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§ 174 Dnr 2021-00001  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera dagens protokoll föreslås Christer Landin (S).      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Christer Landin (S) till att 
justera dagens protokoll.      
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§ 175 Dnr 2021-00004  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2021-09-15.      
 

      
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna 
dagordningen.      
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§ 176 Dnr 2021-00367  

Samrådsyttrande för detaljplan för kvarteret Orren 2 
m.fl. i Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ny detaljplan 
för Orren 2 m.fl. (även känd som Protista-tomten) som är på samråd 2021-
08-25 till 2021-09-30. Detaljplanen syftar till att skapa planförutsättningar för 
ca 150 nya bostäder samt några mindre lokaler i centrala Bjuv. Detaljplanen 
drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
 
Bakgrund 
Kommunen tecknade i början av 2021 ett markanvisningsavtal med bolaget 
3hus med syfte att gemensamt skapa förutsättningar för att bygga ca 150 
bostäder i både radhus och flerfamiljshus. Som ett steg för ett genomföra 
detta beslutade KSAU under februari om att ge byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Orren.  
 
Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning har granskat planförslaget och kan 
konstatera att förslaget är utformad i enlighet med kommunstyrelsens 
beställning. Förvaltningen har därför inget att erinra mot förslaget.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-02 
Underrättelse om samråd, Jeppe Appelin, 2021-08-05 
Plankarta 2021-08-05 
Planbeskrivning 2021-08-05 
Solstudie 2021-08-05 
Behovsbedömning 2021-01-12 
Grundkarta 2021-05-17 
Fastighetsförteckning 2021-05-12 
Teknisk PM Geoteknik 2021-04-30 
Markteknisk undersökningsrapport 2021-04-30 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2021-04-30 
PM Dagvatten och skyfall 2021-05-31 
VA- och dagvattenutredning 2021-07-07 
VA- och dagvattenutredning 2021-07-07 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
byggnadsnämnden. 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till byggnadsnämnden. 

   
 
 

Beslutet skickas till: 
Byggnadsnämnden 
Mark- och exploateringsingenjör 
Diariet 
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§ 177 Dnr 2021-00315  

Yttrande över Åstorps Översiktsplan 2021 - 
granskningshandling 

Sammanfattning 

Åstorps kommuns översiktsplan 2021 är ute på granskning från 21 juni till 
21 september 2021. Granskningshandlingen innefattar bland annat Åstorps 
strategiska ställningstaganden för planering, den planerade mark- och 
vattenanvändningen samt en konsekvensbeskrivning av förslaget. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Josephine Rosendahl, 2021-09-09 
Åstorps kommunövergripande översiktsplan 2021, remissversion 
Samrådsredogörelse Åstorps ÖP 2021 
 
 

Ärendet 

Bjuvs kommun har fått möjlighet att yttra sig på Åstorps kommuns 
översiktsplan 2021. Remissperioden sträcker sig från den 21 juni till den 21 
september 2021. Bjuvs och Åstorps kommun har en gemensam 
kommungräns i Norr/söder varför Bjuvs kommun har fått möjlighet att ge 
synpunkter på den framtagna granskningshandlingen. 

Granskningshandlingen, ÖP2021, ska ersätta Åstorps kommuns tidigare 
översiktsplan ÖP2012. Åstorps kommun beskriver att syftet med ÖP 2021 
är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön, agera vägledning vid planering, förenkla interna planeringsprocesser 
samt förenkla hantering av oförutsedda händelser. 

Samrådshandlingen är uppdelad i sju kapitel enligt följande: 

- Inledning 

- Planeringsförutsättningar 

- Utvecklingsinriktning 

- Mark- och vattenanvändning 

- Riksintressen och andra värden 
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- Konsekvenser 

- Dialog 

 

Infrastrukturutveckling 

I kartan för utvecklingsinriktningen går det att utläsa Åstorps kommuns 
tänkta utveckling för cykelinfrastrukturen. Den tänkta cykelvägen mellan 
Åstorp och Bjuv finns utritad. Åstorp skriver även att cykelstråket Hyllinge-
Nyvång-Åstorp-Kvidinge ska stärkas och utgöra huvudnätet för cykel. 
Genom trygga passager, få korsande bilvägar samt gröna- och blå inslag 
kan fler bli lockade att välja cykeln. Ett av kommunens ställningstagande är 
att det ska finnas ett gent och säkert cykelvägnät som ger förutsättningar för 
att fler ska nyttja cykeln inom orterna, till viktiga målpunkter eller till 
angränsande kommuner. 

 

Figur 1. Karta över Åstorps kommuns utvecklingsinriktning. Cykelvägarna är markerade med 
orangea sträck. 

 

Synpunkter 

I samrådsredogörelsen går det att utläsa att Bjuvs kommun önskade ett 
förtydligande kring cykelinfrastrukturen mellan Bjuv och Åstorp. I 
granskningshandlingen finns tydligt ställningstagande kring 
cykelvägsutveckling till angränsande kommuner och värdet att av att ha 
cykelvägar som hjälper och tilltalar invånarna att välja cykeln även för 
transporter över kommungränserna.  

Bjuvs kommun ser att cykelvägen ligger med i kartan för 
utvecklingsinriktningen liksom i markanvändningskartan. Bjuvs kommun 
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skulle däremot se att linjen justeras för den utpekade cykelvägen i kartan för 
utvecklingsinriktningen som ligger inom Bjuvs tätort. Denna är ännu ej 
fastlagd. Bjuvs kommun anser att den inte behöver redovisas i 
utvecklingsinriktningskartan för att redovisa utvecklingen av cykelnätet för 
Åstorps kommun. Diskussioner har förts och pågår fortfarande för de 
gemensamma satsningarna för att få till stånd ett ihopkopplat och enhetligt 
cykelvägnät mellan Bjuv – Hyllinge – Åstorp.  

 

Grön- och blåstruktur 

Söderåsens nämns på flera ställen i granskningshandlingen. Åstorps 
kommunen vill stärka kopplingarna till Söderåsen genom en nordlig entré i 
Tingvallaområde. Detta för att underlätta och avlasta övriga entréer och 
jämnare sprida ut besöksnäringen över åsen. Söderåsens ska enligt 
ställningstagandena utvecklas som friluftslivs- och besöksmål för både 
invånare och tillresta. 

Vege å och området runt Vege å beskrivs i liten utsträckning i 
granskningshandlingen.  

Kölebäcken har i granskningshandlingen omnämnts vid ett flertal tillfällen 
och beskriv som ett viktigt rekreativt stråk som kan kopplas ihop via Bjuvs 
kommun mellan Söderåsen och södra industriområdets nedre grönområde. 

 

Synpunkter 

Bjuvs kommun ser det som positivt att Söderåsen pekas ut som ett större 
objekt som berör flera kommuner. Bjuvs kommun ser att Söderåsen har 
stora potentialer och ser även att det finns ett gott aktivt samarbete som förs 
under Destination Söderåsen. Bjuvs kommun noterar även att Åstorps 
kommun ser FÖP Söderåsen endast som ett underlag för kommande 
planering på grund av den lagändringen som träder i kraft 2025.   

Enligt Familjen Helsingborgs strukturplan är Vege å och dess sträckning 
utpekat i strukturkartan för grön- och blåstruktur som en 
utvecklingsinriktning. Strukturplanen lyfter fram att Vege å är ett viktigt stråk 
för rekreation och att kommunerna kan skapa sammanlänkade 
vandringsleder som förbinder kommunerna med varandra och med större 
grönområden. Bjuvs kommun skulle vilja framföra och önska att Vege å ses 
som, och pekas ut i kartunderlagen som ett värdefullt grönt stråk. 

Bjuvs kommun noterar även att Åstorp uppmärksammat Bjuvs kommuns 
önskan om ett tydliggörande av Kölebäckens status. Kölebäcken har i 
granskningshandlingen blivit utpekad som värdefullt samband för natur och 
friluftsliv vilket Bjuvs kommun tycker är positivt. 
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Verksamheter och industri 

I granskningshandlingen beskrivs område 6, Södra industriområdet som 
kommunens fortsättningsvis primära industriområde dit verksamheter och 
industri ska koncentreras så långt det är möjligt, i synnerhet ytkrävande eller 
störande verksamheter. Vidare beskrivs det i handlingen att angöring med 
fördel även kan utvecklas via Bjuvs kommun, för att länka samman 
planerade industriområden på var sida om kommungränsen. 

Område 11, Industrikilen, som är belägen mellan järnvägsspåren från Bjuv 
och från Billesholm, beskrivs som ett utvecklingsområde som på sikt kan bli 
en förlängning av Södra industriområdet. Området kräver tillfartsvägar och 
planskilda korsningar och är därför avhängig Bjuvs kommuns utveckling av 
området söder om för att skapa lönsamhet enligt granskningshandlingen.  

 

Figur 2. Del av markanvändningskartan för Åstorps tätort. Kartan visar industriområden i blått 
och ljusblått för verksamheter och industri. Område 6 visar markanvändning för 
verksamheter och industri och område 11 som utvecklingsområde för verksamhet och 
industri. 

 

Synpunkter  

Bjuvs kommun noterar att granskningshandlingen tydligare beskrivit de 
utpekade områdena för verksamheter och industri som är belägna utmed 
kommungränsen. I dagsläget saknas en tydlig överenskommelse mellan 
kommunerna kring hur förbindelser över kommungränserna kan ske och 
genomföras. Bjuvs kommun har efterfrågat men saknar en 
överenskommelse med berörda fastighetsägare mellan område 6 och 
Skånebanan som kan motivera ett utpekande i Bjuvs kommun. Därutöver 
saknar Bjuvs kommun en överenskommelse med Trafikverket om att ordna 
nya anslutningar från Skånebanan till Södra industriområdet eller i vart fall 
ett utvecklat resonemang i Åstorps planförslag kring hur en sådan koppling 
kommer att ske. Bjuvs kommun ställer sig dessutom helt frågande kring 
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möjligheten och lämpligheten att ansluta området 11 ”Kilen” över 
kommungränsen öster om Skånebanan och väster om Söderåsbanan. 
Detta vill Bjuvs kommun å det bestämdaste avråda ifrån. 

Bjuvs kommun ser framemot en fortsatt process för att hitta gemensamma 
ställningstaganden i frågan. Vidare dialog och samverkan genom 
exempelvis PBL processer behövs för att kunna mötas i aktuella och väl 
grundade gemensamma visioner för dessa utpekade områden. Kommunen 
ser den mellankommunala samverkan som värdefull för att på lång sikt hitta 
de samband där kommunerna kan mötas i samsyn och långsiktiga 
överenskommelser om den gemensamma utvecklingen. 

Sammanfattningsvis vill Bjuvs kommun framhålla att beskrivningen av 
område 6 behöver förändras så att konsekvenserna av ett genomförande 
för Bjuvs kommuns område blir möjligt att bedöma. Bjuvs kommun vill med 
rådande beskrivning att område 11 ”Kilen” stryks och utgår ur planen då ett 
genomförande kräver åtgärder inom Bjuvs kommun som inte redovisas i 
planförslaget. 
 

 

Övrigt 

Bjuvs kommun ser att kommunens synpunkter i samrådsskedet har 
tillgodosetts. 

Kommunen ser ett fortsatt gott samarbete och dialog i gemensamma 
mellankommunala frågor som trafikfrågor, grönstruktur och Söderåsen. 

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot Åstorps översiktsplan ÖP 
2021. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
Åstorps kommun. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till Åstorps kommun. 
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Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Åstorps kommun, sbf@astorp.se 
Länsstyrelsen i Skåne 
Planeringschef 
Planarkitekt översiktsplan 
Diariet 
 

 

 

 

mailto:sbf@astorp.se
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§ 178 Dnr 2021-00320  

Yttrande över förslag till Regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021-2025 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021–2025, 
Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för det 
regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som 
kan genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå 
nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet av 
hållbarhetsmålen av Agenda 2030 i Skåne. Bjuvs kommun har fått möjlighet 
att yttra sig på åtgärdsprogrammet. Remissperioden sträcker sig från den 
18 juni till den 30 september 2021. 

 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Josephine Rosendahl, 2021-09-09 
Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, 2021–2025 
Svarsformulär remiss åtgärdsprogram miljömål 2021-09-01 
  

 

Ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har i uppdrag från regleringen att verka för att 
generationsmålet med tillhörande miljömål nås. Genom att ta fram regionala 
åtgärdsprogram ger detta vägledning till hur olika aktörer kan bidra i arbetet. 
I det tidigare åtgärdsprogrammet, skånska åtgärder för miljömålen, 2016–
2020 visar den regionala uppföljningen att vi endast når ett av femton 
nationella miljökvalitetsmål, relevanta för Skåne. För att nå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering behöver vi därför nå uppsatta miljömål för Skåne. 

Länsstyrelsen Skåne tagit fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen för perioden 2021–2025, tillsammans för ett hållbart Skåne som 
nu är ute på remiss fram till den 30 september. Länsstyrelsen har bett om 
kommunens kommentarer för att tillsammans formulera ett samlande och 
kraftfullt åtgärdsprogram i arbetet mot ett mer hållbart Skåne. 
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Det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen är uppbyggt utifrån 
fyra prioriterade områden som bedömts som särskilt viktiga för att öka de 
regionala förutsättningarna att nå miljömålen och miljödimensionen av 
Agenda 2030. Inledningsvis i programmet ges en bild av målen för 
miljöpolitiken och övergripande miljöutmaningar för Skåne. De fyra avsnitten 
ett kring varje prioriterat område är sedan kopplade till de globala och de 
nationella miljömålen och de regionala strategiska programmen som finns 
för dess område. I varje avsnitt presenteras förslagen på de på prioriterade 
åtgärderna. Avslutningsvis skrivs det lite kort om genomförande, 
uppföljning, aktualisering och revidering. De fyra prioriterade åtgärderna 
behandlar: 

• Hållbara städer och samhällen 

• Hållbar mark- och vattenanvändning 

• Hållbar livsmedelsförsörjning 

• Hållbar konsumtion och produktion 

Varje avsnitt innehåller mellan 14 och 18 förslag på åtgärder för att komma 
närmre målet för det prioriterade området. Till varje åtgärd presenteras efter 
en kort beskrivning av åtgärden vem som är tilltänkt huvudaktör och 
medaktör. 

Kommunen har fått ett svarsformulär för att på ett enkelt vis kommentera 
varje avsnitt och varje åtgärdsförslag med synpunkter och förslag på 
förändringar. Kommunen har även erhållit svar från Söderåsens 
miljöförbund samt Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp utifrån deras 
ansvarsområde som har förts in och vägts samman i de fall åtgärden träffar 
flera olika organisation. 

 
Kommentarer 

Bjuvs kommun ser positivt på förslaget för ett nytt regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen. Kommunen ser det som ett värdefullt arbete att kontinuerligt 
uppdatera och stämma av miljömålen på ett enkelt vis med bra underlag 
och stöd från Länsstyrelsen. 

Bjuvs kommun skulle önska ett tydliggörande av hur prioriterade områden 
valts ut. Detta då kommunen upplever att vissa viktiga områden som har 
stor inverkan på miljön borde ingå i programmet. Kommunen tänker då på 
hållbart resande, transporter och infrastruktur samt lagerlogistik. 

Kommunen önskar en lite större tydlighet kring strukturen av åtgärderna 
under varje prioriterat område. Detta för att enklare uppfatta och förstå 
åtgärdernas innebörd och utifrån vilken nivå åtgärden är tänkt att träffa 
aktörerna.  

Bjuvs kommunen har sammanställt synpunkterna i svarsformuläret och gett 
förslag och synpunkter på mindre förändringar. Kommunen önskar en del 
förtydligande av åtgärder och vidare förklaringar av åtgärder som behövs 
föras in i beskrivningarna av åtgärderna. Under ett antal punkter ges 
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ytterligare förslag på aktörer som borde ingå under aktörer som huvudaktör 
eller medaktör.  

Bjuvs kommun har i övrigt inget att erinra mot det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen 2021-2025. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta föreliggande yttrande som sitt eget samt översända detta till 
Länsstyrelsen Skåne. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta föreliggande yttrande 
som sitt eget samt översända detta till Länsstyrelsen Skåne. 

   
 
 
 
Beslutet skickas till: 
skane@länsstyrelsen.se, uppge diarienummer 501-33781-2020 
Planeringschef 
Planarkitekt översiktsplan 
Diariet 

 

 

 

 

mailto:skane@länsstyrelsen.se
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§ 179 Dnr 2021-00392  

Återkallande av planuppdrag för del av Selleberga 17:5 
i Bjuv 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-26 att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att genom upprättandet av ny detaljplan för 
del av fastigheten Selleberga 17:5, pröva möjligheten att utöver växthus 
även etablera en landbaserad fiskodling inom fastigheten. 

Foodhills AB (fastighetsägaren) och byggnadsförvaltningen har ingått ett 
plankostnadsavtal som reglerar kostnader och ansvarsfördelning mellan 
markägaren och kommunen inom planarbetet. Därefter har 
byggnadsförvaltningen påbörjat planarbetet för fastigheten.  

Under planarbetets gång har verksamhetens omfattning, placering m fl 
frågor aktualiserats som sammantaget ändrat de givna förutsättningarna för 
planarbetet.  

Dessa frågor behöver studeras vidare, utredas och bringas klarhet i innan 
planläggningen av Selleberga 17:5 fortsätter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag till byggnadsnämnden behöver 
därför återkallas.     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sofia Lundblad, 2021-09-14  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

besluta:  

 

att återkalla planuppdraget till byggnadsnämnden om att upprätta en ny 

detaljplan för del av fastigheten Selleberga 17:5.   
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Förtydligande 

Av den muntliga föredragningen av ärendet framgår att återkallandet av 
planuppdraget är resultatet av diskussioner, och i samråd med, FoodHills.   

 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  
 
att återkalla planuppdraget till byggnadsnämnden om att upprätta en ny 
detaljplan för del av fastigheten Selleberga 17:5.   
 
 

 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Byggnadsnämnden 
Diariet 
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§ 180 Dnr 2021-00389  

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område.  
 
Den personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.  
 
För kommunstyrelsen är det kommunjurist Aulona Vejsa som är 
dataskyddsombud. Aulona Vejsa ska dock vara tjänstledig under ett år. 
Under denna tid vikarierar Melinda Höglind som kommunjurist. Melinda 
Höglind är utbildad jurist och har tidigare arbetar på bl.a. Boverket och 
Länsstyrelsen i Skåne. Melinda Höglind föreslås bli dataskyddsombud.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2021-09-13  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen att entlediga kommunjurist Aulona Vejsa från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Melinda 
Höglind som dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 2021-
09-20. 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att entlediga 
kommunjurist Aulona Vejsa från uppdraget som dataskyddsombud och i 
stället utse kommunjurist Melinda Höglind som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen från och med 2021-09-20. 
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Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 
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§ 181 Dnr 2021-00387  

Gallring av äldre allmänna handlingar  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning ser ett behov att gallra äldre 
pappershandlingar som enligt kommunstyrelsens 
informationshanteringsplan ska gallras. Då informationshanteringsplanen 
endast gäller för handlingar som inkommit eller upprättats efter den 1/1 
2021 behöver kommunstyrelsen ta ett gallringsbeslut för ett urval av samma 
handlingstyper som är äldre än det datumet. Orsaken är att handlingarna 
inte längre behövs i verksamheten samt att gallringen av dess frigör yta 
både fysiskt och på kommunens server.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Hanna Isero, 2021-09-09 
Gallringsutredning för äldre allmänna handlingar  
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta att tillstyrka gallring av handlingar som 
uppräknas i ”Gallringsutredning för äldre allmänna handlingar”. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
tillstyrka gallring av handlingar som uppräknas i ”Gallringsutredning för äldre 
allmänna handlingar”. 

 
 
Beslutet skickas till: 
(Kommunstyrelsen) 
Diariet 

 

 

 


