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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-05-28                                                                     
 
Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                                       Tid:  08.30 – 15.00 

 
 
Beslutande 

Ewa-Leena Johansson (s) 
Wiveca Stopp (s) 

 Sten-Ove Karlsson (s) 
Ulla Kalander-Karlsson (s) 
Annika Javinder (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Barbro Resare (c) 
Ulf Hilding (m) 
Anna-Marina Martinsson (kfl) 
Ralf Nielsen (kfl)  

  
Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef 

Bo Wallströmer, ekonomichef 
Ann-Margret Runheim, bildningschef §§ 58-62 
Anders Andersson, sekreterare §§ 58-62 
Ingemar Edsander, ekonom §§ 58-60 
Tomas Larsson, utvecklingsledare, § 60 
Hans Johansson, planarkitekt, Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, § 60 
Lennart Angelroth, byggnadsinspektör, Bergslagens Miljö-och 
Byggförvaltning, § 60 

Utses att justera Ulf Hilding 
 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret   2008-06-04 
 
Under- 
skrifter Sekreterare       ….…………………………………………………………………………………………. Paragrafer:  58 - 84 
 Anders Andersson §§ 58-62 Torbjörn Brännlund §§ 62-84  

 
  

 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 

 Ewa-Leena Johansson 
 

 
Justerande          ……………………………………………………………………………………………………………… 
 Ulf Hilding 

 

   ANSLAG/BEVIS           
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2008-05-28 
Datum för 
anslags uppsättning 2008-06-04 Datum för 

anslags nedtagande 
   2008-06-30 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet   

    
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                 Anders Andersson                                                              
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Ks § 58 
Au § 39  Dnr KS 002/2008 041 
 
Ekonomirapport och prognos utifrån utfall första kvartalet 2008 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Socialförvaltningen och bildningsförvaltningen uppdras verkställa 
föreslagna åtgärder för att ej överskrida budget för år 2008. Vidare 
godkänns den ekonomiska rapporten. Ekonomirapporten och prognosen 
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
_________ 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Socialchef Lindha W Gustavsson har inkommit med en skrivelse daterad 
den 20 maj 2008 där förslag redovisas på planerade åtgärder inom 
socialförvaltningen för att ej överskrida budget för år 2008. 
 
Bildningschef Ann-Margret Runheim har inkommit med en skrivelse 
daterad den 21 maj 2008 där konkreta åtgärder presenteras inom 
bildningförvaltningen för att ej överskrida budget för år 2008. 
 
 
Au § 39 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar enligt beslutet av den 23 april 2008, § 45, samt 
att redovisningen av konkreta åtgärder som har vidtagits eller skall vidtas 
från bildningsförvaltningen och socialförvaltningen, skall avse strukturella 
och varaktiga åtgärder för att ej överskrida budget för år 2008. Dessa 
åtgärder skall även beaktas i 2009 års budget. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer presenterar ekonomirapport och 
helårsprognos utifrån ekonomiskt utfall första kvartalet 2008. Prognosen för 
helåret 2008 visar följande avvikelser netto från 2008 års budget för 
kommunens utskott: 
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Allmänna utskottet  överskott  256 100 kronor. 
Bildningsutskottet  underskott  4 953 900 kronor. 
Sociala utskottet underskott  774 600 kronor. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet 
med beslutet vid sammanträde den 23 april 2008, § 45, att 
 
 bildningsförvaltningen och socialförvaltningen redovisar vilka konkreta 

åtgärder som har eller skall vidtas för att ej överskrida tilldelad budget, 
 redovisningen skall ske till kommunstyrelsens sammanträde  

den 28 maj 2008, 
 när föreslagna åtgärder kräver ett politiskt beslut, skall konsekvenser 

framgå samt om möjligt olika alternativa beslutsförslag, 
 föreslagna åtgärder skall krontalssättas. 

 
_________ 
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Ks § 59 Dnr KS 062/2008 041 
 
Budget och plan 2009-2011, planeringsramar per utskott för år 2009 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till planeringsramar per 
utskott för år 2009. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer och ekonom Ingemar Edsander redovisar i en 
skrivelse daterad den 9 maj 2008, förslag till ekonomiska planeringsramar 
per utskott för år 2009. Planeringsramarna har framtagits med tillämpning 
av budgetanvisningar beslutade vid kommunstyrelsens sammanträde  
den 23 april 2008, § 46. 
 
Ekonomichef Bo Wallströmer och ekonom Ingemar Edsander föreslår 
kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till 
planeringsramar per utskott för år 2009. 
 
_________ 
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Ks § 60 Dnr KS 091/2008 
 
Bygga och bo i Ljusnarsbergs kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
- Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ges i uppdrag att utarbeta förslag 

till regler för optioner enligt föreliggande förslag under förutsättning att 
detta inbegrips i befintligt avtal, 

- förslag till regler för optioner skall översändas till kommunstyrelsen för 
beslut, 

- 80 000 kronor avsätts för genomförande av detaljplaneförändring över 
området Djäkens Bygge, 

- diskussion inleds med landstinget om inbyte av mark öster om 
Norrstigen, 

- prövning sker av försäljning av optioner för tomter genomförs i området 
Djäkens Bygge innan beslut om förändringar i infrastrukturen, 

- 30 000 kronor avsätts för framtagande av enklare plan och 
marknadsföring av Näset i syfte att sälja optioner inför en försäljning av 
tomter, 

- under förutsättning att samverkan sker med berörd fastighetsägare och 
en trovärdig kalkyl rörande månadshyrorna föreligger, godkänna 
marknadsföring av Allerstatomten i syfte till försäljning av optioner 
inför en eventuell byggnation av flerfamiljshus, 

- slutföra detaljplaneförändring av industriområdet Dalskogen samt 
marknadsföring av densamma, 

- kontakt tas med fastighetsägaren till ”Mejeritomten” för diskussion om 
framtida planer, 

- 30 000 kronor avsätts för framtagande av plan för företagsetableringar 
vid riksväg 50, samt 

- utgifterna för ovanstående beslut belastar årets investeringsbudget. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Utvecklingssekreterare Tomas Larsson har inkommit med en skrivelse 
daterad den 20 maj 2008 med redovisning av alternativa förslag för att 
kommunen skall kunna erbjuda attraktivt boende och etableringsytor för 
företag i syfte att motverka utflyttning och stimulera inflyttning samt ge 
kommunens företag bra betingelser för tillväxt. 
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Utvecklingssekreterare Tomas Larsson föreslår kommunstyrelsen beslutar 
att 
- Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ges i uppdrag att utarbeta regler för 

optioner enligt föreliggande förslag under förutsättning att detta 
inbegrips i befintligt avtal, 

- 80 000 kronor avsätts för genomförande av detaljplaneförändring över 
området Djäkens Bygge, 

- diskussion inleds med landstinget om inbyte av mark öster om 
Norrstigen, 

- prövning sker av försäljning av optioner för tomter genomförs i området 
Djäkens Bygge innan beslut om förändringar i infrastrukturen, 

- 30 000 kronor avsätts för framtagande av enklare plan och 
marknadsföring av Näset i syfte att sälja optioner inför en försäljning av 
tomter, 

- godkänna marknadsföring av Allerstatomten i syfte till försäljning av 
optioner inför en eventuell byggnation av flerfamiljshus, 

- slutföra detaljplaneförändring av industriområdet Dalskogen samt 
marknadsföring av densamma, 

- kontakt tas med fastighetsägaren till ”Mejeritomten” för diskussion om 
framtida planer, 

- 30 000 kronor avsätts för framtagande av plan för företagsetableringar 
vid riksväg 50, samt 

- utgifterna för ovanstående beslut belastar årets investeringsbudget. 
 
_________ 
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Ks § 61 
BUS § 21  Dnr KS 092/2008 880 
 
Biblioteksplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Förslaget till biblioteksplan utsänds på remiss till samtliga politiska partier 
representerade i kommunfullmäktige. Skriftliga remissyttranden skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 11 augusti 2008. 
 

****** 
 

Yrkande 
 
Ulf Hilding (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till 
biblioteksplan utsänds på remiss till samtliga politiska partier representerade 
i kommunfullmäktige. 
 
_________ 
 
 
BUS § 21 
 
Bildningsutskottets beslut 
 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med följande förslag till beslut av 
kommunfullmäktige: 
 
- Bildningsförvaltningens förslag till biblioteksplan 2008–2010, med 

beslutade ändringar, antas. 
 

 
ÄRENDET 
 
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till biblioteksplan för 
perioden 2008–2010. Planen beskriver biblioteksbehovet för allmänheten 
(folkbibliotek), skolan, omsorgen, vården och näringslivet och åtgärderna 
för att tillgodose det behovet.  
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Utskottet uppdrar åt förvaltningen att ändra i följande delar av  
planförslaget: 
Sidan 3, Uppdrag 
- Uppdrag från kommunfullmäktige 
- Andra stycket bort  
Sidan 7, Målsättningar 
- Ökad utlåning 
Sidan 8, Föreslagen organisation 
- Målsättning 
- Sista stycket: ej övertalig skolbibliotekarie, indragen tjänst 
Sidan 9, Integration 
- Lättläst referenslitteratur önskvärt 
 
_______ 
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Ks § 62 Dnr KS  
 
Medel för skolinvigning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för 
disponibla medel till skolinvigning av Kyrkbacksskolan och Garhytteskolan.  
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunens skolorganisation kommer efter innevarande vårtermin 
förändras och en sammanslagning av enheter genomförs inför höstterminen 
i enlighet med tidigare beslut. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 
26 mars 2008, § 38, beslutat att Ljusnarsskolan skall byta namn till 
Kyrkbacksskolan och Kopparbergsskolan till Garhytteskolan i samband med 
höstterminens start. Namngivningscermonier och invigning kommer att ske 
den 22 augusti 2008 med diverse aktiviteter enligt ett program utarbetat av 
en arbetsgrupp. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) och bildningschef 
Ann-Margret Runheim föreslår i en skrivelse daterad den 19 maj 2008 
kommunstyrelsen besluta att ianspråktaga 100 000 kronor av 
kommunstyrelsens disponibla medel för skolinvigningen. 
 
_________ 
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Ks § 63 
Au § 40  Dnr KS 070/2008 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport, 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Bemyndiga stämmombudet att ge bolagsstyrelsen och verkställande direktör 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2007 samt godkänna årsredovisningen för detsamma. 
 
_________ 
 
 
Au § 40 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunens ombud vid 
bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och verkställande direktören 
vid Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen och godkänna årsredovisning för  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag avseende räkenskapsåret 2007 samt 
godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med 
årsredovisning för räkenskapsåret 2007. LFAB:s ekonomiska resultat för år 
2007 uppgår till ett överskott av 1 509 700 kronor. Därutöver har 
auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton AB, inkommit 
med revisionsberättelse och lekmannarevisor Rune Andersson med 
granskningsrapport. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i en 
skrivelse daterad den 23 april 2008 kommunfullmäktige beslutar bemyndiga 
stämmoombuden att ge bolagsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2007 samt godkänna årsredovisningen för detsamma. 
 
_________ 
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Ks § 64 
Au § 41  Dnr KS 070/2008 042 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport, 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Bemyndiga stämmombudet att ge bolagsstyrelsen och verkställande direktör 
ansvarsfrihet i enlighet med förslag i revisionsberättelsen för 
verksamhetsåret 2007 samt godkänna årsredovisningen för detsamma. 
 
_________ 
 
 
Au § 41 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid 
bolagsstämman direktiv att bevilja styrelsen och verkställande direktören 
vid Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB ansvarsfrihet i enlighet med 
förslag i revisionsberättelsen och godkänna årsredovisning för  
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB avseende räkenskapsåret 2007 samt 
godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB har inkommit med årsredovisning för 
räkenskapsåret 2007. Därutöver har auktoriserad revisor Torbjörn 
Evaldsson,  
Grant Thornton AB, inkommit med revisionsberättelse och  
lekmannarevisor Rune Andersson med granskningsrapport. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i en 
skrivelse daterad den 23 april 2008 kommunfullmäktige beslutar bemyndiga 
stämmoombuden att ge bolagsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2007 samt godkänna årsredovisningen för detsamma. 
 
_________ 
 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      12 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-05-28                                                              
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 65 
Au § 42   Dnr KS 071/2008 107 
 
Ägardirektiv och revidering av dessa,  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt Allmänna utskottets förslag i § 42 med tillägget att ekonomichefen 
vid revideringen av ägardirektiven inarbetar finansieringsriktlinjer samt 
riktlinjer för vinstutdelning 
 
_________ 
 
 
Au § 42 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
ägardirektiv för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag samt kommunstyrelsen 
beslutar uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att revidera ägardirektiven 
inför 2009. Vidare föreslås i enlighet med Gert Starks (s) tilläggsyrkande 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avkastningen från 
borgensavgiften skall nyttjas för underhåll av kommunens utomhusmiljö.  
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsplikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalt ägt aktiebolag. 
Uppsiktplikten upprätthålls bland annat genom ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 10 november 2005, § 50, om bolagsordning för  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag. Ekonomichef Bo Wallströmer har i en 
skrivelse daterad 28 april 2008 angivit att behov föreligger om revidering av 
beslutad bolagsordning. Av denna anledning presenterar  
ekonomichef Bo Wallströmer ett förslag till ägardirektiv för Ljusnarsbergs 
Fastighetsbolag AB, vilka utgörs av en revidering av beslutad 
bolagsordning. Revideringen utgörs huvudsakligen av att soliditetsmålet  
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höjs från 10 procent till 20 procent, resultatmålet uppgår till minst två 
procent av omslutningen, målet för belåningsgraden höjs från 75 procent till 
85 procent samt att en borgensavgift uttas av kommunen med 0,2 procent av 
borgenssumman i samband med att LFAB upptar lån med kommunen som 
garant i form av borgensåtagande. 
 
Revisorerna framför i rapporten ”Översiktlig granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll” ett antal förslag till 
förbättringar av ägardirektiven. Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår att 
kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att revidera ägardirektiven 
inför 2009 utifrån revisionsrapportens förslag.  
 
Gert Stark (s) föreslår i ett tilläggsyrkande att avkastningen i anledning av 
borgensavgiften skall nyttjas för underhåll av utomhusmiljön i kommunen. 
 
_________ 
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Ks § 66 
Au § 43  Dnr KS 071/2008 107 
 
Ägardirektiv och revidering av dessa,  
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB (LIFAB) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Enligt Allmänna utskottets förslag i § 43 med tillägget att ekonomichefen 
vid revideringen av ägardirektiven inarbetar finansieringsriktlinjer samt 
riktlinjer för vinstutdelning 
 
_________ 
 
 
Au § 43 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Föreslå kommunfullmäktige besluta anta föreliggande förslag till 
ägardirektiv för Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB samt 
kommunstyrelsen beslutar uppdra åt ekonomichef Bo Wallströmer att 
revidera ägardirektiven inför 2009. Vidare föreslås i enlighet med Gert 
Starks (s) tilläggsyrkande kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avkastningen från borgensavgiften skall nyttjas för underhåll av 
kommunens utomhusmiljö 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen 6 kap 1 § uppsiktsplikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalt ägt aktiebolag. 
Uppsiktplikten upprätthålls bland annat genom ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde  
den 10 november 2005, § 51, om bolagsordning för  
Ljusnarsbergs Industrifastigheter AB. Ekonomichef Bo Wallströmer har i en 
skrivelse daterad 28 april 2008 angivit att behov föreligger om revidering av 
beslutad bolagsordning. Av denna anledning presenterar  
ekonomichef Bo Wallströmer ett förslag till ägardirektiv för Ljusnarsbergs 
Industrifastigheter AB, vilka utgörs av en revidering av beslutad 
bolagsordning. Revideringen utgörs huvudsakligen av att soliditetsmålet  
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höjs från 10 procent till 45 procent, resultatmålet uppgår till minst två 
procent av omslutningen, målet för belåningsgraden sänks från 75 procent 
till 65 procent samt att en borgensavgift uttas av kommunen med 0,2 
procent av borgenssumman i samband med att LIFAB upptar lån med 
kommunen som garant i form av borgensåtagande. 
 
Revisorerna framför i rapporten ”Översiktlig granskning av hur 
kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll” ett antal förslag till 
förbättringar av ägardirektiven. Ekonomichef Bo Wallströmer föreslår att 
kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichefen att revidera ägardirektiven 
inför 2009 utifrån revisionsrapportens förslag.  
 
Gert Stark (s) föreslår i ett tilläggsyrkande att avkastningen i anledning av 
borgensavgiften skall nyttjas för underhåll av utomhusmiljön i kommunen. 
 
_________ 
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Ks § 67 
Au § 44  Dnr KS 072/2008 042 
 
Årsredovisning och revisionsberättelse, Regionförbundet Örebro 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunens ledamöter i Regionförbundet Örebro beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2007 med hänvisning till revisionsberättelsens förslag samt 
godkänner årsredovisningen. 
 
_________ 
 
 
Au § 44 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Under förutsättning att revisionsberättelsen inte har något att erinra, 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja kommunens 
ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet i enlighet med förslag i 
revisionsberättelsen samt godkänna årsredovisning för  
Regionförbundet Örebro avseende år 2007. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Årsredovisning för år 2007 har upprättats för Regionförbundet Örebro 
innehållande beskrivning av regionförbundets verksamhet och ekonomiska 
resultat för aktuellt verksamhetsår. Regionförbundets ekonomiska resultat 
för år 2007 uppgår till ett underskott av 3 919 000 kronor.  
 
Gert Stark (s) föreslår i en skrivelse daterade den 23 april 2008 att under 
förutsättning att revisionen inte har något att erinra, kommunfullmäktige 
beviljar kommunens ledamöter i Regionförbundet Örebro ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2007 med hänvisning till revisionsberättelsens förslag samt 
godkänner årsredovisningen. 
 
_________ 
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Ks § 68 
Au § 45  Dnr KS 073/2008 400 
 
Information om pågående ärenden inom Miljömålsrådet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Skriften ”Ett reformerat strandskydd i Örebro län” delges samtliga politiska 
partier med mandat i kommunfullmäktige för möjlighet att avge synpunkter. 
Vidare beslutas uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund att utarbeta ett 
förslag till skriftligt svar rörande länsstyrelsens erbjudande om delegation 
till kommunen rörande beslut i strandskyddsfrågor från och med  
den 1 januari 2009. Slutligen beslutas att kommunen inte motsätter sig att 
länsstyrelsen tar beslut avseende införande av undantag från strandskyddet 
vid mindre vattendrag från och med den 1 juli 2008. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen Örebro län har den 26 maj 2008 inkommit med erbjudande 
om delegation till kommunen att besluta i strandskyddsfrågor från och med 
den 1 januari 2009. Länsstyrelsen Örebro län anhåller om skriftligt svar från 
kommunen via kommunfullmäktigebeslut senast den 30 september 2008. 
Vidare anhålls om skriftligt besked senast den 4 juni 2008 huruvida 
kommunen motsätter sig att beslut fattas av länsstyrelsen som gäller från 
och med den 1 juli 2008 avseende införande av undantag från strandskyddet 
vid mindre vattendrag. 
 
_________ 
 
 
Au § 45 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmaterialet rörande mål i samband med 
vedeldning och skriften ”Ett reformerat strandskydd i Örebro län” delges 
samtliga politiska partier med mandat i kommunfullmäktige samt att i övrigt 
lägga informationen till handlingarna. 
 

****** 
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ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar om 
pågående ärenden inom Miljömålsområdet.  
 
Ett ärende avser förslag till prioriterade samarbetsprojekt för år 2008-2009. 
Miljömålsrådet kommer att besluta enligt förslaget under förutsättning 
länets tekniska chefer har något att erinra. 
 
Länsstyrelsen har utarbetat förslag i form av arbetsmaterial till 
gemensamma mål för miljöhänsyn i samband med vedeldning i Örebro län. 
Kommunfullmäktige antas behandla ärendet under hösten 2008. 
 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till strandskydd som presenteras i 
skriften ”Ett reformerat strandskydd i Örebro län”. Kommunfullmäktige 
antas behandla ärendet under hösten 2008. 
 
Ewa-Leena Johansson föreslås i en skrivelse daterad den 28 april 2008 
kommunstyrelsen besluta att arbetsmaterialet rörande mål i samband med 
vedeldning och skriften ”Ett reformerat strandskydd i Örebro län” delges 
samtliga politiska partier med mandat i kommunfullmäktige samt att i övrigt 
lägga informationen till handlingarna. 
 
_________ 
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Ks § 69 
Au § 48 Dnr KS 076/2008 106 
 
Reviderade stadgar, LEADER - Bergslagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till stadgar för föreningen  
LEADER - Bergslagen. Vidare beslutas att kommunstyrelsen senast  
den 31 augusti 2008 utse en av valberedningens ledamöter att utgöra 
kommunens representant i valberedningen för LEADER -  Bergslagen. 
 
_________ 
 
 
Au § 48 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande förslag till stadgar för  
LEADER -  Bergslagen. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 21 november 2007, § 
157, att kommun skulle ingå som medlem i LEADER - Bergslagen ideella 
förening under i första hand åren 2008 och 2009. LEADER är ett  
EU-initiativ och utgör en arbetsmetod för att genom samverkan mellan 
offentlig. privat och ideell sektor skapa utvecklingsmöjligheter på 
landsbygden. Vid senaste föreningsstämman uppdrogs åt styrelsen att 
revidera stadgarna samt handlingsprogrammet då dessa inte godkändes av 
länsstyrelsen. Styrelsen har inkommit med förslag till reviderade stadgar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i en 
skrivelse daterade den 28 april 2008 att kommunstyrelsen beslutar att 
godkänna förslag till stadgar för föreningen LEADER - Bergslagen. 
 
_________ 
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Ks § 70 
Au § 49 Dnr KS 090/2008 615 
 
Policydokument gällande vuxnas lärande i Örebro län 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till policydokument ”Infrastruktur 
för vuxnas lärande i Örebro län – ett policydokument”. 
 
_________ 
 
 
Au § 49 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till policydokument 
”Infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län – ett policydokument”. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Länets tolv kommuner har via Regionförbundet Örebro samlats i ett nätverk 
tillsammans med dem som är ansvariga för vuxenutbildningen. Ett förslag 
till gemensamt policydokument har utarbetats som skall ligga till grund för 
gemensamma samverkansstrategier, aktivitetsplaner och eventuella 
samverkansavtal för genomförandeperioden 2008-2010. Efter antagande av 
policydokumentet skall varje kommun utarbeta ett lokalt strategidokument 
för vuxnas lärande utifrån lokala förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) föreslår i en 
skrivelse daterade den 28 april 2008 att kommunstyrelsen godkänner 
förslaget till policydokument ”Infrastruktur för vuxnas lärande i Örebro län 
– ett policydokument”. 
 
_________ 
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Ks § 71 
Au § 51   Dnr KS  
 
Årsredovisning och revisionsberättelse, Bergslagens Kommunalteknik  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Bevilja kommunens ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet 
med revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 samt godkänna 
årsredovisningen för detsamma. Vidare förslås kommunfullmäktige uttala 
att en vilja at ta del av den skrivelse från Bergslagens Kommunalteknik som 
skall tillsändas revisorerna med anledning av vad som framkommit i 
revisionsberättelsen. 
 

****** 
 
ÄRENDET 
 
Det noteras att Hans Hedborg (c), Anna-Marina Martinsson (kfl) och  
Ralf Nielsen (kfl) ej deltar i beslutet. 
 
_________ 
 
 
Au § 51 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bergslagens 
Kommunalteknik avseende verksamhetsåret 2007 överlämnas till 
kommunfullmäktige. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Bergslagens Kommunalteknik har inkommit med årsredovisning och 
revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2007. 
 
_________ 
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Ks § 72 
Au § 52  Dnr KS 078/2008 106 
 
Förfrågan om deltagande i projekt, Styrel-UPOS 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunen deltar i projektet Styrel-UPOS. 
 
_________ 
 
 
Au § 52 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Uppdra åt kommunchef Torbjörn Brännlund att undersöka de närmare 
förhållandena kring projektet. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunen skall delta i projektet. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Ludvika kommun har erhållit medel från Energimyndigheten för att 
genomföra projektet Styrel-UPOS. Projektet avser att kartlägga vilka typer 
av verksamheter som skall prioriteras vid elbrist samt vilka enskilda 
objekt/elanvändare som finns inom de prioriterade verksamheterna. 
Redovisning i from av en slutrapport skall ske till länsstyrelsen vecka 51 år 
2008, där bland annat skall presenteras problemlösningar vid elbrist samt 
kostnaderna för att upprätthålla eltillgång för prioriterade verksamheter. 
Projektet är organiserat i en styrgrupp, en projektgrupp och en referensgrupp 
där projektgruppen utgöra den operativa enheten.  
 
Ludvika kommun har inkommit med en förfrågan om Ljusnarsbergs 
kommuns intresse av att delta i projektet. 
 
_________ 
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Ks § 73 
Au § 54  Dnr KS 079/2008 046 
 
Val av auktoriserad revisor, samfonder 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen väljer Peter Söderman till revisor för år 2007 för 
Skolsamfondsstiftelsen, Socialsamfondsstiftelsen och  
Karl Gunnar Erikssons donationsstiftelse. Vidare uppdra åt kommunchef 
Torbjörn Brännlund göra förfrågan om uppdraget som auktoriserad revisor 
för år 2008 i berörda stiftelser. 
 
_________ 
 
 
AU § 54 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen väljer auktoriserad revisor Peter Söderman till revisor för 
år 2007 för Skolsamfondstiftelsen, Socialsamfondstiftelsen och  
Karl Gunnar Erikssons donationsstiftelse samt att  
kommunchef Torbjörn Brännlund gör förfrågan om uppdraget som 
auktoriserad revisor för år 2008 i berörda stiftelser. 
 

****** 
 

ÄRENDET 
 
Kommunen har att välja auktoriserad revisor i Skolsamfondstiftelsen, 
Socialsamfondstiftelsen och Karl Gunnar Erikssons donationsstiftelse. 
 
_________ 
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Ks § 74 Dnr KS 086/2007 736 
 
Regelverk för kommunalt bilstöd (mobilitetsstöd) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till ”Regelverk för bilstöd 
(mobilitetsstöd) i Örebro län”. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
Riksdagen beslutade den 31 maj 2006 införa en lag om försöksverksamhet 
under perioden 1 juli 2007-30 juni 2010 med kommunalt bilstöd som 
komplement till färdtjänst. Försöksverksamheten innebär att kommunen ger 
ekonomiskt stöd till funktionshindrade kommuninvånare för de skall kunna 
införskaffa eller anpassa ett motorfordon. Förutsättningarna för att erhålla 
stöd är att aktuell person innehar färdtjänsttillstånd, samtycker till stödet och 
inte är berättigad till statligt bilstöd. 
 
Sociala utskottet beslutade vid sammanträde den 7 juni 2007, § 34, att 
anmäla kommunens intresse för deltagande i försöksverksamheten. 
Likaledes gjorde övriga kommuner i Örebro län. Samtliga länets kommuner 
erhöll regeringens tillstånd att delta i försöksverksamheten under sommaren 
och våren 2007. I anledning av detta inkom Länstrafiken Örebro AB  
den 19 december 2007 med ett förslag till gemensamt regelverk och 
gemensamma tillämpningsföreskrifter för länet för remissförfarande. Vidare 
föreslogs att Länstrafiken Örebro AB skull erhålla uppdraget att handlägga 
ansökningar för att därefter lämna förslag till beslut till den sökandes 
hemkommun. Sociala utskottet beslutade vid sammanträde  
den 7 februari 2008, § 11, anta socialchef Lindha W Gustavssons förslag till 
remissyttrande. 
 
Länstrafiken Örebro AB inkom den 24 april 2008 med en skrivelse samt ett 
reviderat förslag till regelverk. I skrivelsen föreslås kommunen anta 
föreliggande förslag till ”Regelverk för bilstöd (mobilitetsstöd) i  
Örebro län” för att gälla under perioden 1 oktober 2008 till 30 juni 2010. 
 
_________ 



  
LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      25 (35) 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2008-05-28                                                              
 

Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ks § 75 Dnr KS 093/2008 761 
 
Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbete i Örebro län  
2008-2011 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunens ställer sig bakom ”Strategi för det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011”. Vidare uppdras åt 
kommunchef Torbjörn Brännlund utarbeta ett förslag till tidsplan och 
organisation för revidering av kommunens drogpolitiska handlingsplan. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Samrådsgruppen för alkohol- och drogprevention i Örebro län har översänt 
”Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län  
2008-2011”. Strategin innehåller länsmål som sammanfaller med de länsmål 
som ingår i målområde 11 i länets folkhälsoplan, antagen vid 
landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 november 2007, § 151. 
Strategin innehåller även en genomgång och beskrivning av prioriterade 
områden, förebyggande åtgärder, tidiga insatser och insatser för riskgrupper, 
information och opinionsbildning samt samverkan.  
 
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist föreslår i en skrivelse daterad  
den 9 maj 2008 kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom ”Strategi för det 
alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011” samt 
uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund att utarbeta förslag till tidsplan 
och organisation för revidering av kommunens drogpolitiska handlingsplan. 
 
_________ 
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Ks § 76 Dnr KS 037/2008 007 
 
Revisionsrapport, Översiktlig granskning av hur kommunstyrelsen utövar 
sin förvaltningskontroll 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ekonomichef Bo Wallströmer att utarbeta 
förslag till skrivelse. Förslaget skall presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 augusti 2008. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunens revisorer har uppdragit åt Komrev inom Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers att genomföra en revisionsrapport där en 
översiktlig granskning gjorts av hur kommunstyrelsen utövar sin 
förvaltningskontroll. 
 
Komrev inom Öhrlings PricewatwerhouseCoopers har presenterat en 
revisionsrapport daterad februari 2008 för kommunens revisorer.  
I revisionsrapporten föreslås ett antal förbättringar avseende uppföljning av 
och återrapportering till kommunstyrelsen. 
 
Rune Andersson, ordförande, kommunens revisorer, har inkommit med en 
skrivelse daterad den 26 mars 2008 där kommunstyrelsen anmodas skriftligt 
senast den 1 september 2008 redovisa vilka åtgärder som vidtagits med 
anledning av granskningen. 
 
_________ 
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Ks § 77 Dnr KS 094/2008 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadspolitiskt program för Örebro kommun – 
Örebro 2012 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchef Torbjörn Brännlund och 
utvecklingssekreterare Tomas Larsson utarbeta ett remissyttrande å 
kommunens vägnar. Remissyttrande skall redovisas för kommunstyrelsen 
vid sammanträde den 27 augusti 2008. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Näringslivschef i Örebro kommun Lars Ekevärn har i samråd med en 
parlamentarisk arbetsgrupp på uppdrag av kommunstyrelsen i  
Örebro kommun utarbetat en förslag till reviderat näringspolitiskt program 
för Örebro kommun.  
 
Kanslichef Ingegerd Zidén, Örebro kommun, har i en skrivelse daterad den 
6 maj 2008 erbjudit Ljusnarsbergs kommun inkomma med remissyttrande 
rörande förlaget till näringspolitiskt program för Örebro kommun. 
Eventuella synpunkter skall vara Örebro kommun tillhanda senast  
den 30 juni 2008. 
 
_________ 
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Ks § 78 Dnr KS  
 
Handlingsprogram för LEADER - Bergslagen 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen noterar inkommet utkast handlingsprogram för  
LEADER – Bergslagen. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Arbetsgruppen för LEADER – Bergslagen har inkommit med ett utkast till 
handlingsprogram för kännedom. Handlingsprogrammet avser perioden 
2007-11-01—2013-12-31. 
 
_________ 
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Ks § 79 Dnr KS  
 
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar anta Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendationer till Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda (PBF) samt att bestämmelserna skall gälla från och med den 
1 januari 2003. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att bokstaven X 
i PBF § 10 moment 3 ersätts med siffran ett, innebärande att aktuell mening 
för följande lydelse ”Från minskningen undantas dock dessförinnan ett 
belopp som för månad räknat motsvarar en tolftedel motsvarande ett (1) 
gånger det prisbasbelopp som gäller för det år utbetalningen av 
visstidspension avser.” 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) har ersatts 
med nya bestämmelser, Bestämmelser om pension och avgångsersättning 
för förtroendevalda (PBF). PBF gäller för förtroendevalda som avses i  
4 kap 1 § Kommunallagen och som fullgör uppdrag i kommunen på heltid 
eller på betydande del av heltid. PBF gäller vidare för den som tidigare varit 
förtroendevald i kommunen och på grund härav är berättigad till 
pensionsförmån enligt PBF. 
 
Bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda är 
antagna av Sveriges Kommuners och Landstings förbundsstyrelse med 
giltighet från och med den 1 januari 2003 och skall, enligt Sveriges 
Kommuner och landstings rekommendationer, användas som underlag till 
lokala beslut. 
 
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg föreslår i en skrivelse daterad den 
19 maj 2008 kommunfullmäktige besluta att anta Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendationer till Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) och att bestämmelserna skall 
gälla från och med den 1 januari 2003. Vidare föreslås att bokstaven X i 
PBF § 10 moment 3 ersätts med siffran ett, innebärande att aktuell mening 
för följande lydelse ”Från minskningen undantas dock dessförinnan ett 
belopp som för månad räknat motsvarar en tolftedel motsvarande ett (1) 
gånger det prisbasbelopp som gäller för det år utbetalningen av 
visstidspension avser.” 
 
_________ 
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Ks § 80 Dnr KS  
 
Tertialrapport, Regionförbundet Örebro 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner Regionförbundet Örebros tertialrapport. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Regionförbundet Örebro har inkommit med en redovisning från 
regionförbundets verksamhetsområden för första tertialet 2008.  
 
Resultatet är bättre än budget per den 30 april 2008. Vissa kostnader är höga 
på grund av att de ej periodiserats. Avvecklingen med tillhörande 
avvecklingskostnader för verksamheten IT-media är fortfarande inte helt 
utredda. Framöver kommer vid varje styrelsemöte i regionförbundet 
utförliga ekonomiska uppföljningsrapporter att presenteras. Prognos för 
2008 visar på att resultatet kommer att hamna på den budgeterade nivån. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) informerar i en 
skrivelse daterad den 19 maj 2008 att förbättringsåtgärder gällande 
anmärkningar i revisionsgranskningen pågår. Vidare föreslås i skrivelsen att 
kommunfullmäktige godkänner Regionförbundet Örebros tertialrapport. 
 
_________ 
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Ks § 81 Dnr KS  
 
Information, finansiering av Regionförbundet Örebro 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till budgetberedningen. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Regiondirektör Magnus Persson och ekonomichef Liz Hultgren, 
Regionförbundet Örebro, presenterar i en skrivelse daterad den 13 maj 2008 
till regionstyrelsen förslag till medlemsfinansiering av regionförbundet 
2009. Regionstyrelsens presidium har, på uppdrag av regionstyrelsen, under 
februari, mars och april 2008 fört dialog med medlemmarna i 
regionförbundet. Dialogen har avsett såväl verksamheternas inriktning som 
nivån på medlemmarnas anslag till regionförbundet.  
 
Regionstyrelsens uppfattning efter dialogen är att medlemsfinansieringen 
för 2009 kan höjas med tre miljoner kronor, motsvarande ofinansierade 
politikerkostnader, samt en uppräkning kan ske av ramen med tre procent. 
Dessutom kan resurser motsvarande tre miljoner kronor, fördelat på två år, 
tillföras avseende utvecklingskostnader. Förslaget innebär att kostnaden för 
Ljusnarsbergs kommun 2009 uppgår till 434 000 kronor. Kostnaden för 
2008 uppgår till 381 000 kronor. 
 
I skrivelsen föreslås regionstyrelsen besluta att planeringsramen vad avser 
medlemsfinansieringen för 2009 fastställs till 65 659 000 kronor inklusive 
ett engångsbelopp om 1 500 000 kronor för utvecklingskostnader samt att 
regionstyrelsen beslutar uppdra åt regiondirektör Magnus Persson att ta fram 
ett verksamhets- och budgetförslag för perioden 2009-2010. 
 
_________ 
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Ks § 82 Dnr KS  
 
Djäkens samfällighetsförenings VA-ledningar till kommunal förvaltning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen betraktar ärendet som avslutat. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Kommunen har i inkommen skrivelse per den 13 november 2007 fått en 
hemställan från Lars Strandberg, Djäkens Bygges samfällighetsförening, där 
kommunstyrelsen föreslås besluta om allmänförklaring av de  
VA-anläggningar som finns ute vid Djäken och som förvaltas av den 
samfällighetsförening som bildades i början av 1990-talet. Skrivelsen har 
sin grund i en motion till Djäkens samfällighetsförenings årsstämma i april 
2007 varvid föreningens styrelse fick i uppdrag att till nästkommande 
årsmöte besvara motionen. 
 
Under år 2008 har ett antal möten avhållits mellan kommunen och 
samfällighetsföreningen samt synpunkter inhämtats från såväl Bergslagens 
Miljö och Byggförvaltning (BMB) som Bergslagens Kommunalteknik 
(BKT) gällande konsekvenserna av ett kommunalt 
övertagande/allmänförklaring av VA-anläggningen. 
 
Djäkens samfällighetsförening beslutade vid ordinarie årsstämma  
den 3 maj 2008 att motionen skulle avslås. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) har inkommit med 
en skrivelse daterad den 12 maj 2008 där kommunstyrelsen i anledning av 
beslutet att avslå motionen vid Djäkens samfällighetsförenings årsstämma 
2008, föreslås besluta betrakta ärendet som avslutat. 
 
_________ 
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Ks § 83 Dnr KS  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Förteckningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
 
 
ÄRENDET 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut inom individ- och familjeomsorgen 
under perioderna 2008-03-01—2008-03-31 och 2008-04-01—2008-04-30. 
 
Anmälan av tagna beslut inom äldreomsorgen under perioderna  
2008-03-01—2008-03-31 och 2008-04-01—2008-04-30. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut av utvecklingssekreterare  
Tomas Larsson. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut i mark- och fastighetsärenden. 
 
Anmälan av tagna delegationsbeslut, upplåtelse av allmän plats. 
 
_________ 
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Ks § 84   Dnr KS 001/2008  101 
 
Rapporter, delgivningar, meddelanden och pågående ärenden  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporter m.m. läggs till handlingarna. 
 
   ******   
 
Rapporter 
 

Nora kommun Verksamhetsbeskrivning 2003-2007 av 
samverkan i lokalt folkhälsoarbete, norra 
Örebro län. 

  
Regionförbundet Örebro 
Länstrafiken Örebro AB 

Målbild 2015 och 2030 för 
kollektivtrafiken i Örebroregionen. 
Dnr 165/2007 530 

  
Jurina Garamute Rapport från SOFINT 
  
Ninni Badh-Grändås Rapport från projekt mot langning 
  
  
Delgivningar  
  
Filmpol mitt Årsstämmoprotokoll 2008-03-28 
  
Örebro läns 
Luftvårdsförbund 

Kallelse till stämma 2008-05-08. 

  
L&SEK Verksamhetsplan 2008. 
  
Arbogaåns Vattenförbund Kallelse, förbundsstämma 2008-05-29. 
  
Bergslagens 
Kommunalteknik 

Sammanträdesprotokoll , direktionen  
2008-04-25. 

  
Räddningsnämnden 
Västerbergslagen 

Sammanträdesprotokoll 2008-04-28. 

  
Länstrafiken Örebro AB Årsstämmoprotokoll 2008-04-16. 
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Länsstyrelsen Uppföljning av verksamhetstillsyn, 
barnavårdsutredningar. 

  
L&SEK Styrelsesammanträdesprotokoll 2008-04-07 
  
Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag 

Styrelsesammanträdesprotokoll 2008-04-29 

Bergslagens Miljö- och 
Byggnämnd 

Sammanträdesprotokoll 2008-05-07. 

  
Kommunchefen  Information om kostnader i samband med 

geoteknisk undersökning. 
  
Länsstyrelsen Örebro län Tillstånd till allmän kameraövervakning, 

Skärets avfallsanläggning. 
Dnr 021/2008 100 

  
Regionförbundet Örebro Regionstyrelseprotokoll 2008-04-17 
 Regionstyrelseprotokoll 2008-05-15 
 Regionstyrelseprotokoll 2008-05-22 
  
Naturvårdsverket Beviljande av statsbidrag 2 750 000 kronor, 

naturreservatet Finnkullberget 
 
 
_______ 
 
 
 

 


