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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-03-30  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-30 
Anslaget sätts upp     2021-04-09   Anslaget tas ned   2021-05-03   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

Plats och tid: 
 

Digitalt via Teams, kl. 09:00-10:15 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Linda Svahn (S) 
John Omoomian (S) 
Jonas Bernström (S) 
Tommy Kragh (S) 
Jonas Kleber (C), vice ordförande 
Mathz Eriksson (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Lillemor Bodman (M) 
Markus Lundin (KD) 
Nils Detlofsson (L) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

 

Övriga deltagare: Henrik Arenvang, kommundirektör 
Anette Persson, controller 
Ebba Jansson, kommunsekreterare 
Gunilla Sandgren, ekonomichef  
Carina Fyrpihl, personalchef § 37 
Kennet Persson, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen §40 
Nafih Mawlod (S), ej tjänstgörande ersättare 
Elin Axelsson (S), ej tjänstgörande ersättare 
Sofie Krantz (S), ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Storm (C), ej tjänstgörande ersättare 
Fredrik Sundén Vessling (V), ej tjänstgörande ersättare 
Jan Hansson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Göran Gustavsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Conny Ärlerud (M), ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Lönnström (SD), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Nils Detlofsson (L) med Jonas Bernström (S) som ersättare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
  

Justeringens plats 
och tid: 

Kanslienheten torsdag den 8 april 2021 kl. 15.00 
 
 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
35 - 45 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nils Detlofsson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§35/21 Godkännande deltagande på distans 
  
§36/21 Kommundirektören informerar 
  
§37/21 Personalekonomiskt bokslut 2020 
  
§38/21 Årsredovisning 2020 
  
§39/21 Uppföljning av internkontroll 2020 för alla nämnder och 

kommunala bolag 
  
§40/21 Återställning av servicebyggnad och campingstuga vid 

Ölsjöbadet efter brand 
  
§41/21 Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet 
  
§42/21 Omfördelning av beviljad borgensram för bolagskoncernen 2021 
  
§43/21 Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt 

angivna platser 
  
§44/21 Delegationsärenden 
  
§45/21 Meddelanden 
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KS §35/21   Dnr:  
 
Godkännande deltagande på distans 
 

Beslut 

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige samt samtliga nämnder i Lindesbergs 
kommun får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara beskaffad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Förslag till beslut  

Ordförande godkänner att samtliga ledamöter deltar på distans 
under dagens sammanträde på grund av covid-19. 

_____ 
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KS §36/21   Dnr:  
 
Kommundirektören informerar 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommundirektören informerade om följande på 
kommunstyrelsen i februari 2021:  

• Covid-19, tillika coronaviruset, i Lindesbergs kommun 

• Öppna och stängda verksamheter 

• Det nya normala 

• SBB-uppdraget 

• Regionala uppdrag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar kommundirektören för informationen 
och lägger den till handlingarna. 

_____ 
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KS §37/21   Dnr: KS 2021/23 
 
Personalekonomiskt bokslut 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna 

• Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2020, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

Ärendebeskrivning 

Årligen sammanställs en redovisning för Lindesbergs kommun 
som arbetsgivare kopplat till ett flertal områden såsom 
exempelvis kostnader, hälsa, personalomsättning, arbetad tid, 
anställningsförhållande, kompetensförsörjning med mera. 
Sammanställningen är tänkt både som information men också 
ligga till grund för fortsatt arbete med analys och aktivt arbete 
för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Det 
yttersta ansvaret som arbetsgivare ligger hos politiken vilket 
innebär att det är viktigt med kunskap om personalrelaterade 
frågor. 

Kortfattad sammanfattning av 2020 är: 

• 1 november hade kommunen 1 886 tillsvidareanställda 

• 80 procent av medarbetarna var kvinnor och 20 procent 
män 

• 144 medarbetarna slutade sin anställning vid 
Lindesbergs kommun 

• 207 medarbetare ändrade sysselsättningsgrad, 
yrkesbenämning eller arbetsplats. 

• 72 procent var heltidsanställda – av kvinnorna 69 
procent och av männen 84 procent. 

• Genomsnittlig sysselsättningsgrad var bland kvinnor 93,6 
procent och bland män 96,2 procent. Totalt 94,1 procent. 

• Medelåldern 2020 för kommunens medarbetare var 46,9 
år. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

• Sjukfrånvaron var 6,84 procent av ordinarie arbetstid. 

• Kostnad för vår företagshälsovård uppgick till 2 miljoner 
kronor. 

• 48 medarbetare anmälde en arbetsskada. 

• 36 medarbetare har under året gått i pension. 

Förslag till beslut  
Personalchef och kommunstyrelsens ordförande föreslår 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 

• Redovisningen i form av personalekonomiskt bokslut 
2020, en övergripande redogörelse gällande 
personalrelaterade delar för Lindesbergs kommun som 
arbetsgivare. 

_____ 
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KS §38/21   Dnr: KS 2021/30 
 
Årsredovisning 2020 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar årsredovisningen för 
år 2020 till kommunstyrelsen.  

Kommunens resultat uppgår till 66 911 962:34 kronor. I 
resultatet ingår resultaten för va-enheten med överskott på 1 
913 201:97 kronor och överskott för renhållningsenheten med 6 
073 385:30 kronor.  

Information om det ekonomiska resultatet samt nämndernas 
resultat 2020 har på en övergripande nivå lämnats vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 16 februari 2021. Detaljer 
från verksamheterna med syfte att utvärdera måluppfyllelse 
mm. för år 2020 har sedan presenterats vid analysdagen den 17 
mars 2021. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningen för år 2020 antas 

2. Årets resultat 66 911 962:34 kronor - överskott förs till 
det egna kapitalet samt verksamheterna vatten och 
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avlopp samt renhållning regleras mot respektive 
balansräkningsenhet enligt nedan: 

1 913 201:97 kronor förs till balansräkningsenheten för 
vatten och avlopp, 

6 073 385:30 kronor förs till balansräkningsenheten för 
renhållning. 

_____ 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
För kännedom: 
Alla nämnder och förvaltningar 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §39/21   Dnr: KS 2021/11 
 
Uppföljning av internkontroll 2020 för alla nämnder 
och kommunala bolag 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningsrapport för 
internkontroll för perioden januari – december 2020 för 
samtliga nämnder. 

Ärendebeskrivning 

Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen 
av verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa 
att kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, 
genom att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser 
upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga 
de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande 
uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten.  

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 
mm.  

De kontrollpunkter där åtgärd behövs kommer att arbetas med i 
respektive nämnd under 2021. 

Kommunledningskontoret har i uppföljningsrapport 
internkontroll 2020 sammanställt nämndernas och utskottens 
internkontroll rapporter för år 2020. Rapporten överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

• Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport för 
internkontroll för perioden januari – december 2020 för 
samtliga nämnder.  
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_____ 
 
För kännedom: 
Förvaltningschefer på socialförvaltning,  
barn- och utbildningsförvaltning, 
kommunstyrelseförvaltning, 
tillväxtförvaltning, 
samhällsbyggnadsförvaltning  
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KS §40/21   Dnr: KS 2020/219 
 
Återställning av servicebyggnad och campingstuga 
vid Ölsjöbadet efter brand 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

• Återställning av servicebyggnad och campingstugan vid 
Ölsjöbadet finansieras genom att ombudgetera 1 700 000 
kronor från investeringsprojektet Till kommunstyrelsens 
för fogande (900 04) till Ölsjöbadet (930 62). 

Ärendebeskrivning 

Vid branden den 23 september 2020 vid Ölsjöbadet i Ramsberg 
förstördes servicebyggnaden och campingstugan. 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har fått i uppdrag att 
återställa campingstugan och servicebyggnaden. Vid 
Ramsbergsskolan fanns det baracker som Barn- och 
utbildningsförvaltningen ägde men inte använde efter skolans 
nedläggning. Beslut togs om att använda barackerna som ny 
servicebyggnad. Kostnaden för frakten av barackerna med 259 
tkr samt ersättningen från försäkringsbolaget med 675 tkr har 
hanterats under 2020. Under år 2021 återstår att ställa 
barackerna på plats och anpassa dem till verksamheten. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsens besluta 

• Återställning av servicebyggnad och campingstugan vid 
Ölsjöbadet finansieras genom att ombudgetera 1 700 000 
kronor från investeringsprojektet Till kommunstyrelsens 
för fogande (900 04) till Ölsjöbadet (930 62). 

_____ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
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KS §41/21   Dnr: KS 2021/22 
 
Riktlinje för krav- och inkassoverksamhet 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

• Anta reviderad Riktlinje för krav och inkassoverksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Riktlinjen för krav och inkassoverksamhet har gällt sedan 2014 
och behöver revideras. En översyn har gjorts med mindre 
ändringar som följd för att förtydliga och lägga till beskrivnigar 
av rutiner som tillkommit.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Anta reviderad Riktlinje för krav och inkassoverksamhet. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Ekonomienheten 
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KS §42/21   Dnr: KS 2021/32 
 
Omfördelning av beviljad borgensram för 
bolagskoncernen 2021 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut 
fattas:  

• Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor 

• Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor 

• Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor 

• Linde Energi: 125 000 000 kronor 

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.  

Ärendebeskrivning 

En tjänsteskrivelse från VD Henrik Arenvang Linde Stadshus 
daterad 2021-02-08 har inkommit med en ansökan om att få 
omfördela redan beviljad borgensram av kommunfullmäktige 
(KF § 181/19). Linde Stadshus AB ram ökas med 101 400 tkr 
och Fastigheter i Linde AB minskas med motsvarande belopp. 
Beviljad totalram för bolagsramen är alltså oförändrad och 
uppgår till 2 482 523 tkr. Omfördelningen är en direkt följd av 
beslutet om reglering av Fastigheter i Linde AB:s fordran på 
Linde Stadshus AB och Besök Linde AB. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

• att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens 
helägda bolags låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
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lånebelopp om 2 482 523 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Beloppen specificeras enligt nedan och gäller tills nytt beslut 
fattas:  

• Linde Stadshus AB: 191 850 000 kronor 

• Fastigheter i Linde AB: 1 558 473 000 kronor 

• Lindesbergsbostäder AB: 607 200 000 kronor 

• Linde Energi: 125 000 000 kronor 

Summa koncernen Linde Stadshus: 2 482 523 000 kronor.  

_____ 
 
För åtgärd: 
Linde Stadshus AB 
För kännedom: 
Fastigheter i Linde AB 
Besök Linde AB 
Ekonomienheten 
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KS §43/21   Dnr: KS 2021/65 
 
Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 
§ lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

• Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande 
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att 
motverka smittspridningen, i första hand motverkas 
genom informationsinsatser och påminnelser om var och 
ens personliga ansvar. 

• Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan 
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att 
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna 
platser där det föreligger risk för trängsel. 

• Den eller de platser som förbudet gäller ska noga 
utmärkas med kartbilagor. 

• Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, enlighet 
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.  

• Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) får 
regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer 
meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, 
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 11 
mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om 
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särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som 
ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder 
vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk 
för trängsel. Kommunstyrelsen föreslås få rätt att utfärda 
föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt 13 
§ lagen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridningen av sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § 
förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8).  

Delegationen inskränker sig till förbud enligt villkor nedan: 

• Trängsel i parker, på badplatser och andra liknande 
platser dit allmänheten har tillträde ska, i syfte att 
motverka smittspridningen, i första hand motverkas 
genom informationsinsatser och påminnelser om var och 
ens personliga ansvar. 

• Om det finns en påtaglig risk att trängsel inte kan 
undvikas får kommunstyrelsen meddela förbud mot att 
vistas på den eller de begränsade och särskilt angivna 
platser där det föreligger risk för trängsel. 

• Den eller de platser som förbudet gäller ska noga 
utmärkas med kartbilagor. 

• Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska 
smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten, enlighet 
med covid-19-förodningen, ha givits tillfälle att yttra sig.  

• Delegationen gäller fram till 30 september 2021. 

_____ 
 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
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KS §44/21 
 
Delegationsärenden 
 

Beslut 
 
Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
-- Sammanställning delegationsbeslut vuxenutbildning 1 
maj-31 dec 2020 Dnr KS 2020/310 

  

 
-- Fullmakt för Hällefors kommun företräda Lindesbergs 
kommun upphandling avrop av förnyat operatörsavtal 
telefonisystem Dnr KS 2021/1 

  

 
-- Yttrande med anledning av överprövning av 
kommunfullmäktige enligt punkt 1.12 i 
kommunstyrelsens delegationsordning Överklagan av 
beslut KF § 98 kommunfullmäktige 2019-05-20 
inriktningsbeslut vindkraftpark i Siggebohyttan Dnr KS 
2021/31 

  

 
-- Förordnande som tillförordnad kommundirektör 
under kommundirektörens semester 22–25 februari 
2021 Dnr KS 2021/34 

  

 
-- Tillförordnad förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen 12 februari 2021 Dnr KS 
2021/36 

  

 
-- Yttrande tillstånd Uteservering 2021 Linde Pizzeria 
A143.320/2021 Dnr KS 2021/6 

  

 
-- Yttrande tillstånd Bergslagsburger mellersta 
rastplatsen väg 50 Lindesberg säsongen 2021 A087.688-
2021 Dnr KS 2021/6 
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-- Nyttjanderättsavtal för ledningar Rya 28:1 2:38 
Lindesbergs Grus och Maskin AB Dnr KS 2021/61 

  

 
-- Nyttjanderättsavtal för del av Dalkarlshyttan 1:1 för 
Fastigheter i Linde AB för byggnation av lokaler för SFI-
utbildning Masugnen Dnr KS 2021/61 

  

 
2021-02-01 Ansökan om förrättning del av 
Lindeshyttan 2:3 - beslut enligt punkt 3.1 ombud vid 
lantmäteriförrättningar i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2021/33 

  

 
2021-03-04 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:47 
Vibyn 9 i Frövi enligt punkt  3.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2021/49 

  

 
2021-03-04 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:37 
Vibyn 38 i Frövi enligt punkt 3.4 i kommunstyrelsens 
delegationsordning Dnr KS 2021/50 

  

 
2021-03-05 Yttrande enligt punkt 1.12 i 
kommunstyrelsens delegationsordning med anledning 
av överklagan besvär över handläggning av beslut KF § 
98 kommunfullmäktige 2019-05-20 inriktningsbeslut 
vindkraftpark i Siggebohyttan Dnr KS 2021/41 

  

 
2021-02-15 Köpekontrakt Vibyn 1:51 Vibyn 18   

 
2021-02-23 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:48 
Vibyn 11 i Frövi 

  

 
2021-02-23 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:54 
Vibyn 12 i Frövi.pdf 

  

 
2021-02-23 Köpekontrakt Försäljning av Vibyn 1:41 
Vibyn 13 i Frövi 

  

 
2021-03-23 Yttrande tillstånd St Marys Kingsgården 
Uteservering 2021 A110.765-2021 Dnr KS 2021/6 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KS §45/21 
 
Meddelanden 
 

Beslut 
 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 
 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021 USS § 6 - 
Verksamhetsberättelse kommunledningskontoret 2020 
Dnr KS 2021/30 

  

 
-- BUN § 19 Årsredovisning 2020 för barn- och 
utbildningsnämnden Dnr KS 2021/30 

  

 
-- Rapport verksamhetsberättelse kommunstyrelsen Dnr 
KS 2021/30 

  

 
2021-02-04 Protokoll Gemensam nämnd för 
företagshälsovård tolk- och översättarservice Dnr  

  

 
2020-12-04 Protokoll från kommunövergripande 
samverkansgrupp KÖS Dnr  

  

 
2020-02-05 Patientnämnden § 3 PN 
Verksamhetsberättelse 2020 Patientnämndens kansli 
Dnr  

  

 
2021-02-08 BUN § 18 Uppföljning av internkontroll 
2020 Dnr KS 2021/11 

  

 
2020-12-10 SN § 118 Verksamhetsplan 2021 för 
socialnämnden Dnr KS 2020/135 

  

 
2021-02-11 SN § 18 Uppföljning av internkontroll 2020 
Dnr KS 2021/11 
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 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2021-02-11 SN § 17 Verksamhetsberättelse 2020 för 
socialnämnden Dnr KS 2021/30 

  

 
2021-01-15 Samhällsbyggnadsförbundet § 5 
Anläggningsavgift komplettering dagvattenanslutningar 
spillvattenledningar för verksamhetsområde avlopp Dnr  

  

 
2021-03-15 BUN § 29 - Skolverkets skolmiljard 2021 
Dnr  

  

 
2021-03-15 Beslut Överklagan handläggning KF § 98 
Inriktningsbeslut vindkraftpark Siggebohyttan målnr 
890-21 - Avslås Dnr KS 2021/41 

  

 
2021-02-17 Samhällsbyggnadsnämnden § 42 
Uppföljning av internkontroll 2002 för 
samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2021/11 

  

 
2021-02-17 Samhällsbyggnadsnämnden § 43 
Verksamhetsberättelse 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2021/30 

  

 
2020-12-18 Underlag för avgränsningssamråd om 
planerad täkt av berg Norra Allmänningebo 1:41 Dnr KS 
2020/193 

  

 
2021-03-19 Deldom Billerud-Korsnäs Rockhammar 
produktion oblekt blekt CTMP- och TMP-massa M 6681-
14 Dnr  

  

 
2021-01-20 Protokoll Bergslagens 
överförmyndarnämnd Dnr  

  

 
2021-01-21 Protokoll Partnerskap Bergslagsbanan Dnr    

 
2021-01-21 Samhällsbyggnadsnämnden § 25 
Informationshanteringsplan samt gallringsbeslut för 
skannade handlingar Dnr  

  

 
2021-01-21 Samhällsbyggnadsnämnden § 17 
Tillsynplan enligt plan- och bygglagen PBL 2021 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 
 

 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 
2020-05-25 Protokoll Årsmöte Intresseföreningen 
Bergslaget Dnr  

  

 
-- Protokoll Utskottet för stöd och strategi 2021-03-09 
Dnr KS 2020/340 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021 - Verksamhetsberättelse 
2020 för tillväxtförvaltningen Dnr KS 2021/30 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021 - Uppföljning av 
internkontroll för tillväxtförvaltningen 2020 Dnr KS 
2021/11 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021 USS § 7 - Uppföljning 
internkontroll kommunledningskontoret 2020 Dnr KS 
2021/11 

  

 
-- Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 14 december 2020 § 128 - 
Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 
2021 Dnr BUN 2020/101 

  

 
-- Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde den 14 december 2020 § 129 - 
Internkontrollplan år 2021 Dnr BUN 2020/99 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021 - Internkontrollplan 
2021 Kommunstyrelseförvaltningen Dnr KS 2020/135 

  

 
-- Protokollsutdrag från Utskottet för stöd och strategis 
sammanträde den 9 mars 2021 - Verksamhetsplan 2021 
Kommunstyrelseförvaltningen Dnr KS 2020/135 

  

 
-- Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 
den 10 december 2020 § 119 - Internkontrollplan 2021 
socialnämnden Dnr SN 2020/127 
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 Sammanträdesdatum  
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 2021-03-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

-- Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 
den 10 december 2020 § 118 - Socialnämndens 
verksamhetsplan 2021 Dnr SN 2020/128 

  

 
-- Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens sammanträde 
den 16 mars 2021 - Verksamhetsplan för 
tillväxtnämnden 2021 Dnr TN 2021/12 

  

 
-- Protokollsutdrag från Tillväxtnämndens sammanträde 
den 16 mars 2021 - Interkontrollplan för 
tillväxtnämnden 2021 Dnr TN 2021/13 

  

 
-- Beslut om avslag på ansökan om LOVA-bidrag till 
projektet Loppholmen, Dnr 501-1534-2021 Dnr KS 
2021/71 

  

 
2021-02-24 Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
protokoll 2021-02-24 Dnr KS 2021/39 

  

 
2021-02-25 Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning protokoll 2021-02-25 Dnr KS 
2021/39 
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