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Tid och plats: 
 

Tisdag den 26 juni 2018, klockan 9:00–10:20 , Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Ingvar Nilsson, ordförande (MP) 
Andréas Söderlund (M) 
Jennie Thygesson (C) 
Aime Kömmits Andersson (S) 
Kristin Johansson (S) 
Johan Holgersson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Ersättare: Inger Mattsson (M) 
Therese Svensson-Collin (C) 
Christian Karlsson (S) 

  
  
Övriga närvarande: Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef 

Anders Siversson, enhetschef fysisk planering 
Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§ 35) 
Emelie Nilsson, nämndsekreterare 
 

  
Justerare Kristin Johansson (S) 
  
Justeringens utförande Torsdag den 28 juni 2018 kl. 08:00 i kommunhuset, Broby 
 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 
  
 
Underskrifter: 

  
Paragrafer 

 
35 - 43 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 
  

Ordförande Ingvar Nilsson (MP) 
  

Justerare Kristin Johansson (S) 
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Anslag om justering 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-26 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-29 

Datum då anslaget tas ned 2018-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 
 

Emelie Nilsson 
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Information 
 
 
GDPR 
Mikael Torberntsson, stabschef, informerar om vad GDPR är och hur det påverkar 
politikerna. 
 
 
Månadens fokus 
Andréa Raivander, miljösamordnare, redovisar en uppföljning av tillsynsplanen och 
informerar om behovsutredningar. 
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§ 35 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande Getinge Grus 
& Transport på Sporrakulla 1:1 
Dnr: TT 2018/00041 | 2018-314 

Förslag till Tillsyns- och tillståndsnämnden beslut 
− Getinge Grus & Transport (org. nummer ), med verksamhet på 

fastigheten Sporrakulla 1:1 inplaceras enligt 4 kap. 6 § verksamhetskod 10.50C 
Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

− Avgiften för kod 10.50C är fastställd av Kommunfullmäktige (KF 2016-10-27, § 96) 
till 7 K/år per år. Kostnadsfaktorn är för tillfället och tillsvidare fastställd till 900 kr. 
Avgift kommer att tas ut först 2019.  

− Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Getinge Grus & Transport 
(org. nummer ) att vidta följande försiktighetsmått:   

− Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 

− Dokumentation i form av genomförd egenkontroll av verksamhetens påverkan 
på omgivningen, eventuella klagomål och vidtagna åtgärder för att motverka 
störningar från verksamheten ska ske. Denna dokumentations ska sparas i 
minst 3 år efter avslutad verksamhet. Redovisning av eventuella skador 
orsakade av verksamheten ska ske till Tillsyns- och tillståndsnämnden.  

− Verksamheten får endast bedrivas helgfria vardagar mellan 06:00-18:00. 
Verksamheten kan tillfälligt bedrivas utanför angivna tider efter 
tillsynsmyndighetens godkännande. Närboende ska vid sådana tillfällen 
informeras i god tid i förväg.  

− Som begränsningsvärde för buller från verksamheten ska den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus vid närmsta bostadshus inte överstiga 50dBA vardagar 
06:00-18:00. Gränsvärdet får överskridas tillfälligt efter tillsynsmyndighetens 
godkännande. Vid sådana tillfällen bör de närboende informeras i god tid i 
förväg.  

− Vid de tillfällen som verksamheten, efter godkännande från 
tillsynsmyndigheten, bedrivs efter klockan 18 vardagar samt på lördagar, 
söndagar eller helgdagar ska som begränsningsvärde den ekvivalenta 
ljudnivån utomhus vid närmsta bostadshus inte överstiga; 45 dBA efter 18:00 
vardagar samt lördagar, söndagar och helgdagar och 40 dBA alla dagar mellan 
22:00-06:00. Den maximala momentana ljudnivån utomhus vid närmsta 
bostadshus får aldrig överstiga 55 dBA mellan 22:00-06:00 alla dagar. 
Begränsningsvärdet får överskridas tillfälligt efter godkännande från 
tillsynsmyndigheten. Vid sådana tillfällen bör närboende informeras i god tid i 
förväg.  
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− Tankning av fordon och maskiner ska göras på hårdgjord yta alternativt så ska 
spillplåtar eller motsvarande användas för att fång upp eventuellt spill. 

− Farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras på ogenomsläpplig yta och 
på ett sådant sätt att spill och läckage inte kan nå omgivningen.  

− Dammbekämpning på verksamhetsområdet samt på transportvägar ska utföras 
så snart behov föreligger. 

− Betydande ändring av verksamheten ska anmälan till Tillsyns- och 
tillståndsnämnden. 

 

Beslutsmotivering 
Att återanvända skrotsten för användning i anläggningsändamål genom krossning är positivt 
ur både ett miljöperspektiv och ett hushållningsperspektiv.  
Verksamheten kommer att bedrivas i ett skogsområde. Det närmsta huset ligger ca 600 meter 
bort och är Sporrakulla gård. Ingen bor på gården, som drivs av hembygdsföreningen och 
hålls öppen för allmänheten på söndagar 13-17 under juni till augusti.   
 
Angivna försiktighetsmått bedöms vara rimliga och tillräckliga för att verksamheten ska 
kunna leva upp till de lagkrav som återfinns i miljöbalken och följdlagstiftning.  
Enligt verksamhetskod 10.50C 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen gäller det 
anmälningsplikt för anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser om 
verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än 30 kalenderdagar under en 
tolvmånaders period 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 maj 2018 tog miljöenheten emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande 
mobil krossningsverksamhet på fastigheten Sporrakulla 1:1. Anmälan skickades in av 
Getinge Grus & Transport AB. Verksamheten ska bedrivas mellan 06:00-18:00 i perioder om 
2 veckor åt gången. Det rör sig om ca 10 000 ton grus som ska krossas per år för 
anläggningsändamål. Verksamheten har kommunicerats skriftligen. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Miljöenheten, daterad den 6 juni 2018 
− Karta över området, daterad den 15 maj 2018 
− Översiktskarta 

 
Beslutet skickas till:  
Getinge Grus & Transport, Gillarp Kullen 221, 305 78 Kvibille 
Skogssällskapet Fastighets AB, Box 11374, 404 28 Göteborg 
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§ 36 
 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage 
på en tänkt avstyckning av fastigheten   
Dnr: TT 2018/00048 | TT 2018-76 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
- Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar som förhandsbesked att bygglov kan förväntas 

för nybyggnad av enbostadshus och garage på en tänkt avstyckning av fastigheten  
 i Östra Göinge kommun i enlighet med ansökan. 

Som villkor för att bygglov ska kunna lämnas gäller att:  

- Utformning och val av utvändiga fasadmaterial ska ske i samråd med Plan- och 
byggenheten. Utvändig färgsättning samt placering av byggnaden ska vara lämplig 
ur landskapsbildssynpunkt.   

- Vatten och avlopp ska utformas på godkänt och lämpligt sätt.  
- Anslutning till befintlig väg godkänns av Trafikverket. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL) ska byggnadsnämnden ge ett 
förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.   

Enligt 3 kap. miljöbalken ska mark användas för det ändamål för vilket området är mest 
lämpat med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Det utpekade 
markområdet kan anses lämpligt för byggnation.  

Byggnationen bedöms kunna uppfylla de krav som följer av 2 kap. 4-5§§ PBL och 8 kap. 9 § 
PBL. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
och  ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus och garage på en tänkt avstyckning av fastigheten  i Östra 
Göinge kommun. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Plan-och byggenheten, daterad den 8 juni 2018 
− Ansökan, inkommen den 4 april 2018 
− Karta 1:20000, inkom den 21 maj 2018 
− Flygfoto stamfastighet, inkom den 20 april 2018 
− Flygfoto avstyckning, inkom den 25 april 2018 
− Situationsplan, inkom den 25 april 2018 
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− Yttrande från Trafikverket, inkom den 25 maj 2018 
− Yttrande från grannar 2st, utan erinran, inkom den 28 maj 2018 

 
Beslutet skickas till: 

 
 

Akten 
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§ 37 
 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
Bivaröd 22:14 
Dnr: TT 2018/00045 | TT 2018-000131 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 

för nybyggnad av nätstation på fastigheten Bivaröd 22:14 i Östra Göinge kommun i 
enlighet med ansökan. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (MB) får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle färdas fritt 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
 
Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § mb lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § mb vara förenlig med 
strandskyddets syfte. 

Enligt 7 kap. 25 § mb skall vid prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel 
hänsyn tas även till enskilda intressen. 

Aktuell fastighet är delvis belägen inom område med förordnande om strandskydd längs 
Bivarödsån. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den nya nätstationen inte innebär 
någon begränsning i allmänhetens tillgång till området. Den nya nätstationen ingår som en 
del i en längre ledningsdragning. Nätstationen tar i anspråk endast den yta/mark den står på. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 
tillståndsnämndens att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap. 18 c § 2 mb. Området är väl 
avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. 
Den aktuella nätstationen bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens tillgång och 
nyttjande av markområdet längs Bivarödsån. Förutsättningarna för djur- och växtlivet 
bedöms inte förändras. 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 
E.ON Elnät Sverige AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten Bivaröd 22:14 
 

Beslutsunderlag 
− Ansökan, inkommen den 25 maj 2018 
− Tjänsteskrivelse Plan- och byggenheten, daterad den 29 maj 2018 
− Karta 1:12000, inkom den 25 maj 2018 
− Situationsplan 1:500, inkom den 25 maj 2018 
− Ritning, inkom den 25 maj 2018 
 

 
Beslutet skickas till: 
E.On Energidistribution AB, Att: Villy Nilsson, Box 233, 281 23 Hässleholm 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 38 
 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
 

Dnr: TT 2018/00046 | TT 2018-000127 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 

för nybyggnad av nätstation på fastigheten  i Östra Göinge kommun i 
enlighet med ansökan. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (MB) får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle färdas fritt 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § mb lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § mb vara förenlig med 
strandskyddets syfte. 

Enligt 7 kap. 25 § mb skall vid prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel 
hänsyn tas även till enskilda intressen. 

Aktuell fastighet är delvis belägen inom område med förordnande om strandskydd längs 
Bivarödsån. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den nya nätstationen inte innebär 
någon begränsning i allmänhetens tillgång till området. Den nya nätstationen ingår som en 
del i en längre ledningsdragning. Nätstationen tar i anspråk endast den yta/mark den står på. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 
tillståndsnämndens att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap. 18 c § 2 mb. Området är väl 
avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. 
Den aktuella nätstationen bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens tillgång och 
nyttjande av markområdet längs Bivarödsån. Förutsättningarna för djur- och växtlivet 
bedöms inte förändras. 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 
E.ON Elnät Sverige AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten  
 
 

Beslutsunderlag 
− Ansökan, inkommen den 25 maj 2018 
− Tjänsteskrivelse Plan-och byggenheten, daterad den 29 maj 2018 
− Karta 1:12000, inkom den 25 maj 2018 
− Situationsplan 1:500, inkom den 25 maj 2018 
− Ritning, inkom den 25 maj 2018 

 
 
Beslutet skickas till: 
E.On Energidistribution AB, Att: Villy Nilsson, Box 233, 281 23 Hässleholm 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 39 
 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
 

Dnr: TT 2018/00047 | TT 2018-000125 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna om strandskydd 

för nybyggnad av nätstation på fastigheten  i Östra Göinge kommun i enlighet 
med ansökan. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken (MB) får inom strandskyddsområde inte 

1. nya byggnader uppföras, 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 

utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle färdas fritt 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
 
Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § mb till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § mb lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § mb vara förenlig med 
strandskyddets syfte. 

Enligt 7 kap. 25 § mb skall vid prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel 
hänsyn tas även till enskilda intressen. 

Aktuell fastighet är delvis belägen inom område med förordnande om strandskydd längs 
Bivarödsån. Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömer att den nya nätstationen inte innebär 
någon begränsning i allmänhetens tillgång till området. Den nya nätstationen ingår som en 
del i en längre ledningsdragning. Nätstationen tar i anspråk endast den yta/mark den står på. 

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet bedömer Tillsyns- och 
tillståndsnämndens att särskilda skäl anses föreligga enligt 7 kap. 18 c § 1 mb. Området har 
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Den aktuella nätstationen bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens tillgång och 
nyttjande av markområdet längs Bivarödsån. Förutsättningarna för djur- och växtlivet 
bedöms inte förändras. 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 
E.ON Elnät Sverige AB ansöker om strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten . 
 

Beslutsunderlag 
− Ansökan, inkommen den 25 maj 2018 
− Tjänsteskrivelse Plan-och byggenheten, daterad den 29 maj 2018 
− Karta 1:12000, inkom den 25 maj 2018 
− Situationsplan 1:500, inkom den 25 maj 2018 
− Ritning, inkom den 25 maj 2018 

 
 
Beslutet skickas till: 
E.On Energidistribution AB, Att: Villy Nilsson, Box 233, 281 23 Hässleholm 
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ 
Akten 
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§ 40 
 

Varning till innehavare av serveringstillstånd  
 

Dnr: TT 2018/00043 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
−  som tillståndshavare för , 

meddelas en varning.  
 

Beslutsmotivering 
Vid rutintillsyn av  framkom brister av så allvarlig art att en erinran 
inte bedöms vara en tillräcklig åtgärd, samtidigt bedöms ett återkallande av 
serveringstillståndet vara en alltför ingripande åtgärd. Förslaget till åtgärd stannar därför vid 
en varning. För förtydligande se Hässleholms kommuns utredning inkommen den 28 maj 
2018. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns-och tillståndsnämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
 har den  meddelats tillstånd att servera spritdrycker, öl, vin och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på . Tillståndsverksamheten har på 
nedan angivna skäl fått anledning att utreda om serveringsverksamheten bedrivs i enighet 
med reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt om åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, 
varning eller återkallelse är aktuell. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 juni 2018 
− Utredning Hässleholm, inkommen den 28 maj 2018 

 
 
Beslutet skickas till: , Hässleholms kommun, Länsstyrelsen, Polisen, 
Folkhälsomyndigheten 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2018-06-26 
Sida 16/18 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 
 

Val av dataskyddsombud för Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 
Dnr: TT 2018/00033 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Anders Danielsson, kommunalförbundet Sydarkivera, entledigas som 

dataskyddsombud för Tillsyns- och tillståndsnämnden från och med den 15 augusti 
2018. 

− Therese Jigsved, kommunalförbundet Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för 
Tillsyns- och tillståndsnämnden från och med den 15 augusti 2018. 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Östra Göinge kommun köper in tjänsten som dataskyddsombud från kommunalförbundet 
Sydarkivera. I väntan på att rekryteringen av ett permanent ombud slutfördes utsågs 
Sydarkiveras informationssäkerhetsansvarige Anders Danielsson till dataskyddsombud. 
Rekryteringen är nu slutförd och Therese Jigsved tillträder sin tjänst den 15 augusti 2018. 
Därför behöver de kommunala myndigheterna var för sig nu utse henne från och med detta 
datum. 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 14 juni 2018 

 
 
Beslutet skickas till: 
Datainspektionen 
Hemsidan 
Sydarkivera 
 
 
 
  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2018-06-26 
Sida 17/18 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 
 

Meddelande till Tillsyns- och tillståndsnämnden för 
redovisning i juni 2018 
Dnr: TT 2018/00002 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Redovisningen godkänns.  

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 31 maj 2018 
− Länsstyrelsen ändrar det överklagande beslutet gällande inrättade av 

avloppsanläggning , inkommen den 23 maj 2018 
− Överklagande av sanktionsavgift Gyvik 1:61 med bilagor, inkommen den 4 juni 2018 

 
 
 
  



  

 

Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden 
2018-06-26 
Sida 18/18 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 
 

Delegationsbeslut för redovisning i juni 2018 
Dnr: TT 2017/00097 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
− Redovisningarna godkänns.  

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsyns- och tillståndsnämnden har lämnat över en del av sin beslutanderätt till ledamöter i 
nämnden eller tjänstemän på förvaltningen. Nämnden kan inte häva delegerade beslut i 
efterhand men kan närsomhelst återta delegationen. De delegerade besluten ska redovisas till 
nämnden varje månad. 
 
 

Beslutsunderlag 
− Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 juni 2018 
− Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i maj 2018 
− Miljöenhetens delegationsbeslut i maj 2018 
− Stabens delegationsbeslut samt ordförandebeslut i maj 2018 
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