
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen 

 

2018-10-23  

 

 

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 9:00-10:45, 14:10-14:20 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 

Linda Svahn (S) 

Pär-Ove Lindqvist (M) 

Kristine Andersson (S) 

Per Söderlund (SD) 

Daniel Andersson (S) §153–160, §162–163, jäv §159 

Anniette Lindvall (M) 

Jonas Bernström (S) 

Jonas Kleber (C) 

Ingrid Åberg (KD) 

Susanne Karlsson (C) 
Tjänstgörande 

ersättare: 
John Omoomian (S) för Bengt Storbacka (S) 

Mats Seijboldt (SD) för Vakant (SD) 

Jan Hansson (M) för Vakant (C) §153–160 

Johan Andersson (C) för Vakant (C) §161–163 

Inger Griberg (MP) för Bengt Evertsson (MP) 

 
Övriga deltagare: Ellinor Halldan, sekreterare 

Henrik Arenvang, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef 

Anna Nilsson, kanslichef 

Anton Johansson, praktikant vid kanslienheten 

Anette Persson, controller §155 

Malin Sjöberg, kommunstrateg §160 

 

 
Utses att justera Pär-Ove Lindqvist (M) med Daniel Andersson (S) som ersättare 

Justeringens plats 

och tid: 
Kanslienheten torsdag den 1 november 2018 kl. 13.00 

 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

 

Ellinor Halldan 

 

 

Paragraf 

 

153 - 163 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

 

Irja Gustavsson 

 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 

 

Pär-Ove Lindqvist 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen (beslutande) 

Sammanträdesdatum 2018-10-23 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kanslienheten 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 

§153/18 Sammanställning av inkomna synpunkter till barn- och 

utbildningsnämnden januari-december 2017 

  

§154/18 Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 1 2018 

  

§155/18 Månadsuppföljning för kommunstyrelsen september 2018  

  

§156/18 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av teknisk IT-

säkerhet och intrångsskydd" 

  

§157/18 Sammanträdestider för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och 

utskottet för stöd och strategi 2019 - Reviderad 

  

§158/18 Sammanställning av inkomna synpunkter till socialnämnden juli-

december år 2017 

  

§159/18 Motionspeng och motionstimme för medarbetare i Lindesbergs 

kommun 

  

§160/18 Dialog med Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

  

§161/18 Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett 

socialt hållbart eget boende för asylsökande Dnr A2018/00777/1 

  

§162/18 Delegationsärenden 

  

§163/18 Meddelanden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §153/18   Dnr: KS 2018/186 

 

Sammanställning av inkomna synpunkter till barn- och 

utbildningsnämnden januari-december 2017 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter till barn- och 

utbildningsnämnden januari-december 2017. 

  

Ärendebeskrivning 

 

Kommunstyrelsen har i dokumentet Styrnings och ledningssystem 

för kommunkoncernen beslutat att återkopplingen där även åtgärden 

anges ska sammanställas en gång per halvår och redovisas till 

kommunstyrelsen.  

 

På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna 

återkoppling på valfri kommunal verksamhet  

 

För barn- och utbildningsförvaltningens del har det under aktuell 

period upprättats 16 stycken ärenden. Dessa fördelar sig enligt 

följande:  

11 synpunkt.  

4 klagomål.  

1 beröm.  

I samtliga fall där synpunktslämnaren är känd finns noteringar om 

att återkoppling skett. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår: 

Kommunstyrelsen har tagit del av inkomna synpunkter till barn- och 

utbildningsnämnden januari-december 2017. 

_____ 

 

För kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §154/18   Dnr: KS 2018/349 

 

Ej verkställda beslut inom socialförvaltningen kvartal 

1 2018 
 

Beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 2018 överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd 

enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Lagen som stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 

rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den 

enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

 

Socialnämnden delgavs rapportering av ej verkställda beslut 

avseende kvartal 1 år 2018 den 13 september 2018 

 

Förslag till beslut 

 

Redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1 2018 överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §155/18   Dnr: KS 2018/127 

 

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen september 

2018  
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar att 

hålla budget.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade månadsuppföljning för 

kommunstyrelsen för september 2018 den 11 oktober 2018. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

   

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen 

uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar att hålla budget. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Nämnder och förvaltningar 

 

För kännedom: 

Ekonomienheten 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §157/18   Dnr:  

 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 2019 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 

 

Ärendebeskrivning 

 
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2019 

för kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och utskottet för stöd och 

strategi.  

 

Hänsyn har tagits till Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens 

sammanträdesdagar samt sportlov, påsklov och höstlov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen Tillväxtutskottet Utskottet för stöd 

och strategi 

Tisdag 8 och 29 

januari 

Tisdag 15 januari Måndag 21 januari 

Tisdag 26 februari Tisdag 19 februari  

Tisdag 26 mars Tisdag 12 mars Måndag 4 mars 

Onsdag 17 april Tisdag 9 april  

Tisdag 28 maj Tisdag 7 maj Måndag 27 maj 

Tisdag 18 juni Tisdag 4 juni  

Tisdag 27 augusti Tisdag 13 augusti Måndag 19 augusti 

Onsdag 25 

september 

Tisdag 10 september  

Tisdag 29 oktober Tisdag 15 oktober Måndag Tisdag 8 

oktober 

Tisdag 26 

november 

Tisdag 12 november  

Måndag 16 

december 

Tisdag 3 december Måndag 2 december 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Utöver sammanträdestiderna så ska kommunstyrelsen besluta om 

följande datum enligt ärende KS 2018/380 

 

Analysdag 25 februari 

Planeringsförutsättningar 14–15 mars 

Mål- och budgetseminarium 29–30 april 

Plan för investering och underhåll (5-årig) 19 november 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen antar sammanträdestider för kommunstyrelsen, 

tillväxtutskottet och utskottet för stöd och strategi 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kanslienheten 

 

För kännedom: 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, tillväxtutskottet och 

utskottet för stöd och strategi 

Tillväxtförvaltningen 

Kommunledningskontoret för stöd och strategi 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §158/18   Dnr: KS 2018/379 

 

Sammanställning av inkomna synpunkter till 

socialnämnden juli-december år 2017 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av synpunkter 

inkomna till socialnämnden under perioden juli – december 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 

I arbetet med ständiga förbättringar av kommunens verksamheter är 

det viktigt att ta tillvara beröm, förslag, klagomål och synpunkter 

som kommer från invånare och medarbetare. Det är också ett sätt att 

följa upp verksamheten.  

 

På kommunens webbplats kan man via ett webbformulär lämna 

beröm, förslag, klagomål och synpunkter på valfri kommunal 

verksamhet. Synpunkterna förs sedan ut till berörd 

verksamhet/funktion. För Socialnämndens verksamhet finns även en 

blankett för beröm, förslag, klagomål och synpunkter. Alla beröm, 

förslag, klagomål och synpunkter ska diarieföras och hanteras inom 

respektive verksamhet enligt de rutiner som finns. Kommunstyrelsen 

har i dokumentet Styrnings- och ledningssystem för 

kommunkoncernen beslutat att återkopplingen där även åtgärden 

anges ska sammanställas en gång per halvår och redovisas till 

kommunstyrelsen.  

 

En genomgång av diarieförda synpunkter och svar visar att det för 

Socialnämndens verksamhet inkom ett beröm, ett förslag, 6 

klagomål, två synpunkter och ett önskemål under perioden augusti-

december 2017. Antalet inkomna synpunkter ligger lite under den 

nivå som redovisades föregående år. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår:  

Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av synpunkter 

inkomna till socialnämnden under perioden juli – december 2017. 

_____ 

 

För kännedom 

Socialnämnden 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

KS §159/18   Dnr: KS 2018/364 

 

Motionspeng och motionstimme för medarbetare i 

Lindesbergs kommun 
 

Beslut 

 

                      Kommunstyrelsen beslutar: 

• De medarbetare som vill kan nyttja motionstimme med max 

en timmes träning på arbetstid per vecka när arbetet så 

tillåter och vikarie inte behöver sättas in.  

• Alla medarbetare med AB-anställning över 6 mån erbjuds 

om de så vill istället för motionstimme en motionspeng på 

max 1000 kr/år.  

• Dokumentet ”Regler och instruktioner, förebyggande 

aktiviteter – motionstimme och motionspeng”, KS §252 

antaget 2016-12-14 upphör att gälla 2018-12-31. Ersätts av 

nya regler och instruktioner som utarbetas och antas i 

kommunövergripande ledningsgrupp.  

• Kostnad för system för handhavande av motionspeng ska 

belasta personalenheten.  

• Utfallet av motionspeng och motionstimme ska följas upp 

årligen i personalekonomiskt bokslut.  

 

Ärendebeskrivning 

 

27 februari 2007 togs beslut av kommunstyrelsen om möjlighet till 

en motionstimme per vecka på arbetstid när verksamheten så tillåter. 

Därefter har denna möjlighet förlängts och nuvarande beslut av 

kommunstyrelsen gäller till och med 2018-12-31. Från 2016 har det 

kommit synpunkter från verksamheterna men också fackliga 

organisationer att det blivit allt svårare att kunna nyttja denna 

förmån. Det finns inte utrymme i verksamheterna att kunna nyttja 

motionstimmen. 

 

Under 2018 har fackliga organisationer fått i uppdrag att undersöka 

bland sina medlemmar huruvida motionstimme eller motionspeng är 

att föredra framgent. 

 

I kommunövergripande samverkansgrupp har genomgång av svaren 

gjorts och det framkommer att hälften av medarbetarna förordar 

motionspeng och den andra hälften förordar att kunna välja antingen 

eller. Det finns också en liten andel som vill ta bort möjligheten att 

ha motionstimme. 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18)  

 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Det har från verksamheterna framförts via kommunens 

ledningsgrupp att det vore en klar fördel i rekryteringssammanhang 

att kunna ha erbjudandet om motionspeng. Det finns i princip ingen 

annan kommun i regionen som inte erbjuder motionspeng. 

Kommunens förvaltningschefer är enade i att det vore positivt att 

från och med 2019-01-01 kunna erbjuda våra medarbetare 

motionspeng. Kostnaden för detta blir en del i ordinarie 

personalbudget. Kombinationen av det rekryterings- samt 

hälsofrämjande i detta erbjudande gör att förvaltningscheferna inte 

ser det som en belastning i nuvarande budget. Ett steg i att vara en 

attraktiv arbetsgivare. 

 
Jäv 

 

Daniel Andersson (S) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen 

av detta ärende. 

 

Förslag till beslut 

 

• De medarbetare som vill kan nyttja motionstimme med max 

en timmes träning på arbetstid per vecka när arbetet så 

tillåter och vikarie inte behöver sättas in.  

• Alla medarbetare med AB-anställning över 6 mån erbjuds 

om de så vill istället för motionstimme en motionspeng på 

max 1000 kr/år.  

• Dokumentet ”Regler och instruktioner, förebyggande 

aktiviteter – motionstimme och motionspeng”, KS §252 

antaget 2016-12-14 upphör att gälla 2018-12-31. Ersätts av 

nya regler och instruktioner som utarbetas och antas i 

kommunövergripande ledningsgrupp.  

• Kostnad för system för handhavande av motionspeng ska 

belasta personalenheten.  

• Utfallet av motionspeng och motionstimme ska följas upp 

årligen i personalekonomiskt bokslut.  

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Personalchef 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

KS §160/18   Dnr: KS 2018/386 

 

Dialog med Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
 

Beslut 

 

• Kommunstyrelsen anser att uppsiktplikten är genomförd i 

dialog med samhällsbyggnadsnämnden.  

• Kommunstyrelsen ser att livsmedelskontroll och 

bygglovsärenden har utvecklats positivt samt att det finns 

utmaningar gällande kompetensförsörjning och lokaler.  

• Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Enligt styrnings- och ledningssystem för kommunkoncernen ska 

kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i oktober 2018 ha dialog 

med samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Malin Sjöberg informerar kommunstyrelsen om 

verksamhetsområdena livsmedelskontroll och bygglov samt om de 

utmaningar som ligger framåt. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

   

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår: 

 

• Kommunstyrelsen ska anse att uppsiktplikten är genomförd i 

dialog med samhällsbyggnadsnämnden.  

• Kommunstyrelsen ser att livsmedelskontroll och 

bygglovsärenden har utvecklats positivt samt att det finns 

utmaningar gällande kompetensförsörjning och lokaler.  

• Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Revisionen 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §161/18   Dnr: KS 2018/435 

 

Betänkande från Mottagandeutredningen (SOU 

2018:22) Ett socialt hållbart eget boende för 

asylsökande Dnr A2018/00777/1 
 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande delegation att 

svara på betänkande från mottagandeutredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Mottagandeutredningen har ansett att det finns starka skäl för att 

reformera möjligheten för asylsökande att med bibehållen rätt till 

dagersättning ordna eget boende under asyltiden. 

 

Utredningens betänkande har remitterats. 

Arbetsmarknadsdepartementet önskar få remissinstansernas 

synpunkter på såväl betänkandet som på denna promemoria senast 

den 15 november 2018. 

 

Lindesbergs kommun är inte en remissinstans men önskar ändå 

svara på remissen då mottagandet i kommunen varit högt. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger 

kommunstyrelsens ordförande delegation att svara på betänkande 

från mottagandeutredningen. 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsens ordförande 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §162/18 

 

Delegationsärenden 
 

Beslut 

 

Delegationsärenden läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 

 

2018-09-10 Hyresavtal 053213-LC09 BMB 2018-3 Dnr    

 

2018-09-25 Antagande av Huvudöverenskommelse HÖK 

18 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd Dnr  

  

 

 

2018-09-20 Yttrande över ansökan om tillstånd för 

trottoarförsäljning, Näringslivsavdelningen, A478.280/2018 

Dnr  

  

 

 

2018-10-08 Yttrande Tillstånd för inhägnad av 

byggnadsområde, Tommy Allström Byggproduktion, 

A446.336/2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-18 Förordnande som tillförordnad 

kommundirektör 21 och 24 september 2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-26 Förordnande som tillförordnade 

förvaltningschefer för Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Bergslagen 1 oktober-31 december 2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-27 Virkesersättningsavtal för kantträd på 

Hermanstorp 2:1 och Kvarnbacken 1:70 Dnr  

  

 

 

2018-10-01 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 17 september 2018 - Försäljning av Vibyn 

1:44 i Frövi Dnr KS 2018/323 
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

 

2018-09-24 Remiss - motion från Agneta Nilsdotter (MP) 

om ensamkommande flyktingungdomar Dnr KS 2018/248 

  

 

 

2018-09-20 Tillförordnad ekonomichef och stabschef 

2018-09-21 Dnr  

  

 

 

2018-09-27 Förordnande som tillförordnad stabschef för 

kommunledningskontoret och ekonomichef 28 september 

2018 Dnr  

  

 

 

2018-09-27 Avtal för Software service agreement för 

Dream Broker AB Dnr  

  

 

 

2018-10-11 Förordnande som tillförordnad 

förvaltningschef för tillväxtförvaltningen Dnr  

  

 

 

2018-08-27 Yttrande över ansökan om tidsbegränsat 

bygglov, 3 år, för containrar, MPD Holding AB Dnr  

  

 

 

2018-08-31 Yttrande över ansökan om bygglov för ändrad 

användning av del av industri till uthyrningsbutik och lager 

samt uppsättning av skylt Brodalen 16:1 Dnr  

  

 

 

2018-09-17 Yttrande över ansökan om bygglov för 

nybyggnad av brygga terrass för Lindesås 1:1, Fastigheter i 

Linde AB Dnr  

  

 

 

2018-09-21 Yttrande över ansökan om bygglov för 

uppförande av gabionmur fastighetsägaren Vibyn 1:49 Dnr  

  

 

 

2018-09-25 Yttrande över ansökan om bygglov för 

nybyggnad av förråd Mariedal 22:1, Fastigheter i Linde AB 

Dnr  

  

 

 

2018-10-08 Yttrande över ansökan ändrad användning av   
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

lokaler till förskola Guldsmedshyttan 68:2 

Föräldrakooperativet Kokillen Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

KS §163/18 

 

Meddelanden 
 

Beslut 

 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Kommunstyrelsen: 

 

2018-05-25 Minnesanteckningar från Partnerskap 

Bergslagsdiagonalens Rådslag 25 maj 2018 Dnr  

  

 

2018-09-18 Beslut om kompetenssatsning i digital 

kompetens för förtroendevalda och tjänstemän meddelande 

nr 13/2018 Dnr  

  

 

2018-09-19 Protokoll Bergslagens överförmyndarnämnd 

19 september 2018 Dnr  

  

 

2018-09-21 Samhällsbyggnadsförbundet § 130 

Investeringsuppföljning till och med 2018-08-31 Dnr  

  

 

2018-09-21 Samhällsbyggnadsförbundet § 129 

Driftuppföljning till och med 2018-08-31 Dnr  

  

 

2018-09-26 Protokoll från Regionalt samverkansråd 20 

september 2018 Dnr  

  

 

2018-08-10 Information samt häfte Handlingsplan 

Agenda 2030 globala mål för hållbar utveckling 2018-2020 

Dnr  

  

 

2018-09-07 Protokoll från kommunövergripande 

samverkansgrupp KÖS 2018-09-07 Dnr  
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 Sammanträdesdatum  

Kommunstyrelsen  

 

2018-10-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-10-01 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 17 september 2018 - Tilläggsuppdrag 

Storå Omlastningscentral Dnr KS 2018/176 

  

 

2018-10-01 Protokollsutdrag från Tillväxtutskottets 

sammanträde den 17 september 2018 - Policy för beslut om 

försäljning av småhustomter Dnr KS 2018/324 

  

 

 

2018-10-08 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 27 september 2018 - Mål och budget 

2019 och VP 2020-2021 Dnr KS 2018/148 

  

 

2018-10-08 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges 

sammanträde den 27 september 2018 - Plan för gestaltning 

av det offentliga rummet i Lindesbergs kommun 2018-2021 

Dnr KS 2017/265 

  

 

 

 

 


