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Tid och plats: 

 

Tisdag den 28 januari 2020, klockan 9:00–10-30, Mötesrum Kräbbleboda 

Beslutande ledamöter: Andréas Söderlund (M), ordförande 

Therese Svensson Collin (C) 

Stefan Mellblom (M) 

Johan Ekstrand (M), tjänstgörande ersättare 

Kristin Johansson (S) 

Christian Karlsson (S) 

Göte Färm (SD) 

  

Ersättare: Tom de Corbin Elliott (C) 

Lena Svensson (S) 

Mikael Christersson (SD) 

  

Övriga närvarande: Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef 

Anders Siversson, samhällsbyggnadschef 

Andréa Raivander, miljöchef (§§ 1-5) 

Elin Lindblom, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§§ 1-3) 

Malin Blommé, miljö- och hälsoskyddsinspektör (§§ 1-3) 

Emelie Nilsson, nämndsekreterare 

  

Justerare Göte Färm (SD) 

  

Justeringens utförande Torsdag den 30 januari 2020 i kommunhuset, Broby 

 Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla. 

  

 

Underskrifter: 

  

Paragrafer 

 

1 - 9 

  

Sekreterare Emelie Nilsson 

  

Ordförande Andréas Söderlund (M) 

  

Justerare Göte Färm (SD) 
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Anslag om justering 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-28 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-30 

Datum då anslaget tas ned 2020-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift 

 

Emelie Nilsson 
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Information 
 

 

Intern kontrollplan 2020 och planeringsdokument 
Mikael Torberntsson, samhällsutvecklingschef, informerar om den interna kontrollplanen 

som ska antas för 2020 och nämndens planeringsdokument. Den interna kontrollplanen och 

planeringsdokumentet är ett sätt för nämnden att se om man uppnår målen som är satta och 

att det sker kontinuerlig uppföljning under året. 
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§ 1 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande lagring av icke-
farligt avfall på Glimåkra 37:1 
Dnr: TT 2019/00074   | 2019-596 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (org. nr. ), med verksamhet på 

fastigheten Glimåkra 37:1, inplaceras enligt 29 kap. 49 § verksamhetskod 90.40C 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

 Avgiften för verksamhetskoden 90.40C är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige 

(KF 2019-10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 12. Taxan börjar gälla 2020-01-01. 

Kostandsfaktorn (K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften 

kommer att tas ut först 2020. 

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs Skåne Blekinge 

Vattentjänst AB, (org. nr. ), att vidta följande försiktighetsmått: 

 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan. 

 Om föroreningshalten i schaktmassorna bedöms vara ringa eller mer skall 

anmälan lämnas in till Tillsyns- och tillståndsnämnden innan massorna får 

återanvändas för anläggningsändamål.  

 Vid behov av arbete utöver 7-16 mån-fre ska tillsynsmyndigheten kontaktas i 

förväg.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden. 
 

Beslutsmotivering 
Enligt 29 kap. 49 § punkt 1 miljöprövningsförordningen (2013-251) är det anmälningspliktigt 

att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle över mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- 

och anläggningsändamål.  

Tillsynsmyndigheten bedömer att lokaliseringen för verksamheten är lämplig samt att 

föreslagna försiktighetsmått är tillräckliga för att verksamheten ska följa de lagar och krav 

som finns i miljöbalken och dess följdlagstiftning. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 3 december 2019 tog Tillsyns- och tillståndsnämnden emot en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet gällande lagring av icke-farligt avfall på fastigheten Glimåkra 37:1. Sökande är 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Lagringen gäller permanent upplag som ska användas vid 

anläggningsarbete i form av planerade arbeten för nyanläggning eller omläggning av VA-

ledningar, men även vid akuta arbeten vid vatten- och avloppsläckor. Enligt anmälan kommer 
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endast icke-förorenade massor att lagras. Om schaktmassor eller asfalt bedöms vara 

förorenade, ska tillsynsmyndigheten kontaktas för diskussion om åtgärd. Asfalt kommer att 

testas med indikatorfärg avseende PAH-innehåll.  

 

Området ligger i anslutning till ett vattendrag. Strandskyddet är till större delen upphävt i 

samband med detaljplan. På en mindre del av området är strandskyddet inte upphävt, men 

miljö- och hållbarhet gör bedömningen att verksamheten inte väsentligt förändrar 

livsvillkoren för djur- eller växtarter. I dagsläget består det strandskyddade området av en 

grusplan.  

 

Platsen där verksamheten föreslås lokaliseras ligger 50 meter från närmsta bostad, kommer 

att förses med bom och avskiljas med större stenar för att hålla obehöriga ute.  

Arbetstider för verksamheten är främst mån-fre klockan 7-16, vilket minimerar risken för 

bullerstörning från transporter, lastning och lossning. Vid akuta arbeten på VA-nätet kan 

behov finnas för att utföra arbete utanför ordinarie arbetstid.  

 

I anmälan förslås rutiner för egenkontroll för att säkerställa att endast icke-förorenade 

schaktmassor lagras på platsen. Rutinerna innefattar checklistor för att fastställa eventuell 

misstanke om förorening, att provtagning sker av person med kunskap, analyser utförs av 

ackrediterat laboratorium och resultatet jämförs med riktvärden för mindre än ringa risk, 

Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Om någon 

parameter skulle överskrida nivån för mindre än ringa risk, är rutinen att göra en anmälan om 

återvinning av icke-farligt avfall i anläggningsändamål till miljö-och hållbarhet. 

 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 19 december 2019 

 Översiktskarta, daterad den 10 december 2019 
 
 

Beslutet skickas till: 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 Bromölla 
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§ 2 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gällande 
lantbruksföretag med 100 - 200 djurenheter på  

 
Dnr: TT 2020/00007   | 2019-595 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 
 Verksamheten , (org. nr. , inplaceras enligt 2 kap. 3 § 

verksamhetskod 1.20 C miljöprövningsförordningen (2013:251).  

 Avgiften för verksamhetskoden 1.20 C är fastställd i taxa av Kommunfullmäktige (KF 

2019-10-24, § 98), till avgiftsklass (AF) 6. Taxan börjar gälla 2020-01-01. 

Kostandsfaktorn (K) är från och med 2020-01-01 fastställd till 1000 kr. Avgiften 

kommer att tas ut först 2021.  

 Med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) föreläggs , (org. nr. 

), att vidta följande försiktighetsmått:  

 Verksamheten skall bedrivas i enlighet med inkommen anmälan och gällande 

lagstiftning. 

 Transporter av gödsel i egen regi skall utföras så att spill undviks.  

 Buller från verksamheten skall begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån vid 

närmaste bostäder inte överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer. Dessa riktlinjer 

kan tillåtas överskridas vid något enstaka tillfälle. Närboende bör då 

informeras om detta i god tid innan.  

 Gödsling och gödselhantering ska ske i enlighet med statens Jordbruksverks 

föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket gällande 

växtnäring.  

 Kemikalier ska förvaras i sekundärt skydd eller i en invallning som är tät och 

beständig mot det aktuella ämnet, samt rymmer hela den största behållarens 

volym plus 10 procent av resterande behållares totala volym.  

 Betydande ändring av verksamheten skall anmälas till Tillsyns- och 

tillståndsnämnden.  

 
 

Beslutsmotivering 
Enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller anmälningsplikt C för 

anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Miljö- och hållbarhet bedömer att ovan angivna förslag till försiktighetsmått är tillräckliga för 

att verksamheten ska kunna leva upp till miljöbalkens krav. 
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Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 december 2019 tog Tillsyns- och tillståndsnämnden emot en anmälan om miljöfarlig 

verksamhet gällande lantbruksföretag med 100-200 djurenheter. Inkommen anmälan avser ny 

verksamhet på fastighet  med nybyggnation av djurstall med totalt 183 

djurplatser med djupströbädd vilken planeras ha en lagringskapacitet på 800 m³. I anslutning 

har verksamheten för avsikt att uppföra en gödselplatta med en lagringskapacitet på totalt 308 

m³. Verksamheten planerar att sprida all stallgödsel inom egen/arrenderad spridningsareal 

vilken uppgår till totalt 175 ha växtodling. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 19 december 2019 

 Översiktskarta 

 Karta 
 
 

Beslutet skickas till: 
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§ 3 
 

Anmälan om utökade arbetstider för miljöfarlig verksamhet 
på Staketet 2 
Dnr: TT 2020/00009   | 2019-591 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden avslår härmed Granum Stenprodukter AB:s, (org. nr. 

), ansökan om utökade arbetstider för sin verksamhet på fastigheten 

Staketet 2 i Sibbhult, Östra Göinge kommun.  

 Vidare fastställer Tillsyns- och tillståndsnämnden tidigare fattade beslut med 

beslutsnummer 2019-252, dnr. 2018-225, gällande verksamhetens tillåtna arbetstider. 

 Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 2 kap. 3 § miljöbalken 

(1998:808).  

 

Beslutsmotivering 
Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet besluta om de 

förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken och dess följdlagstiftning ska 

följas. 

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska en verksamhetsutövare genomföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att 

förebygga och motverka att verksamheten ger upphov till olägenhet för människors hälsa och 

miljön.  

Tillsynsmyndigheten har tagit emot flertalet klagomål gällande buller genererat från 

verksamheten samt att de överskridit tidigare fastställda tillåtna arbetstider. Dessa klagomål 

har genererat ett föreläggande där tillåtna arbetstider fastslås samt ett föreläggande om att 

vidta bullerminskande åtgärder.  

Verksamheten är belägen i ett område planlagt för småindustri. Norr och öster om 

industriområdet ligger bostadsområden med villor.  

Med klagomålshistoriken och verksamhetens lokalisering i åtanke gör Tillsyns- och 

tillståndsnämnden bedömningen att det inte är lämpligt att tillåta utökade arbetstider för en 

verksamhet som bedriver stenindustri i det aktuella området. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och hållbarhet tog den 24 april 2018 emot ett klagomål om buller från verksamheten 

Granum Stenprodukter AB, på fastigheten Staketet 2 i Sibbhult. Efter kontakt med 

verksamheten konstaterades att flera förändringar för att minska bullret var på gång. Den 

klagande informerades om kommande förändringar och att åtgärderna skulle följas upp vid 

tillsyn.  
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Efter detta klagomål har miljö- och hållbarhet vid flera tillfällen tagit emot klagomål gällande 

att verksamheten arbetar fram till 18:30 både vardagar och lördagar. Enligt ett föreläggande 

om försiktighetsmått daterat 2016-06-22 riktat mot verksamheten ska arbetet bedrivas i 

enlighet med anmälan. I anmälan uppger verksamheten att bulleralstrande verksamhet ska 

begränsas till klockan 7-16 måndag-fredag.  

 

Den 3 oktober 2019 fattade miljö- och hållbarhet beslut om att förelägga verksamheten om 

åtgärder. I detta beslut begränsades den tillåtna arbetstiden till 06:00-18:00 helgfri vardag.  

 

Den 27 oktober 2019 tog tillsynsmyndigheten emot ytterligare ett klagomål angående att 

verksamheten arbetat mellan 7:00–18:00 på en lördag. 

 

Verksamheten har kommunicerats skriftligen.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 9 januari 2020 

 Bullerberäkning, daterad den 5 juli 2019 

 Klagomål, mottaget den 23 april 2018 

 Klagomål, mottaget den 11 september 2019  

 Klagomål, mottaget den 27 oktober 2019  

 Översiktskarta  
 
 

Beslutet skickas till: 

Granum Stenprodukter AB, Aspgatan 33, 28971 Sibbhult 
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§ 4 
 

Förslag till taxa för den kommunala livsmedelskontrollen 
Dnr: TT 2020/00006 

Tillsyns- och tillståndsnämndens förslag till Kommunstyrelsen: 

 Timtaxan för prövning och tillsyn fastställs enligt livsmedelslagen till 1050 kr, 

med årlig uppräkning enligt prisindex för kommunala verksamheter (PKV). 

 Förslag till bifogad taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen antas. 

 

Beslutsmotivering 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya 

förordningen innehåller ett antal nya begrepp. Till exempel införs begreppet ”annan offentlig 

verksamhet” och begreppet ”extra offentlig kontroll” försvinner. Det innebär att nämndens 

nuvarande taxa efter den 14 december 2019 delvis kommer att bygga på ett regelverk som 

inte längre gäller.  

 

Den nya kontrollförordningen innebär stora förändringar vilket gör att Sverige måste ändra 

både lagar och förordningar. I departementspromemorian Ds 2018:41, ”En anpassning av 

bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning” 

(departementspromemorian) beskrev regeringen vilka förändringar man avsåg göra.  

I början på september 2019 informerade dock Näringsdepartementet om att de lagändringar 

man flaggat för inte kommer att genomföras i tid för ikraftträdandet av nya 

kontrollförordningen. För närvarande arbetar departementet med att genomföra nödvändiga 

ändringar i de svenska förordningarna. Detta för att den nya kontrollförordningen ska kunna 

tillämpas den 14 december 2019. Arbetet innefattar bl.a. uppdateringar med hänvisningar till 

nya kontrollförordningen i olika svenska förordningar. En av dessa är den s.k. 

avgiftsförordningen2 (2006:1166). Förändringarna får till följd att kommunernas nuvarande 

taxor efter den 14 december delvis skulle bygga på ett regelverk som inte längre gäller.  

 

Enligt SKR måste därför kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya 

kontrollförordningen och de ändringar som sker av den svenska avgiftsförordningen. Detta 

för att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 

årsskiftet. Enligt SKR är rättsläget oklart huruvida det finns möjlighet att ta ut olika avgifter i 

en enskild kommun 2020 utan att en ny taxa antas. Man menar att den frågan måste bedömas 

i det enskilda fallet och slutligt avgöras i domstol. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
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Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 

framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna (och delegationsordning) anpassas till 

den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 

december 2019.  

 

Om justeringar inte görs kommer kommunens taxa efter den 14 december delvis bygga på ett 

regelverk som inte längre gäller. Tillsyns- och tillståndsnämnden föreslår därför 

Kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll 

inom livsmedelsområdet. Förslaget innebär en förändring av timavgiften. Förändringen 

innebär en höjning av timtaxan till 1050 kr i enlighet med SKRs rekommendationer.  

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 3 januari 2020 

 Taxa för den kommunala livsmedelskontrollen 

 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 
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§ 5 
 

Tillsynsplan 2020 enligt miljöbalken och livsmedelslagen 
Dnr: TT 2020/00010 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden godkänner tillsynsplanen 2020 enligt miljöbalken och 

livsmedelslagen. 

 

Beslutsmotivering 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa 

tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 

ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse minst en treårsperiod och den ska 

ses över årligen eller efter behov. 
 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som Tillsyns- och tillståndsnämnden har 

ansvar för enligt lagstiftning och enligt kommunens reglemente. Föreliggande utredning 

omfattar tillsyn över miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och 

tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse miljö- och hållbarhet, daterad den 10 januari 2020 

 Behovsutredning 2019-2021 och tillsynsplan för 2020 
 
 

Beslutet skickas till: 

Jonas Rydberg, kommunchef 
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§ 6 
 

Tillsynsplan 2020 för serveringstillstånd 
Dnr: TT 2020/00011 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsynsplan för serveringstillstånd för år 2020 antas.  

 Nuvarande tillsynsplan, antagen den 29 januari 2019, hävs.  

 

 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

En revidering av den tidigare tillsynsplanen för handläggning av serveringstillstånd har 

föreslagits av tillståndsinspektörerna i Hässleholms kommun, vilka utför handläggningen för 

Östra Göinge kommuns räkning. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 21 januari 2020 

 Förslag till tillsynsplan för serveringstillstånd 2020 
 
 

Beslutet skickas till: 

Emma Noble, tillståndsinspektör 

Mari Lilja-White, tillståndsinspektör 

Länsstyrelsen i Skåne län 
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§ 7 
 

Utredning efter anmälan om ombildning av verksamhet, 
Brokrogen Restaurang och Pizzeria 
Dnr: TT 2019/00047 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

  för Brokrogen Restaurang & Pizzeria HB, (org. ), 

meddelas en , eftersom  

 om 

 enligt 8 kap. 12 § alkohollagen. 

(alkohollagen 9 kap. 18 §) 
 
 

Beslutsmotivering 
Med hänvisning till nedanstående utredning bedöms att  

l av 

verksamheten. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Brokrogen Restaurang & Pizzeria har anmält att en av två företrädare för bolaget har bytts ut. 

Den nya företrädaren har köpt en andel av bolaget. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Stabsavdelningen, daterad den 13 januari 2020 

 Utredning Hässleholm, daterad den 10 januari 3030 

 
 

Beslutet skickas till: Brokrogen Restaurang och Pizzeria, Hässleholm, Länsstyrelsen, Polisen, 

Folkhälsomyndigheten 
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§ 8 
 

Delegationsbeslut för redovisning i januari 2020 
Dnr: TT 2020/00001 

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 9 januari 2020 

 Plan- och byggenhetens delegationsbeslut i december 2019 

 Miljöenhetens delegationsbeslut i december 2019 

 Stabsavdelningens delegationsbeslut i december 2019 
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§ 9 
 

Revidering av dokumenthanteringsplan till 
informationshanteringsplan 
Dnr: TT 2020/00008 

Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden fastställer förslag till revidering av 

dokumenthanteringsplan till informationshanteringsplan som inbegriper områdena: 

 1. Demokrati och Ledning 

 2. Intern service 

 3. Samhällsservice 

 4. Samhällsbyggnad 

 5. Trygghet och säkerhet 

 6. Miljö- och hälsoskydd 

 8. Vård och omsorg 

 9. Socialt stöd 

 10. Kultur och fritid 

 Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut omfattar de punkter där ”TT” anges som 

ansvarig nämnd. 

 Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att för de informationstyper som saknas i den 

befintliga samt äldre dokumenthanteringsplaner, kan informationshanteringsplanen 

som gäller från och med 2020-01-01 tillämpas även retroaktivt. Undantag är om då 

gällande lagstiftning motsäger detta. 

 
 

Beslutsnivå  
Tillsyns- och tillståndsnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 

Dokument-/Informationshanteringsplan är ett styrande dokument för hur verksamhetens 

information ska hanteras, bevaras eller gallras.  

Sedan 1 januari 2017 är kommunen medlem av kommunalförbundet Sydarkivera som bland 

annat vill att medlemskommunerna ska arbeta på ett likartat sätt så långt som det är möjligt. 

Sydarkiveras förbundsstyrelse är även Östra Göinge kommuns arkivmyndighet sedan 2017. 

Sydarkivera har infört klassifikationssystemet Verksam som den nu föreslagna 

informationshanteringsplanen grundar sig på. Arkivarien har tillsammans med respektive 

verksamhet anpassat den till Östra Göinge kommuns förutsättningar och de områden som nu 
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är omarbetade behandlas i detta ärende. Den befintliga dokumenthanteringsplanen fastställdes 

av kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. 2017-09-01.  

 

Alla områden utom område 7 som gäller skolan är redo för beslut och kan implenteras när 

styrelsen antagit dem. Område 7 är dock inte redo för beslut utan behöver bearbetas 

ytterligare. Förslag till revidering gällande dessa kommer att delges Kommunstyrelsen 

senare. 

 

Varje nämnd är ansvarig för sina egna handlingar och ska anta planer för den egna 

informationshanteringen. Tillsyns- och tillståndsnämnden, Valnämnden och 

Överförmyndaren beslutar därför om de punkter som Kommunstyrelsen inte ska besluta om. 

Vissa punkter är gemensamma. Detta markeras i planen med ett ”KS”, ”TT”, ”VN” eller 

”ÖF”, alternativt alla fyra, under kolumnen ”ansvarig nämnd”: 

 

Kommunstyrelsen beslutade att anta planen för egen del den 11 december 2019. 

 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse stabsavdelningen, daterad den 9 januari 2020 

 Förslag till informationshanteringsplan 

 Kommunstyrelsens beslut den 11 december 2019 § 140 
 
 

Beslutet skickas till: 

Hemsida 

Sydarkivera 
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