allmänna handlingar. 
Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 
handlingarna och hur myndigheten är organiserad.  
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen bildades den 1 juni 2020 och blev en 
egen förvaltning efter att man varit en del i samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen består idag av 4 sektioner som är stab, 
bygg, miljö och ballt (Bostadsanpassning, alkohol, läkemedel tobak samt 
livsmedel) och förvaltningen lyder under Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
som tidigare var Myndighetsnämnden.  
Tillväxt- och tillsynsnämnden föreslås fastställa föreslaget styrdokument, 
Arkivbeskrivning över myndighetens allmänna handlingar.  
 
Beslutsunderlag 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 
2021 
Styrdokument den 13 september 2021 Arkivbeskrivning över 
myndighetens allmänna handlingar  
 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens förslag till beslut 
Tillväxt- och tillsynsnämnden beslutar fastställa styrdokument, 
Arkivbeskrivning över myndighetens allmänna handlingar.   
 

Malin Kvarth 
Tf. förvaltningschef 
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Fastställd av Tillväxt och tillsynsnämnden 2021-10-xx § x 
 
 

 
Arkivbeskrivning Tillväxt- och tillsynsnämnden 
 
Inledning 
Tillväxt- och tillsynsnämndens är en gemensam nämnd med Storfors 
kommun. Nämndens huvudsakliga arbetsuppgifter är att fullgöra de 
kommunala uppgifterna inom myndighetsutövning.  
Tillväxt- och tillsynsnämnden består av 7 ledamöter. Nämnden ska följa 
utvecklingen inom kommunerna gällande miljöbalken, plan- och 
bygglagen, och andra frågor inom nämndens ansvarsområde och i 
tillsynen vidta de åtgärder som behövs samt i övrigt samverka med annan 
nämnd. Nämndens administration är organisatoriskt placerad inom 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen från den 1 juni 2020 i Karlskoga. 
 
Tillväxt och tillsynsnämnden är den nämnd som ansvarar för de 
myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nämnd som avses i 
nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som 
meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar 
och föreskrifter. 
 

-     Miljöbalken (1998:808) 
-     Livsmedelslagen (2006:804) 
-     Tobakslagen (2018:2088) 
-     Alkohollagen (2010:1622) 
-     Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
-     Strålskyddslag (1998:220), Strålskyddslag (2018:396) 
-     Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
-     Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) 

  
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen 
(2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt 
områdesbestämmelser (3-7 kap §§). 
  
Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder 
för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§.  
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Organisation och verksamhet 
Tillväxt- och tillsynsnämndens är en gemensam nämnd med Storfors 
kommun. Nämndens huvudsakliga arbetsuppgifter är att fullgöra de 
kommunala uppgifterna inom myndighetsutövning. 
Nämnden handlägger frågor enligt nedanstående förteckning i Karlskoga 
och Storfors kommuner.  

- Livsmedel: Kontroll av livsmedelsverksamheter och 
handläggning av nya livsmedelsverksamheter enligt 
livsmedelslagen. Under 2020 även trängseltillsyn på 
serveringsställen.  

- Miljö- och hälsoskydd: Prövning och kontroll enligt miljöbalkens 
regler på bland annat skolor, förskolor, hygieniska- och 
miljöfarliga verksamheter.  

- Alkohol och folköl: Tillsyn och handläggning av 
serveringstillstånd samt folkölsförsäljning. 

- Receptfria läkemedel: Tillsyn över försäljning av receptfria 
läkemedel i detaljhandeln. 

- Tobak: Prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

- Bygglov: Bygglov-, anmälningsärenden, tillsyn, med mera i 
enlighet med plan- och bygglagen. 

- Bostadsanpassningsbidrag: Handläggning av bidrag för 
medborgare i behov av anpassningar i hemmet vid 
funktionsnedsättningar. Parkerings- samt transporttillstånd: 
Dispenser samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 

Nämndens viktigaste ärende- och handlingstyper är: 
 

- nämndprotokoll med bilagor 
- utgående skrivelser 
- diarieförda handlingar 
- inkommande handlingar 
- ekonomiska handlingar  

 

Organisatorisk förändring 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen bildades den 1 juni 2020 och blev en 
egen förvaltning efter att man varit en del i samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningen består idag av 4 sektioner som är stab, 
bygg, miljö och ballt (Bostadsanpassning, alkohol, läkemedel tobak samt 
livsmedel) och förvaltningen lyder under Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
som tidigare var Myndighetsnämnden.  
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Avtal upprättades 2013 mellan Karlskoga och Storfors kommun 
avseende arbetsuppgifter rörande myndighetsutövning. Den 1 januari 
2015 bildades en gemensam myndighetsnämnd med Storfors där 
Karlskoga var värdkommun. Nämnden organiserades i samhälls-
byggnadsförvaltningens organisation i Karlskoga kommun och 
förvaltningen löd under två nämnder för att undvika jävs problematik. 
Miljö- och byggnadsnämnden var namnet på den tidigare nämnden för 
Storfors kommun. Dessförinnan var det en byggnadsnämnd och 
miljönämnd i Storfors kommun.  
 
Historik 

1971 - Byggnadsnämnden. Från år 1935 Karlskoga sockens 
byggnadsnämnd. 

 
1983- Hälsovårdsnämnden byter namn till miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, som en följd av ändrad lagstiftning. 
 

1992 - Miljö- och hälsoskyddsnämnden byter namn till 
miljönämnden och får även ansvar för räddningstjänsten. 
Förvaltningsorganisationen ändras inte. 

 
1992 - Stadsbyggnadsnämnden bildas 1 januari 1992 medan 

ansvar för gatu- och trafikfrågor samt förmedlingsorganet 
överfördes från tekniska nämnden 1 juli 1992. Från och 
med 1 januari 1995 har ansvar för kommunens park- och 
grönområden överförts från fritidsförvaltningen Under 
1996 överfördes uppgifter inom bostadsfinansiering av 
kommunala borgensåtagande i samband med 
bostadsprojekt till kommunstyrelsen. Under nämnden 
lyder Stadsbyggnadsförvaltningen. Den består av en stab 
jämte fem produktionsavdelningar enligt följande: 
fastighetsavdelning, mät, beräkning och karterings-
avdelning (mbk), gatu- och parkavdelning, plan- och 
byggavdelning. 

 
1995 - Miljönämnden byter namn till miljö- och 

räddningsnämnden. 
 
1999 - Miljö- och byggnadsnämnden bildas och inom miljö- och   

byggnadsförvaltningen finns avdelningarna stab- mbk- och 
lantmäteriavdelningen - plan- och byggavdelningen och 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 
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2007- Myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
 bildas och miljö och byggnadsförvaltningen byter namn till 
 samhällsbyggnadsförvaltningen Inom förvaltningen fanns 
 5 produktionsavdelningar. Mbk- och lantmäteri-
 myndigheten, plan- och byggavdelningen, miljö- och  
 hälsoskyddsavdelningen, fastighetsavdelningen, gatu- 
 och parkavdelningen. Därefter har samhällsbyggnads-
 förvaltningen omorganiserats internt från 2010 och framåt 
 i följande produktionsavdelningar stadsbyggnadskontoret 
 (Mbk- och lantmäterimyndigheten, byggavdelningen), 
 miljökontoret, teknik- och  fastighetsavdelningen och plan- 
 och exploateringsavdelningen samt en förvaltningsstab. 
 

2015 -Karlskoga och Storfors kommuner bildar en gemensam 
 myndighetsnämnd från och med 1 januari 2015. Karlskoga 
 kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga 
 kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens organisation. 
 Miljö- och byggnadsnämnden är namnet på den tidigare 
 nämnden för Storfors kommun sedan 1993.  

 Karlskoga och Storfors kommuner bildar en gemensam 
 myndighetsnämnd från och med 1 januari 2015. Karlskoga 
 kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga 
 kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens organisation. 
 Miljö- och byggnadsnämnden är namnet på den tidigare 
 nämnden för Storfors kommun sedan 1993. 

Myndighetsnämnden övertar bland annat tillsynsansvaret på 
alkohol, handel med vissa receptfria läkemedel och 
prövning av bostadsanpassningsbidrag samt att lokala 
trafik-föreskrifter, (TrF 1998:1276 10 kap §§), flyttar över 
till samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde från 
och med den 1 januari 2015. 
 

2020 – Bygg- och miljökontoret, som är en del av samhälls-
byggnadsförvaltningen, blir egen förvaltning från och med 
1 juni 2020. I samband med det byter den ansvariga 
nämnden namn från Myndighetsnämnden till Tillväxt- och 
tillsynsnämnden. Nämnden ansvarar fortsättningsvis för de 
frågor som varit organiserade under Myndighetsnämnden 
sedan tidigare. Förändringen innebär också att Tillväxt- 
och tillsynsnämnden blir personalansvarig nämnd från och 
med 1 juni 2020. 

 
Tillväxt- och tillsynsnämndens tekniska- och sökhjälpmedel 
samt sökingångar till arkivet 
Tillväxt- och tillsynsnämnden använder ärendehanteringssystemet 
Ciceron (Visma), samt Excel listor från gamla ärendehanteringssystemet 
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KAISA (finns endast tillgänglig för arkivfunktionen). Ytterligare 
ärendehanteringssystem specifikt för verksamheten används såsom 
ByggR, Ecos och alkT. En informationshanteringsplan visar var 
förvaltningen förvarar sina handlingar, och när de gallras eller förs över 
till slutarkiv. Arkivet är traditionellt ordnat i lokal på Skrantahöjdsvägen 
35. Arkivförteckningar visar vilka handlingar som har arkiverats, samt 
var de är placerade. Utöver de allmänna handlingar som diarieförs, 
förvaras även vissa handlingar inom respektive enhet. Det handlar då om 
icke sekretessbelagda handlingar som hålls ordnade på särskilda sätt. 
Digitaliseringsprocess har inletts för digital ärendehantering inom 
bygglov men ännu inte verkställts. Likaså digitalisering av 
arkivhandlingar. 
Nämndens allmänna handlingar till sammanträdet publiceras på webben 
såvida det inte rör sig om myndighetsutövning mot enskild. Dessa 
ärenden publiceras endast i ciceron assistenten inför nämndsammanträde 
till behöriga politiker och tjänstepersoner. 
 
Upplysningar om de allmänna handlingarna 
Upplysningar om allmänna handlingar begärs på sedvanligt sätt genom 
kansliet eller direkt till handläggare. En begäran om handling prövas av 
behörig handläggare eller förvaltningschef och lämnas därefter ut av 
kansliet eller behörig befattningshavare. Beslut fattas om ej utlämnande 
av handling av förvaltningschef. Slutarkiverade handlingar prövas av den 
egna arkivmyndigheten.   
 
Bestämmelser och sekretess 
Inom nämndens verksamhetsområde tillämpas de sekretessbestämmelser 
som finns samt även de bestämmelser som finns i föreskrifter och 
speciallagstiftning inom respektive område. Ballt-sektionen har de 
verksamheter som omfattas av de starkare sekretessbestämmelser än de 
övriga verksamheterna inom förvaltningen. 
 

Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra 
För arbetets behöriga gång hämtar tillväxt- och tillsynsnämnden in 
offentliga uppgifter från andra myndigheter som behövs för 
handläggningen ibland även normalt sett sekretessbelagda uppgifter. 
 
Förvaltningen hämtar och lämnar uppgifter bland annat till följande 
myndigheter:  

- Länsstyrelsen  
- Boverket 
- Lantmäterimyndigheten 
- Skattemyndigheten 
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- Polismyndigheten 
- Strålskyddsmyndigheten 
- Landstinget 
- Naturvårdsverket 
- Livsmedelsverket 
- Kronofogden  
- MSB 
- Kolada  
- Insikt 
- SCB 

 
Försäljning av personuppgifter 
Försäljning av personuppgifter förekommer inte. 
 
Gallringsregler 
Olika typer av handlingar utgallras vid olika tidpunkter enligt 
informationshanteringsplanen för respektive avdelning. Tidsramen för 
gallring av olika handlingstyper är 1, 2,3, 5 eller 10 år.  
Bevarande av handlingar slutarkiveras i centralarkivet i Karlskoga 
kommun. 
 
Arkivansvar 
Arkivansvarig för tillväxt- och tillsynsnämnden är förvaltningschef. 
 
Arkivredogörare för nämnden och administrationen, är förvaltnings-
sekreteraren tillsammans med administratör. 
Förvaltningssekreterare Anna-Karin Davidsson (Stab, miljö, ballt) 
Administratör Agne Adolfsson (Bygg) 
 
Tillväxt- och tillsynsnämndens närarkiv är på Skrantahöjdsvägen 35 och 
nämndens slutarkiv finns på Kyrkbacken 1 i Karlskoga. 
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