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KOMMITTÉER 

 
1. LINKÖPINGS STAD 

 
A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER 

 

Arkivbildare Verksamhetstid 

Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och  
tjänstemän samt betjänte 1863  

Kommittén för granskning av stadens brandordning 1863  
Kommittén för granskning av stadens byggnadsordning 1863  
Kommittén för utredning av frågan om ordningsstadga för staden 1863  
Kommittén för utarbetande av instruktion för stadsläkaren 1863  
Kommittén för utredning av frågan om reparationer å befintlig materiel samt  

anskaffning av ny materiel för brandkårens behov 1867  
Kommittén för utvidgning av stadsplanen 1878  
Brandstodskommittén 1869  
Kommittén för utredning av frågan om ny brandordning för staden 1874  
Kommittén för utredning av frågan om ny byggnadsordning för staden 1874  
Kommittén för ordnandet av allmänna försäljningsplatser 1880  
Kommittén för utredning av frågan om nedsättning av priset å gas 1887 
Kommittén för utredning av frågan om ny brandordning i samband med ordnandet  

av stadens brandsläckningsväsende samt anskaffande av en ångspruta 1888  
Kommittén för utredning av frågan om ordningsföreskrifter för anläggning av  

elektriska ledningar inom staden 1890- 
Kommittén för utarbetande av förslag till införande av elektrisk belysning i staden 1891  
Kommittén för utredning rörande de sanitära förhållandena i staden 1882  
Kommittén för järnvägsanläggning mellan Linköping och Fågelsta 1894  
Kommittén för reglering av stadsingenjörs- tjänsten och därmed förenade  

befattningar 1897  
Kommittén för utredning av frågan om brandstationens utvidgning för beredande  

av bättre utrymme m.m. (utvidgning av uppdraget 1906 §§ 60, 171) 1898  
Regementsförläggningskommittén  
Stadsplanekommittén 1901  
Kommittén för upprättande av särskilda ordningsföreskrifter för staden 1901- 
Kommittén för behandling av Jonn O. Nilsons ansökan om rätt att inom staden  

framdraga ledningar för elektrisk kraft och ljus samt att under 25 år med  
ensamrätt driva ifrågavarande anläggning 1902  

Kommittén för utredning av frågan om inköp av förut till löningsjordar anslagna  
lotterna N:ris 1-16 under förra kungsladugården Ladugårdsgärdet  
i S:t Lars socken 1902  

Slakthuskommittén (Kommittén för inrättande av ett offentligt slakthus i staden) 1904  
Kommittén för utredning av frågan om bildande av en kassa för understöd åt  

uttjänt manskap vid brandkåren 1905  
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Kommittén för utredning av frågan om pensionering av stadens tjänstemän  

och betjänte 1905  
Kommittén för utredning av frågan om anslag till åstadkommande av en  

länsvårdsanstalt vid Stratomta för tuberkelsjuka från Östergötlands län 1906  
Kommittén för utredning rörande uppförande av ny fattig- och arbetsinrättning 1906  
Kommittén för inkorporering av S:t Lars socken 1907  
Läroverksbyggnadskommittén 1907- 
Kommittén för utredning av frågan om anläggande av s.k. koloniträdgårdar 1907- 
Bostadskommittén (Kommittén för utredning och förslag rörande åtgärder till  

främjande och underlättande av möjligheterna för Linköpings arbetare- 
befolkning att bereda sig egna hem 1907- 

Kommittén för utredning av frågan om sammanslagning av sekreterarbefatt- 
ningarna hos stadens samtliga kommunala delegationer 1907- 

Kommittén för anskaffande av fotografier av äldre byggnader i Linköping 1908- 
Kommittén för utarbetande av förslag till instruktion för stadens revisorer och  

siffergranskare 1908- 
Kommittén för uppgörande av förslag till finansplan för staden åren 1910-1914 1909  
Kommittén för indelning av stadens öster om Stångån belägna jord 1909  
Kommittén för upptagande av stadens lån 1910  
Kommittén för utredning rörande sättet för tillgodosende av stadens behov  

av parker m.m. 1910  
Kommittén för uppförande av folkskolebyggnad vid Folkungagatan 1910- 
Kommittén för utarbetande av förslag till förändringar i renhållningsstadgan 1910  
Kommittén för uppgörande av förslag till stadsplan för vissa områden av  

S:t Lars församling 1911  
Kommittén för brandstationens utvidgning 1911  
Kommittén för uppgörande av förslag till skorstensfejareavgifter 1911  
Kommittén för förslag till uppställning av stadens budget 1911  
Kommittén för gymnastikbyggnadens upplåtande till Linköpings stads museum  

för skön konst 1912  
Kommittén för brandväsendets omorganisation 1912  
Kommittén för uppgörande av förslag till södra stadsplanen 1913  
Kommittén för underhandlingar rörande förflyttning av landsarkivet i Vadstena  

till staden 1913  
Kommittén för utredning rörande användandet av gamla läroverksbyggnaden 1913  
Kommittén för uppgörande av förslag till ny lönestat 1914  
Kommittén för uppgörande av förslag till stadgar för Linköpings Trädgårds- 

förenings park 1915  
Kommittén för uppgörande av fullständig plan för stadens kvartersindelning  

och tomtnumrering 1915  
Kommittén för uppgörande av förslag till nytt folkskolehus i Tannefors 1915  
Kommittén för uppgörande av förslag till anläggande av vatten- och avlopps- 

ledningar i Tannefors m.m. 1916  
Kommittén för vidtagande av åtgärder för att göra Linköping till en  

angenäm sommarstad 1916 
Kommittén för uppgörande av förslag till ändring i gällande taxa å elektrisk ström 1918  
Kommittén för omorganisation av drätselkammaren 1919  
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Kommittén för reglering av livsmedelspriserna 1919  
Kommittén för granskning av för stadens befattningshavare gällande lönestat  

jämte de allmänna bestämmelserna för dess tillämpning samt för avgivande  
av förslag till de ändringar, som däri kunde finnas nödiga  
(Löneregleringskommittén) 1919- 

Kommittén för verkställande av bostadsräkning inom staden 1920  
Kommittén för granskning och utredning angående inköp av aktierna i  

Elektricitetsverket 1921  
Kommittén för utredning rörande stadsarkitektsbefattningens ordnande 1922  
Kommittén för utredning rörande materialförvaltartjänsten 1922  
1922 års kommitté för uppgörande av ny lönestat för stadens befattningshavare 1922- 
Kommunala besparingskommittén 1923  
Kommittén för kallbadhusfrågans lösning 1923  
Kommittén för anordnande av fontän å Stora Torget 1923  
Kommittén för mottagande av utländska pressmän från Göteborgsutställningen 1923  
Kommittén för utredning rörande sättet för elektricitetsverkets framtida drift 1924  
Kommittén för stadsdistriktsläkartjänsternas organisering 1926  
1929 års kommitté för uppgörande av ny lönestat för stadens befattningshavare 1929- 
Kommittén för omorganisation av gasverksföreståndare- och  

byggnadschefstjänsterna 1930  
Kommittén för utredning rörande bättre möjligheter till högre utbildning för  

den kvinnliga ungdomen i staden 1931  
Kommittén för utredning rörande sinnessjukvårdens ordnande i staden 1931  
Kommittén för utredning rörande skolhusbyggnad i Tannefors 1931  
Kommittén för utredning rörande krematorieanläggning i staden 1931  
Byggnadskommittén för krematoriet 1934- 
Kommittén för utarbetande av ny lönestat för stadens befattningshavare 1935  
Kommittén för utredning rörande förbättrade lokaler för kommunala flickskolan 1936- 
Kommittén för undersökning rörande stadens fortsatta medverkan till  

bostadsförsörjning åt mindre bemedlade, barnrika familjer 1937- 
Stadsfullmäktiges jubileumskommitté 1937- 
Kommittén för utredning av frågan om nytt gymnastikhus för högre allmänna  

läroverket1 1938 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett studiehem för ABF 1938- 
Kommittén för utredning rörande uppförande av ett s.k. medborgarhus i staden 1938- 
Kommittén för utredning av och förslag till förändringar i renhållningsstadgan 1938- 
Trafikkommittén (Kommittén för utredning av frågan om vilka möjligheter som  

stode till buds för höjande av trafiksäkerheten i Linköping) 1938- 
Kommittén för bevakande av stadens intressen av bibehållandet av  

Livgrenadjärregementet i nuvarande storlek 1938- 
Kommittén för utredning av frågan om upp förande av ett nytt gymnastikhus för  

högre allmänna läroverket jämte anordnande av en lek- och idrottsplats  
för läroverkets ungdom2 1938- 

                                                 
   

1
 Redovisad 1938 29/11 och fortsatt i den samtidigt tillsatta kommittén om gymnastikhus och lek- och idrottsplats; 

se denna 
   

2
 Uppdraget överfört till Byggnadskommittén för gymnastikhus i kv. Akacian 
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Kommittén för utredning av frågan om åtgärder för att lösa bostadsfrågan för  

vissa kategorier av stadens innevånare3 1938 
Kommittén för utredning angående uppförande av en restaurangbyggnad i  

Trädgårdsföreningens park 1939- 
Kommittén för utredning rörande uppförande av pensionärshem i staden4 1939- 
Kommittén för utredning angående pensionärshem samt avhjälpande av viss  

bostadsbrist i staden5 1939-1948 
Lönekommittén 1939- 
Kommittén för utredning av frågan om inrättande av tomträttsinstitut i staden 1939- 
Kommittén för utredning rörande ombyggnad av Linnéskolan och uppförande av  

ny skolhusbyggnad invid densamma 1941- 
Kommittén för framläggande av förslag till nybyggnad för polisverket och  

andra stadens verk och inrättningar 1941-1948 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av särskilda bostäder åt  

självförsörjande män och kvinnor6 1941- 
Kommittén för utredning av frågan om omorganisation av kronouppbördskontoret 1942- 
Kommittén för utredning av frågan om allsidig yrkesutbildning för stadens ungdom7 1943- 
Kommittén för utredning av frågorna om viss ändring i stadsarkitektens instruktion  

och löneförmåner, om inrättande av en befattning som byggnadsinspektör  
i staden och om anställningsförhållandena för den biträdande arkitekt,  
som erfordras för stadsplanearbetets behöriga och raska bedrivande samt  
om anställande av en kartritare å stadsarkitektkontoret 1943- 

Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett idrottens hus i staden 1943- 
Kommittén för utredning av frågan om en eventuell fredskris 1943- 
Byggnadskommittén för om- och utbyggnad av Linnéskolan 1944- 
Kommittén för utredning av frågan om viss omorganisation av stadskansliet 1944- 
Kommittén för utredning av frågan rörande upprättande av realskolelinje för flickor 1944- 
Kommittén för utredning av frågan om anläggande av fritidsområde å Valla egendom 1944- 
Kommittén för utredning av frågan om en praktisk mellanskola i staden8 1944- 
Lönekommittén 1944- 
Kommittén för utredning rörande uppförande av en samlingslokalbyggnad  

i Tannefors 1945- 
Kommittén för utredning rörande uppförande av ett nytt upptagningshem9 1945- 
Kommittén för utredning rörande bostadsanskaffning för fattigvårdsklientelet 1945- 
Kommittén för utredning av betingelserna för inrättandet av en aftonskola  

för realexamen 1945- 
Stadshuskommittén (Kommittén för uppgörande av program för arkitekttävlan,  

avseende uppförande av stads- och rådhus) 1945- 

                                                 
   

3
 Uppdraget 1942 överfört till Kommittén för utredning angående pensionärshem samt avhjälpande av viss 

bostadsbrist i staden. 
   

4
 Uppdraget 1942 överfört till Kommittén för utredning angående pensionärshem samt avhjälpande av viss 

bostadsbrist i staden. 
   

5
 Fick 1942 sitt uppdrag utökat. 

   
6
 Kommittén utökades 1944 26/9 

   
7
 Oavgjorda frågor övertogs av skolkommittén 1950 31/1. 

   
8
 Uppdraget överfördes till skolkommittén 1950 31/1. 

   
9
 Som kommitté utsågs barnavårdsnämnden. 



 
  STADSARKIVET 5 (10) 

 
 
Byggnadskommittén för kommunala flickskolan10 1945-1950 
Byggnadskommittén för gymnastikhus i kv. Akacian 1945- 
Kommittén för anskaffande av lokaler för den halvöppna barnavården 1945- 
Kommittén för utredning av frågan om gemensam stadsteater för Linköping  

och Norrköping 1945- 
Kommittén för uppförande av ett hantverkshus i staden 1945- 
Byggnadskommittén för nytt pensionärshem å tomten nr 2 i kv. Ingenjören 1945- 
Kommittén för utredning av frågan om uppförandet av en uppvisningshall för djur 1946- 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett hem för vissa  

orkeslösa åldringar 1946- 
Kommittén för utredning av frågan om inrättande av ett gemensamt  

kommunalt affärsverk 1946- 
Byggnadskommittén för uppförande av bostadshus inom kv. Fakiren för  

visst fattigvårdsklientel 1946- 
Kommittén för utredning av frågan om anordnande av ett fritidsreservat med  

friluftsbad för staden 1946- 
Kommittén för utredning av frågan om anordnande av friluftsbad vid Nybrobaden 1946- 
Byggnadskommittén för Kungsbergsskolan 1946- 
Kommittén för utredning av frågan om stadens övertagande av gaturenhållningen 1947- 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett pojkhem i staden 1947- 
Kommittén för utredning av behovet av särskilda bostadstillägg enligt folkpensione- 

ringslagen samt om de grunder efter vilka dylika tillägg böra beviljas 1947- 
Kommittén för utredning av frågan om inkorporering, helt eller delvis, till Linköpings  

stad av Landeryds, Rystads, Kaga, Kärna, Slaka och Vårdsbergs kommuner 1947- 
Kommittén för utredning av frågan om fria läroböcker m.m. till eleverna i de  

högre skolorna i staden 1947- 
Kommittén för utredning av frågan om vilka principer som böra tillämpas vid  

meddelandet av till stånd att till avhämtning försälja pilsnerdricka i staden 1947- 
Kommittén för utredning av frågan om behovet av ökad utbildning till realexamen  

för stadens ungdom samt de möjligheter, som kunna stå till buds att  
tillgodose detta behov11 1947-1950 

Kommittén för utredning av frågan om anordnande av ett semesterhem för  
husmödrar 1947- 

Kommittén för utredning av frågan om en förbättrad turistservice i staden 1947- 
Kommittén för utredning av frågan om skälig ersättning till ledamöter i  

styrelser och nämnder 1948- 
Kommittén för utredning av frågan om stadens stöd till den musikaliska  

fritidsundervisningen 1948- 
Utrednings- och byggnadskommittén för verkstadsskola å tomten nr 13 i  

kv. Detektiven 1948- 
Hamnutredningskommittén 1948- 
Kommittén för utredning rörande utgivandet av en för allmänheten avsedd tidskrift,  

innehållande kommunal information12 1949 

                                                 
   

10
 Uppdraget överfördes till skolkommittén 1950 31/1. 

   
11

 Uppdraget överfördes till skolkommittén 1950 31/1. 
   

12
 Senare ombildad till Redaktionskommittén för Tidskriften Linköping 
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Kommittén för utredning av frågan om inrättandet av en teknisk aftonskola i staden 1949- 
Kommittén för utredning av frågan om cykelparkeringens ordnande samt om  

åstadkommande av en bättre trafikkultur i staden 1949- 
Kommittén för utredning av bestämmelser för reglering av stadens representation 1950- 
Skolkommittén 1950- 
Kommittén för utredning av frågan om lämpligheten och möjligheterna att  

genomföra en hälsokontroll i Linköping av personal över 40 år anställd  
i stadens tjänst och hos vederbörande industrier 1950- 

Byggnadskommittén för idrottshuset 1950-1959 
Kommittén för teknisk-ekonomisk utredning av frågan om gasens framtida  

användning inom staden 1950- 
Kommittén för utredning av frågan om lämpligheten av att från stadens sida  

vidtaga särskilda åtgärder för att möjliggöra för hos staden anställda att  
uppföra egna hem 1950- 

Kommittén för uppförande av Ånestadsskolan och Vasaskolan samt planering  
av en tidigare beslutad folkskola vid Bergsvägen13 1951- 

Kommittén för utredning av frågan om lämpligheten av ett kommunalt initiativ  
för att få till stånd privata sjuk- och konvalescenthem i staden 1951- 

Kommittén för utredning av konsekvenserna för Linköpings del av förläggandet  
till Tuna egendom i Rystads socken av den planerade  
ungdomsvårdsanstalten Roxtuna 1951- 

Fritidskommittén (Kommittén för uppgörande av förslag till den framtida  
utbyggnaden av Sätravallen, Sandvik och Sågareholmen) 1952-1956 

Kommittén för utredning av stadens tjänsteläkarfråga 1953- 
Kommittén för uppförande av Tornhagsskolan 1953- 
Kommittén för utredning av frågan om tillsättandet av en gemensam styrelse  

för samtliga skolor i staden 1953- 
Kommittén för utredning av frågan om drätselkammarens organisation efter  

den 1 januari 1955 1954- 
Åldringsvårdskommittén (kommittén för utredning av frågan om  

hemhjälp till åldringar)  1954- 
Byggnadskommittén för skolanläggningen i Risbrinken 1954- 
Kommittén för undersökning av möjligheterna att till nästkommande år  

anordna ytterligare en sommarkoloni för barn i förskoleåldern 1954- 
Generalplanekommittén 1954-1967 
Familjerådgivningskommittén (Kommittén för utredning av frågan om behovet av  

familjerådgivning i staden) 1955- 
Kommittén för utredning av frågan om inrättande av en eller flera  

skolkuratorstjänster i Linköping 1955- 
Kommittén för handhavande av samtliga frågor i samband med utbyggnaden  

av stadens yrkesskolor samt om uppförande av ett högre tekniskt  
läroverk i staden (Yrkesskolekommittén)14 1955-1970 

Kommittén för utredning av frågan om behovet av hemkonsulentverksamhet  
i Linköping 1955- 

                                                 
   

13
 Befriades från sista delen av uppdraget 1953 29/12. 

   
14

 Linköpings kommun övertog kommittén under namnet Yrkesskolekommittén 
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Byggnadskommittén för hemmet för åldringar i kvarterat Episteln i Sandbäcken 1956- 
Kommittén för utredning av frågan om slakthusets framtida organisationsform 1956- 
Byggnadskommittén för Munkhagsskolan m.m. 1956- 
Kommittén för utredning av frågan om möjligheterna att ordna med fria  

skolmåltider för samtliga skolpliktiga barn i Linköping 1956- 
Kommittén för utredning av dels frågan om utformningen och omfattningen av  

ett kommunalt stöd till den ungdomsvårdande verksamhet som bedrives av  
ungdomsorganisationerna i staden, dels frågan om ett bättre tillgodoseende  
av de ideella organisationernas, särskilt idrottsföreningarnas behov av  
ekonomiskt stöd från stadens sida 1957- 

Socialvårdsutredningen 1958- 
Kommittén för utredning av frågan om inrättande i Linköping av ett  

inackorderingshem för alkoholskadade 1958- 
Kommittén för utredning av frågan om inrättande av en befattning som  

stadsveterinär i staden 1958- 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett konserthus i staden  

samt (fr.o.m. 1960) av Stifts- och landsbibliotekets byggnadsfråga 1959- 
Kommittén för utredning av frågan, hur områdena kring Stenhusboden och  

Hunnebergsgatan skola utformas och disponeras15 1960-1970 
Byggnadskommittén för gymnastikhus i kv. Akacian 1960- 
Högskolekommittén 1960- 
Kommittén med uppdrag att förbereda och för stadsfullmäktige framlägga förslag  

rörande högtidlighållandet av Linköpings stadsfullmäktiges 100-årsjubileum 1961-1963 
Byggnadskommittén för ny förskola i Åleryd 1962- 
Kommittén för utredning av frågan om anordnande av ett flygmuseum i Linköping  

(flygmuseikommittén)16 1961-1970 
Byggnadskommittén för badhuset 1961- 
Kommittén med uppdrag att utreda frågan om inrättande av Linköpings stads  

kulturstipendier 1962- 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett ålderdomshem å  

stadsägan 1289 i Tannefors 1962- 
Kommittén för utredning av frågan om ordnande i staden av en övningsbana  

för utbildning av motorfordonsförare 1962- 
Utredningskommittén för frågan om anordnande av ytterligare lokaler i  

kv. Bokbindaren för polis- och exekutionsverket 1963-1967 
Byggnadskommittén för uppförande av ett inackorderinghem för alkoholskadade  

å tomten nr 11 kv. Kalkonen 1963- 
Kommittén för utredning av förutsättningarna för en utökad småhusproduktion  

i staden 1964- 
Kommittén för utredning av frågan om den fortsatta bidragsgivningen till  

folkbildnings- och studieverksamheten i staden 1964- 
Kommittén för utredning av frågan om uppförande av ett nytt ålderdomshem  

invid Hjälmsäter 1964- 

                                                 
   

15
 Linköpings kommun övertog kommittén, där med samma namn 

   
16

 Linköpings kommun övertog kommittén under namnet Flygmuseikommittén. 
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Kommittén för utredning av frågan om inrättande av en särskild industrinämnd  
i staden 1965- 

Kommittén för utredning av frågan om ändring av bestämmelserna om utdelning  
av minnesgåvor till hos staden anställda 1965- 

Kommittén för utredning rörande formerna för stadens ekonomiska stöd till  
vissa föreningar 1965- 

Kommittén för handläggning av frågan om den framtida utformningen av  
Stora Torget och den omgivande bebyggelsen 1965- 

Kommitté med uppdrag att dels i samråd med det förvaltande fastighetsbolaget  
anskaffa möbler och övrig utrustning till de blivande studentbostäderna i  
kv. Flamman, dels tills vidare omhänderhava såväl uttagning av hyresgäster  
till dessa bostäder som därmed sammanhängande frågor  
(Studentbostadskommittén) 1965- 

Kommittén för utredning av frågan om stadens handhavande av fritidsområdena  
samt om deras framtida bebyggelse 1966- 

Kommittén för utredning angående stadsförvaltningens organisation 1966- 
Kommittén för utredning av frågan om fluoridering av vattenledningsvattnet  

i Linköping17 1966-1970 
Kommittén för utredning av frågan om förutsättningarna att till Linköping eller  

dess närhet förlägga en flygplats (flygplatskommittén)18 1966-1970 
Kommittén för handhavande av alla arrangemang i samband med att Linköping  

utsetts till ”Årets stad” för 1966 1966- 
Kommittén för utredning av frågan rörande den framtida organisationen av  

verksamheten vid ungdoms- och hemgårdarna i staden 1967- 
Tomtkommittén19 1967-1970 
Kommittén för utredning rörande arten och omfattningen av stadens  

fritidsverksamhet samt lämpliga arbetsformer20 1968-1970 
Kommittén för utredning av förutsättningarna i Linköping för en utbyggnad av  

servicen i bostadsområdena21 1968-1970 
Kommittén för utredning rörande den centrala förvaltningens personalfrågor på  

tjänstemannaplanet med särskilt hänsynstagande till den kommande  
kommunsammanläggningen 1968-1970 

Kommittén för upprättande av en plan för bevaring på platsen av viss äldre  
bebyggelse av kulturhistoriskt intresse inom Innerstaden i Linköping 1968- 

Kommittén för utredning av konsertsalsfrågan 1970- 
Kommittén för utredning av frågan om hälsoundersökningarnas fortsatta  

omfattning och genomförande samt anordnande av företagshälsovård  
inom Linköpings kommun22 1970 

                                                 
   

17
 Linköpings kommun övertog kommittén, där med samma namn. 

   
18

 Linköpings kommun övertog kommittén under namnet Flygplatskommittén. 
   

19
 Linköpings kommun övertog kommittén, där med samma namn. 

   
20

 Linköpings kommun övertog kommittén under namnet Fritidskommittén. 
   

21
 Linköpings kommun övertog kommittén under namnet Boendeservicekommittén. 

   
22

 Linköpings kommun övertog kommittén under namnet utredningskommittén ang. hälsoundersökning och 
företagshälsovård. 
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B. AV DRÄTSELKAMMAREN TILLSATTA KOMMITTÉER 
 

Arkivbildare Verksamhetstid 

Drätselkammarens och byggnadsnämndens kommitté för beredning av  
stadsplanefrågor 1947 

Förberedande generalplanekommittén 1948-1953 
Bensinstationskommittén 1952 
 

2. I LANDSKOMMUNERNA TILLSATTA KOMMITTÉER 
 

Arkivbildare Verksamhetstid 

Skolbyggnadskommittén i Norra Valkebo kommun 1953-1970 
Skolbyggnadskommittén i Rappestads skoldistrikt 1945-1953 
Kommittén för byggande av nytt fattighus i Sankt Lars socken 1904-1907 
Kommittén för vatten och avlopp i Ulrika23  1956- 
Byggnadskommittén för kommunalhuset i Törnevalla 1947-1949 
Pensionärshemskommittén i Vists socken 1948-1950 
Ålderdomshemsbyggnadskommittén24 1948-1955 
Byggnadskommittén för Vårdnäs ålderdomshem 1916-1925 
Kommittén för anordnande av avlopp i Malmslätt 1936- 
 

3. AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I LINKÖPINGS KOMMUN TILLSATTA KOMMITTÉER 
 

Arkivbildare Verksamhetstid 

Yrkesskolekommittén -1971 
Kommittén för utredning av frågan, hur områdena kring Stenhusboden och  

Hunnebergsgatan skall utformas och disponeras 1971 
Flygmuseikommittén 1971-1972 
Kommittén för utredning av frågan om fluoridering av vattenledningsvattnet  

i Linköping 1971-1972 
Flygplatskommittén 1971-1972 
Tomtkommittén 1971-? 
Fritidskommittén -1971 
Boendeservicekommittén 1968-197? 
Kommundelsrådskommittén 1970- 
Konsertsalskommittén 1970- 
Utredningskommittén ang. hälsoundersökning och företagshälsovård 1971- 
Kommunikationskommittén 1971- 
Fritidskommittén 1971- 
Kommittén för Linköpings historia 1971- 
1972 års förvaltningsutredning 1972-1973 
Kommittén för utvidgad företagsdemokrati 1973- 

                                                 
   

23
 Efter genomförd utredning ombildad till vatten- och avlopsstyrelse i Södra Valkebo kommun. 

   
24

 Uppdraget övergick 1 januari 1952 till den nybildade Vreta klosters kommun. 
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Kommittén för arbetarskyddstillsyn 1973- 
1974 års förvaltningsutredning 1974- 
Lokalbidragskommittén 1974- 
Boendesegregationskommittén 1974- 
Arkivutredningen 1975-1979 
Kvinnor i kommunal tjänst, utredning 1976- 
Aktivitetskommittén 1976- 
1990 års förvaltningsutredning 1990-1992 
 
 
Aktuell 2014-09-02 


