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§ 129
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:
a) 13.00 - 14.00 Arbetsmiljöansvar för politiker och chefer samt
hur de vanligaste arbetsmiljöproblemen ser ut idag,
arbetsmiljöinspektör Eva Åberg och Christer Malmqvist,
arbetsmiljöverket.
b) 14.00 - 15.00 Lokalt arbetsmiljöarbete, aktuell situation
gällande sjukskrivningar där trenden är positiv, resultat av
enkät till chefer kring arbetsmiljöarbete samt resultat från
medarbetarenkät 2019. Anne-Britt Hanson Åkerblom, HR-chef.
c) 16.00 - 16.30 Risk och sårbarhetsanalys 2019-2022,
beredskapssamordnare Mirja Gångare VMKF. Genomgång
inför beslutspunkt § 136.
d) Ekonomisk uppföljning, Anette Gårlin, ekonomichef.
Verksamheterna ser i dagsläget ut att klara sina budgetar 2019
och den finansiella verksamheten ser ut att gå mot ett överskott
på 1,5 mkr 2019. Bolagen verkar också klara av sina budgetar
2019. Information kring hur nya budgetpropositionen kommer
påverka Kungsörs kommun kommer i följande budgetberedning.
e) Rapport från strategiska beredningen, Mikael Peterson och
Madelene Fager.
Senast diskuterades bland annat kulturfrågor, ideell sektor,
regional utvecklingsstrategi, social välfärd gällande elevhälsa
samt näringslivsfrågor. Nästa möte är 29 november. Då ska
bland annat kollektivtrafik, EU-frågor, kompetensförsörjning
och den regionala utvecklingsstrategin diskuteras.
f) Rapport från VK, Västmanlands kommuner, Mikael Peterson
och Madelene Fager.
Möte har genomförts kring framtida organisering och syfte för
VK.
g) Rapport från samverkangrupp för kultur och idrott, Mikael
Peterson.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23
Möte genomfördes i fredags i Kungsör med tema kulturturism.
Lina Ekdahl och Mikael Nilsson redogjorde för Kungsörs
arbete.
h) Rapport gällande framtida räddningstjänst, Mikael Peterson.
Räddningschef köps för närvarande genom Närkes brandkår.
Möte kommer ske snarast med Mälardalens räddningsförbund
liksom Närkes räddningsförbund för eventuell framtida
samarbete.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23

§ 130
Svar på motion – Inför
Sopsorteringsinformation vid varje
miljöstation (KS 2019/33)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Tekniska chefen Stig Tördahl och VA-chefen Rune
Larsen har lämnat ett tjänsteyttrande. Yttrandet klargör att det är
FITAB som ansvarar för skyltning, information och städning vid
miljöstationerna. De har under många år testat sig fram avseende
information vid dessa och vad som fungerar bäst. Inga åtgärder
kommer således vidtas från kommunens sida gällande skyltning.
Med detta föreslås motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson (KD)
• KKTAB tjänsteskrivelse 2019-08-15
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 56

KS överläggning

Madelene Fager (C) om det finns möjlighet att föra dialog med
ansvariga för stationerna även om vi inte har det formella ansvaret
i kommunen. Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att
detta sker.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, motionären
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23

§ 131
Revidering av bolagsordningar i bolagskoncernen (KS 2019/)
Kommunfullmäktige beslutade om bolagsordningar 17 september
2018. Bolagsverket godkände dock inte formuleringen vid
anmälan om ändring i bolagsordningarna om digital kallelse till
årsstämman, § 10. Den nya formuleringen är förankrad och
godkänd hos bolagsverket.
§ 10 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske i digital försändelse som mail via
den kommunala e-postadress som tilldelats, till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från sekreterare Eva Ottosson KKTAB 201908-28
• Reviderade bolagsordningar för KFAB, KKAB, KKTAB och
KVAB

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förslagen till de reviderade
bolagsordningarna i Kungsörs bolagskoncern, gällande ändring
av digital kallelse till årsstämman.

Antagna bolagsordningar redovisas som KS-handling nr 27-30
2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB,KVAB, KFAB, KKAB
Utdragsbestyrkande
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§ 132
Svar på motion – Trafikförbättringar i centrala
Kungsör (KS 2018/502)
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD)
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av
Drottninggatan. De föreslår att:
1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör.
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat
rörelsehindrade.
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är
tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna
är att främja affärsverksamhet.
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att
hastigheten sätts till 30 km/h.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 februari 2019
presenterades ett yttrande som återemitterades till förvaltningen i
avvaktan på kollektivtrafiknämndens beslut.
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar. Förslaget
innebär att avslå motionens punkt 1 och 4. Punkt 2 samt att punkt 3 är
genomförda.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny
Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-20

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionens punkt 1 och 4.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Stefan Lejerdal, kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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§ 133
Svar på uppdrag – Webbsända kommunfullmäktigesammanträden (KS 2012/108, KS
2014/373)
Annika Johansson (C) föreslog 2012 i en motion att kommunen
ska börja sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en
utredning gällande kostnaden för att möjliggöra webbsändningar
från kommunfullmäktiges sammanträden i Kung Karls skola skulle
genomföras.
Utvecklingsenheten redogjorde i juni för tre möjliga alternativ.
Kommunstyrelsen beslutade att begära en fördjupad utredning
gällande två av alternativen.
De båda alternativen har många likheter och några skillnader.
Tekniken är densamma för de båda alternativen. Den stora skillnaden
mellan alternativen är att Västmanlands Television har personal som
sköter alla steg i sändningen, inklusive för- och efterarbete. Vid
användandet av Quick Channel behöver kommunen ha egen personal
som sköter alla steg. Beräkningarna i utredningen baseras på att varje
sammanträde kräver sammanlagt 8 timmars arbete.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés
Andersson 2019-08-28
• Utredning Websända KF från Johanna Raland och Therés
Andersson 2019-05-27
• Motion från Annika Johansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-10, § 45
• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny
Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10, § 26
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2015-11-12
• Kommunstyrelsens protokoll 2015-12-14, § 224

KS överläggning

Kommundirektören Claes-Urban Boström meddelar att sedan
kallelsen skickades ut har möjligheterna att välja leverantör och
upplägg förändrats. Ännu har heller ingen upphandling
genomförts, i avvaktan på ställningstagande gällande upplägg.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23
Madelene Fager (C) yrkar på att det är viktigt att genomföra det
tidigare beslutet, men menar att det kan tjäna på att återremitteras
för vidare utredning med anledning av ny information.
Angelica Stigenberg (S) och Roland Jansson (SD) menar att det
presenterade alternativet är för dyrt i dagsläget.
Stellan Lund (M) vill se fler alternativ att ta ställning till och vill
avvakta den lösning Arboga kommer införa.
Petter Westlund (C) menar att det är viktigt att gå framåt i ärendet
även om det behöver utredas ytterligare.
Linda Söder Jonsson (S) menar att oavsett vad som väljs är ett
tidigare beslut fatta kring en att genomföra en testperiod innan
fullskaligt införande.
Mikael Peterson (S) menar att det kan vara mening att titta på
gemensam samverkan med närliggande kommuner i denna fråga.
Ordförande Mikael Peterson (S) frågar därefter kommunstyrelsen
om man kan enas om ett beslut att återremittera till nästa
kommunstyrelsemöte och finner att så är fallet.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till kommundirektören
för att få information om hur Arbogas nya lösning ser ut och
eventuella möjligheter att samverka till nästkommande
kommunstyrelse.

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektören
Utdragsbestyrkande
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§ 134
Remissvar Regional utvecklingsstrategi (KS
2019/175)
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget
till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanlands län.
Region Västmanland har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i
länet. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i
samråd med länets aktörer och samordna insatserna för genomförandet.
Arbetet med regional utveckling är till för alla i länet. Strategin är en
övergripande och långsiktig strategi som pekar ut hur Region
Västmanland, kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet,
folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle tillsammans vill möta
regionens utmaningar och utveckla vårt län.
Kungsörs kommun anser att strategin till stora delar täcker de
utmaningar som regionen står inför. Dock saknas det en beskrivning av
landsbygdens och de mindre tätorternas utmaningar. Kungsörs
kommun anser också att de tre målområdena; Ett välmående
Västmanland, ett tillgängligt Västmanland och ett nyskapande och
tillväxtdrivet Västmanland är bra och relevanta. Kungsörs kommun
anser att målen bidrar till ett fokus på arbetet framåt.
Det kompletta svaret från Kungsörs kommun går att läsa i bilaga.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl och
kommundirektör Claes-Urban Boström 2019-08-19
• Missiv från Region Västmanland 2019-05-06
• Remisshandling Region Västmanland 2019-05-06

KS överläggning

Diskussion förs kring stycket i remissvaret vilket handlar om tillgång
till kollektivtrafik i landsbygd i jämförelse med städer.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta remissyttrandet som sitt eget med
ett tillägg kommunstyrelsens presidium kommer överens om, där
Kungsörs kommun tydliggör att man inte vill ha en försämring
gällande kollektivtrafiken.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommundirektör, utvecklingsstrateg, region
Västmanland
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23
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§ 135
Fördjupad samverkan – Avbrutet samarbete
kring medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS) (KS 2018/516)
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § har kommunen en skyldighet att se till att det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska
inom sina verksamheter. Arbetsuppgifterna har i samband med
införandet av patientsäkerhetslagen och övertagandet av hemsjukvården utökats och till viss del förändrats.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019 att Kungsör
tillsammans med Köpings kommun och Arboga kommun skulle
anställa en gemensam medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
Flera försök har gjort att rekrytera en gemensam MAS utan att
lyckas.
Arboga och Kungsör hyr idag en konsult för uppdraget, konsulten
gör ett mycket bra uppdrag på de tio timmar som hon köpts in.
Kostnaden för denna lösning är dock inte försvarbar varför en annan lösning behövs. Köping har fortfarande kvar sin MAS men
hon kommer inom kort att avsluta sin anställning varför även
Köping har behov av en långsiktigt hållbar lösning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-11-27, § 127 jämte socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2018-11-21
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-17
• Socialnämndens protokoll 2019-08-27 § 79

Beslut

Kommunstyrelsen avbryter försöket med en gemensam MAS inom
ramen för fördjupad samverkan då rekrytering av en sådan funktion för närvarande inte varit möjlig.
Beslutet gäller under förutsättning att Köpings och Arboga kommuner fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, Arboga kommun, Köpings kommun,
akten, Lena Dibbern
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23
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§ 136
Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs kommun 2019-2022 (KS 2019/320)
Kommunstyrelsens förvaltning har, med hjälp av beredskapssamordnarna vid Västra Mälardalens Kommunalförbund, reviderat den
risk- och sårbarhetsanalys som antogs av kommunfullmäktige
2016-01-11. Analysen ska revideras varje ny mandatperiod.
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är sammantaget att den
ska:
-

ge underlag för planeringen och genomförande av åtgärder för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet inom kommunala verksamheter

-

ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga

-

ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten

-

förmedla en bild över de risker och sårbarheter som finns i
samhället i stort som kan påverka kommunens verksamhet och
samhällsviktigt verksamhet inom kommunens geografiska område

Risk- och sårbarhetsanalysen utgör en väsentlig del av grunden för
det riskreducerande arbete som bedrivs i kommunen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från beredskapssamordnare Mirja Gångare,
VästraMälardalens Kommunalförbund 2019-08-29
• Förslag till reviderad Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs
kommun 2019-2022

Beslut

Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalys Kungsörs
kommun för 2019-2022. Därmed ersätts tidigare antagen risk- och
sårbarhetsanalys från 2016.
Antagen analys redovisas som KS-handling nr 26/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Samtliga nämnder (inkl. KS-handling), beredskapssamordnaren, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 137
Utöka antalet ställplatser för husbil i Kungsör
(KS 2019/319)
Under de senaste åren har en typ av enklare camping/uppställningsplats för i huvudsak husbilar blivit vanligare. I Kungsörs kommun
har vi två iordningsställda ställplatser för husbilar vid vår Gästhamn
på Fredsgatan. Turismansvarige i Kungsörs kommun ser nu att
behovet av ställplatser ökar, redan idag parkerar husbilar på andra
parkeringar tillfälligt över natten, då de två platserna som finns
redan är upptagna.
Tekniska kontoret har gjort en utredning om möjligheterna för
ytterligare ställplatser, i direkt anslutning till de befintliga 2 vid
Kungsörs Gästhamn (Fredsgatan). Utredningen visar att det med
vissa åtgärder finns utrymme för 4 ytterligare ställplatser. Det skulle
ge totalt 6 ställplatser för husbil i Kungsör.
Fler ställplatser är en del i utvecklingen av besöksnäringen i Kungsör.
Vi vill med fler ställplatser bidra till att öka antalet besökare och även
antalet gästnätter på camping och boenden i Kungsör.
Arbetena kan genomföras i egen regi via KKTAB och kostnaden för
detta är beräknad till 53000kr.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från näringslivschef Ida-Maria Rydberg

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar kommundirektören får i uppdrag att
verkställa framtagandet av fyra nya ställplatser från KKTAB till en
maximal kostnad om 53 000 kr. Finansiering sker inom ramen för
kommunstyrelsens driftbudget 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23
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§ 138
Bidrag till Torpa Bygdegårdsförening medfinansiering takinvestering
(KS 2018/490)
Torpa bygdegårdsförening blev beviljat medfinansiering till en
ansökan hos Boverket för omläggning av tak i kommunstyrelsen
2018. Boverket krävde medfinansiär på 30 procent av den totala
kostnaden. Föreningen fick avslag på ansökan varför de nu
ansöker om pengar hos Jordbruksverket och önskar få
medfinansiering till dem istället. Beloppet blir då något lägre, 25
%.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör beslutsunderlag i ärendet
• Ansökan från Torpabygdegårdsförening med tillhörande
budget, intyg, ansökan och medfinansieringsintyg
• Mail till Kommundirektör Claes-Urban Boström från
bygdegårdens ordförande Malin W Eriksson 2019-09-09
• Mail till Kommundirektör Claes-Urban Boström från
bygdegårdens ordförande Malin W Eriksson 2018-11-20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera ansökan till
Jordbruksverket med 25 procent av ansökt belopp vilket enligt
offerter utgör maximalt 339 000 kronor. Detta skulle innebära en
kostnad för kommunen om maximalt 85 000 kronor förutsatt att
Jordbruksverket beviljar ansökan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Torpa Bygdegårdsförening, ekonom kommunstyrelsen
akten.
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23

§ 139
Övriga frågor
Följande frågor togs upp

Justerandes sign

•

Niklas Magnusson (M) menar att nu när nämnderna
planerar effektiviseringar undrar han hur
kommunstyrelsens förvaltnings arbete går med samma
fråga. Kommundirektör Claes-Urban Boström redogör för
att information kring detta kommer till kommunstyrelsen.

•

Madelene Fager (C) undrar hur planeringen för
kollektivtrafiken till resecentrum ser ut i framtiden. Mikael
Peterson (S) säger att än så länge finns plats på stället och
kommundirektör Claes-Urban Boström berättar att det
kommer behövas konsulthjälp för att fortsätta utreda frågan
och att förvaltningen kommer att återkomma i frågan.

•

Madelene Fager (C) undrar hur går det med planerna för
Kungsudden i framtiden. Kommundirektör Claes-Urban
Boström berättar att det kommer läggas fram ett förslag på
köp av bygdegården från nuvarande ägare
hembygdsföreningen. Förslaget blir då i stället att
byggnaden hyrs ut och att man i samband med det ser över
behov av eventuella inventarier.

Protokollsutdrag till

Akten, Claes-Urban Boström
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23

§ 140
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har beviljat
lotteritillstånd för Kungsörs Husmodersförening under perioden
2019-09-03 – 2022-09-02. Dnr KS 2019/310

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23

§ 141
Meddelanden
Kommundirektör Claes-Urban Boström har skickat ett yttrande till
Region Västmaland gällande ”Former för regional samverkan i
Västmanland”. Dnr KS 2019/245
Kungsörs kommun har genom Pelle Strengbom, Madelene Fager,
Mikael Peterson och Lars Wigström uppvaktat den avgående
räddningschefen Jens Eriksson 2019-08-29.
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab
Miljö Kommunalförbund per den 31 augusti 2019 är
5 123 666 kronor. Dnr KS 2019/314
NTF har skickat resultat från cykelhjälmsmätning 2019.
Dnr KS 2019/318
Tillståndsbevis från polisen:
-

Kungsörs kommun – Avtäckning offentlig konst, Drottningtorget, Kungsör den 20 september 2019. Dnr KS 2019/315

-

Kungsörs bil & MC klubb – Bil- och mc utställning och swapmeet, Folkets Park, Kungsörs den 21 september 2019.
Dnr KS 2019/304

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd 2019-08-13 § 148172

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

•

Terroristberedskapen i Kungsör? Dnr KS 2019/295

•

Tillstånd för "konsert"? Dnr KS 2019/305

•

Musik på torget. Dnr KS 2019/308

•

Fler skulpturer av lokalt kända konstnärer. Dnr KS 2019/312
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-23
Beviljade schakttillstånd till:
•

Mälarenergi Elnät AB – schaktgrop för reparation av elkabel
mellan 2/9 – 6/9 2019. Dnr KS 2019/276

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för
kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

•

19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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