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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Plats och tid

2007-05-23
Tingshuset, Kopparberg

Tid: 08.30 – 15.00

Ewa-Leena Johansson (s)
Ingemar Javinder (s)
Gert Stark (s)
Pirjo Nilsson (s)
Ulla Kalander-Karlsson (s) 08.30-12.15
Astrid Dahl (v)
Hans Hedborg (c)
Anita Elvenäs (c)
Ulf Hilding (m)
Anna-Marina Martinsson (kfl)
Claudia Holm (kfl)

Beslutande

Övriga deltagande

Christer Lenke
Eric Hedengren, § 72
Linnéa Hedkvist, § 82
Torbjörn Brännlund, § 84
Tomas Larsson, § 84
Bo Wallströmer
Ann-Margret Runheim
Lindha Gustavsson
Ann-Mary Jansson-Kaare

Utses att justera

Anita Elvenäs

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret 2007-06-05

Underskrifter

Sekreterare

….………………………………………………………………………..

Paragrafer:

68 - 84

Ann-Mary Jansson-Kaare
Ordförande

………………………………………………………………………….

Ewa-Leena Johansson
Justerande

………………………………………………………………………………………………………………

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2007-05-23

Datum för
anslags uppsättning

2007-06-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………….

Datum för
anslags nedtagande

Ann-Mary Jansson-Kaare
Utdragsbestyrkande

2007-06-29
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 68
Ks § 57

Dnr KS 002/2007

041

Prognos 2007-03-31
Kommunstyrelsens beslut
Prognos 2007-03-31 och respektive förvaltnings åtgärdsförslag
kompletterad med bildningschefens tidplan och ekonomisk kalkyl över
förväntade besparingseffkter överlämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
******
YRKANDEN
Ulf Hilding (m), Anita Elvenäs (c) och Anna-Marina Martinsson (kfl)
yrkar att de av bildningschefen presenterade åtgärdsförslagen
kompletteras med en tidplan och ekonomisk kalkyl för förväntade
besparingseffekter inom bildningsutskottets verksamhet totalt.
_______

Ks § 57
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Prognosen överlämnas till respektive utskott för genomarbetning samt
åtgärdsförslag.
Ärendet återupptas på kommunstyrelsens sammanträde 2007-05-23.
******

ÄRENDET
Ekonomichefen överlämnar prognos 2007-03-31 som skall behandlas av
respektive utskott för att därefter slutligen behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde den 23 maj.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 69

Dnr KS 068/2007

041

Tidplan för budget 2008
Kommunstyrelsens beslut
Arbetet med budget 2008 ska ske i enlighet med föreliggande tidplan.
******
ÄRENDET
Ekonomichefen presenterar förslag till tidplan för arbetet med budget 2008:
Åtgärd
Tidpunkt
Notering
Budgetanvisningar, blanketter mm sänds ut till
V 20
14/5 – 18/5
verksamhetsansvariga
Maj-augusti
Utskottens arbete pågår med budgetförslagen
(verksamhetsförändringar) inklusive målformuleringar
(effekt- och aktivitetsmål)
Bemanningsplaner sänds ut för ifyllande
V 22
28/5 – 1/6
Bemanningsplaner lämnas in till ekavdelningen
Senast 15/8
Budgetupptakt med budgetberedningen (KS) om
23/5
förutsättningar, ramar, mm
Respektive utskott behandlar sina budgetförslag
7/8 resp 2/8
(verksamhetsförändringar) och målformuleringar
alternativt
separata smtr
Investeringsäskanden lämnas till ekavdelningen - avser Senast 1/9
även BKT
Utskottens budgetförslag (verksamhetsförändringar)
Senast 10/9
lämnas till ekavdelningen
26/9
Budgetberedningens 2:a sammanträde; utskottens
budgetförslag och målformuleringar redovisas samt
förslag till investeringar
Partigrupperna bearbetar budgetförslagen och
Sept-okt
målformuleringarna
Kommunstyrelsen behandlar budgetförslaget och
24/10
målformuleringarna
Kommunfullmäktige beslutar om budget 2008 och
15/11
skattesats

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 70

Dnr KS 038/2007

041

Omdisponering av investeringsanslag
Kommunstyrlsens beslut
Investeringsbudgetens anslag för uppsnyggning av centrummiljön år 2007 –
670 000 kronor (lekplats) – omdisponeras i enlighet med föreliggande
förslag.
******
ÄRENDET
Kommunchefen anför i tjänsteskrivelse av den 14 maj 2007:
”I investeringsbudget för 2007 finns 670 tkr anslaget för (projekt 4013) uppsnyggning av centrummiljön (lekplats). Föreslås att detta projekt förskjuts
till 2008 och samordnas med Vägverkets trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
Bergmästaregatan i anslutning till Malmtorget.
Föreslås vidare att anslaget (670 tkr) används för bussficka vid
Kopparbergsskolan samt trädplantering i samband med att Vägverket
genomför åtgärder på Konstmästaregatan under 2007.
Förslaget innebär att anslaget för gatuanpassningar 2008, 2 152 tkr, minskas
med 670 tkr och återförs till projekt 4013, så att lekplatsen kan iordningställas.”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 71
Ks § 59

Dnr KS 052/2007

024

Förslag till ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

•
•

”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” antas i
enlighet med föreliggande förslag och kompletteras med Ulf Hildings
(m) och Anita Elvenäs (c) tilläggsyrkande att uppräkning av grund- och
timarvode görs
Beräkningsgrunden för ordförandearvoden gäller retroaktivt från och
med 2007-01-01.
Övriga förtroendevaldas arvoden gäller från och med 2007-07-01.
******

ÄRENDET
Ordföranden redogör för förslag till ”Bestämmelser om ekonomiska
förmåner till förtroendevalda”.
YRKANDEN
Ulf Hilding (m) och Anita Elvenäs (c) gör följande tilläggsyrkande:
”Den procentuella ökning som kommunstyrelsens ordförandearvode höjs
med skall, även för grundarvode och timarvode för tjänstgörande
ledamöter/förtroendevalda, omräknas med samma procentuella höjning.”
_______

Ks § 59
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs för att återupptas på kommunstyrelsen den 23 maj.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 72
Au § 32

Dnr KS 046/2007

106

KGF Örebro Region – ansökan om ekonomiskt stöd/medverkan till
etablering
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Ljusnarsbergs kommun ansöker om medlemskap i KGF Örebro Region
och erlägger en förhöjd medlemsinsats motsvarande 15 000 kronor i
enlighet med föreliggande förslag.
Medlemsinsatsen kronor 15 000 ianspråktas av kommunchefens (ansvar
101) anslag för näringliv (verksamhet 22151).
******

PRESENTATION
Verksamhetsledare Eric Hedengren redogör för KGF Örebro Region.
_______

Au § 32
Allmänna utskottets beslut
Verksamhetsledare Eric Hedengren inbjuds att informera om KGF Örebro
Region vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2007.
******
ÄRENDET
Kreditgarantiföreningen KGF Örebro Region, styrelseordförande Raéd
Shaqdih och verksamhetsledare Eric Hedengren anför i skrivelse 2007-0410:
”Ärende
KGF Örebro Region avser att erbjuda länets kommuner i Örebro län
möjligheten att medverka till etableringen av KGF Örebro Region.
Bakgrund
KGF Örebro Region är en aktör som tillhandahåller kreditgarantier för små
och medelstora företag. Vi är organiserade i paraplyorganisationen Sveriges
KreditGarantiFörening (SKGF) som är godkänd av Finansinspektionen att
bedriva finansiell verksamhet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
KGF Örebro Region med säte i Örebro bildades under 2005 som ett direkt
resultat av efterfrågan samt dagliga förfrågningar från företagare som söker
kompletterande kapital. Etableringen syftar till att förstärka företagarnas
möjlighet att få krediter vid nystart eller för att utveckla befintliga
verksamheter. Målgruppen är små och medelstora företag oavsett juridisk
form.
Att placera pengar i KGF Örebro Region skapar entreprenörskap och
sysselsättning i länets kommuner. En del av avkastningen ges tillbaka i form
av ett levande Örebro län som har en positiv utveckling av näringslivet.
Genom att göra större medlemsemissioner i KGF Örebro Region kan vi
skapa förutsättningar för ett starkt entreprenörskap och ökad sysselsättning.
Framställan
Ljusnarsbergs kommun föreslås besluta att medverka till etableringen av
KGF Örebro Region genom att Ljusnarsbergs kommun ansöker om
medlemskap i KGF Örebro Region och erlägger en förhöjd medlemsinsats
motsvarande 15 tkr (2,8 kr/invånare, enligt en modell för förhöjd
medlemsavgift som länets kommuner ställt sig bakom).”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 73
Au § 33

Dnr KS 040.06

001

BKT – vision och mål 2007-2009 samt konsekvensutredning angående
direktiven
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet läggs till handlingarna tillsvidare.
_______

Au § 33
Allmänna utskottets beslut
Av BKT framtagen ”Vision och mål 2007-2009” samt konsekvensutredning
angående direktiven överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.
******
ÄRENDET
Förbundsdirektionen har antagit vision och mål (§ 26, 2007-03-23) samt
konsekvensutredning (§ 27, 2007-03-23) att gälla till och med år 2009.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 74
Au § 35

Dnr KS 052.06

107

Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag – kommunens fastighetsbestånd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Enligt allmänna utskottet § 35, 2007-05-02.
_______

Au § 35
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att i egenskap av ägare uppdra till
Ljusnarsbergs Fastighets AB att verkställa rivning av fastigheten Västra
Born 1:266.
******
ÄRENDET
Ekonomichefen anför i tjänsteskrivelse 2007-04-18:
”I skrivelse daterad 2006-05-02 beskriver Ljusnarsbergs Fasighets AB
situationen avseende vakanser i beståndet. Bolagets styrelse och dess VD
hänskjuter frågan om reducering av bolagets bostadsbestånd i Ställdalen till
kommunen och dess styrelse.
Sedan skrivelsen upprättats har olika försök gjorts för att förändra
bostadsmarknaden i Ställdalen. Inget av försöken har utmynnat i några
konkreta förbättringar. Vakansgraden i bolagets bestånd har t o m ökat
(17 av 29 lägenheter i fastigheten Västra Born 1:266 är outhyrda).
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen tillstyrka att
LFAB tar fastigheten Västra Born 1:266 ur beståndet medelst rivning.”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23

Ks § 75
BUS § 30
Vistelsetiden på förskolorna – anlitande av extern utredare
Kommunstyrelsens beslut
•
•

Ärendet utgår i anledning av att bildningsförvaltningen kommer att
genomföra förestående utredning internt.
Utredningen skall vara genomförd i september 2007 för presentation i
bildningsutskottet 2007-09-04.
******

ÄRENDET
Bildningschefen redogör för förändrade förutsättningar i ärendet.
Personal inom förskolan anser att utredningen kan göras internt utan att
belasta verksamhetens budget. Framställningen om extra anslag är därför
inte längre aktuell varför ärendet kan avskrivas från vidare handläggning i
kommunstyrelsen.
_______

BUS § 30
Bildningsutskottets beslut
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen med begäran om extra anslag.
Ärendet
Bildningsförvaltningen skall utreda vistelsetiden för barn vid förskolorna.
För detta arbete vill man anlita en konsult, Richard Linder. Han har gjort en
motsvarande utredning i Hällefors till en kostnad av 32 000 kr plus
omkostnader. Jämfört med denna avses uppdraget för Ljusnarsberg bli av
något mindre omfattning varför kostnaden bör bli lägre.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 76
BUS § 35

Dnr KS 048/2007

106

Forsknings- och skolutvecklingsprojekt om hälsoutveckling
Kommunstyrelsens beslut
Ljusnarsbergs kommun avstår från att delta som medfinansiär i det av
Lindeskolan erbjudna forsknings- och skolutvecklingsprojektet.
******
YRKANDEN
Gert Stark (s), Anita Elvenäs (c), Anna-Marina Martinsson (kfl) och
Ulf Hilding (m) yrkar att framställningen avslås.
_______

BUS § 35
Bildningsutskottets beslut
- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendet
Lindeskolan vill starta ett forsknings- och skolutvecklingsprojekt om
hälsoutveckling i samarbete med Örebro universitet. Projektet avses pågå
under fyra år med start höstterminen 2007. Man önskar att Ljusnarsbergs
kommun blir medfinansiär med 65 000 kr under första året.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 77
Su § 28

Dnr KS 029/2007

770

Projekt (kod 7354) “Rehabilitering i hemmet 2007” – rapport
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
_______

Su § 28
Sociala utskottets beslut
Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen tillika socialnämnden för
kännedom.
******
ÄRENDET

Se Ks § 53, 2007-03-28

Gunilla Andersson, MAR, redogör för arbetet med projektet.
Personal utbildas i olika omgångar för att få adekvat kompetens i att bistå
patienter som lämnat sjukhusvistelsen för att – utan att först vistas på
kommunens rehabiliteringsboende – i egenskap av Hembo pröva boende i
sitt eget hem.
MAR =
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
HEMBO = Brukare som omfattas av projektet “rehabilitering i hemmet”
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 78
Su § 29

Dnr KS 029/2007

770

Projekt (kod 415 7360) “Rehabilitering i hemmet” – utvidgning av projekt
Kommunstyrelsens beslut
Enligt sociala utskottet § 29, 2007-05-03.
_______

Su § 29
Sociala utskottets förslag till kommunstyrelsen tillika socialnämnden
•
•

Kommunstyrelsen tillika socialnämnden ställer sig bakom
genomförandet av projektet som skall avrapporteras till sociala utskottet
efter hand.
Slutrapport skall lämnas till kommunstyrelsen vid projekttidens slut.
******

ÄRENDET

Se Ks § 53, 2007-03-28 och Su § 28, 2007-05-03

Projektledare Gunilla Andersson, MAR, redogör för möjligheterna att
utvidga projektet med stegvis utbildning av personal inom hemtjänsten –
rehabilitering, kost/nutrition, läkemedelsgenomgångar och förebyggande
arbete.
En ansökan om statliga stimulansmedel på 919 000 kronor omfattande år
2007 och 2008 har lämnats till Socialstyrelsen.
MAR = Medicinskt ansvarig för rehabilitering
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 79

Dnr KS 058/2007

100

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – IH Svets
i Ställdalen AB (dnr:211-08209-2007)
Kommunstyrelsens beslut
Ingen erinran föreligger mot att länsstyrelsen i Örebro län beviljar IH Svets i
Ställdalen tillstånd till allmän kameraövervakning i Ljusnarsbergs kommun.
******
ÄRENDET
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro, har i remiss 2007-05-09,
dnr: 211-08209-2007, lämnat Ljusnarsbergs kommun tillfälle till yttrande i
rubricerade ärende.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 80

Dnr KS 059/2007

100

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Kopparbergs
Bryggeri AB, (dnr: 211-07397-2007)
Kommunstyrelsens beslut
Ingen erinran föreligger mot att länsstyrelsen i Örebro län beviljar
Kopparbergs Bryggeri AB tillstånd till allmän kameraövervakning i
Ljusnarsbergs kommun.
******
ÄRENDET
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro, har i remiss 2007-05-09,
dnr: 211- 07397-2007, lämnat Ljusnarsbergs kommun tillfälle till yttrande i
rubricerade ärende.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 81

Dnr KS 060/2007

100

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning – Kopparbergs
Skrot och Metall AB, (dnr: 211-07674-2007)
Kommunstyrelsens beslut
Ingen erinran föreligger mot att länsstyrelsen i Örebro län beviljar
Kopparbergs Skrot och Metall AB tillstånd till allmän kameraövervakning i
Ljusnarsbergs kommun.
******
ÄRENDET
Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro, har i remiss 2007-05-09,
dnr: 211- 07674-2007, lämnat Ljusnarsbergs kommun tillfälle till yttrande i
rubricerade ärende.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 82

Dnr KS

Folkhälsomål för Örebro län – Örebro läns landsting, 07-04-04
Kommunstyrelsens beslut
Det av folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterade förslaget till
yttrande/synpunkter, översänds som kommunens yttrande till Örebro läns
landsting, Samhällsmedicinska enheten för beaktande.
******
ÄRENDET
I skrivelse 2007-04-04 från Örebro läns landsting, Samhällsmedicinska
enheten, anförs bland annat följande:
”Vid hälso- och sjukvårdsnämndens presidiemöte den 4 april 2007
beslutades att arbetsmaterialet Folkhälsomål för Örebro län 2007-2011 –
underlag till folkhälsoplan ska skickas till länets kommuner för synpunkter.
Vi önskar att ni reflekterar över följande:
1. Synpunkter på förslag till länsmål
2. Hur ser ni på modellen som beskriver förslag till arbetsprocess?
3. Övriga synpunkter”.
Folkhälsostrateg Linnéa Hedkvist presenterar de synpunkter som tagits fram
för Ljusnarsbergs kommun.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18 (20)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 83
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förteckningarna läggs till handlingarna.
******
Till protokollet noteras att kommunstyrelsen även tagit del av
bildningsförvaltningens och socialförvaltningens delegationsbeslut.
Beslutet föregås av följande beredning:
Efter anmälan i bildningsutskottet förvaras bildningsförvaltningens
delegationsbeslut på förvaltningschefens kontor.
Socialförvaltningens delegationsbeslut i sekretessärenden, som efter
anmälan i sociala utskottet, anmäls vid kommunstyrelsens sammanträde,
2007-05-23, och förvaras i därför särskild pärm på socialförvaltningen.
Övriga delegationsbeslut förvaras på kommunkansliet.
_______

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LJUSNARSBERGS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23
Ks § 84

Dnr KS 001/2007

101

Rapporter / meddelanden / delgivningar
Kommunstyrelsens beslut:
Rapporter m.m. läggs till handlingarna.
******
Ordföranden:

Regionförbundet meddelar att EU-minister
Cecilia Malmström besöker Örebro
2007-05-31.
Vägverket och representanter för Bergslagsdiagonalen har träffats för att diskutera
framtidsfrågor. Ordföranden representerade
kommunen vid mötet som kombinerades med
en resa på Rv 50 från Grängesberg och
vidare söderut.
Ett möte med Bergslagsbanan har genomförts
i Borlänge.
Hastighetsbegränsning till 30 km/tim
planeras i centrala Kopparberg.
Allmänna utskottets sammanträde den 5 juni
har ställts in.

Sociala utskottets ordförande: Ljusnarsbergs kommun utmärker sig negativt
i brottsstatistiken relaterad till narkotika.

Justerandes sign.

Hans Hedborg (c):

BKT:s direktionsmöten i maj har ställts in.

Ekonomichefen:

Jämförelse av personalkostnaden för åren
2006 och 2007 perioden till och med 30 april
visar att kostnaderna minskat.

Personalsekreteraren:

Presentation av lönekartläggning m.m.

Utvecklingssekreteraren:

Information om arbetet med revidering av
Vision 2010. Kommunstyrelsens arbete med
Vision 2018 har härmed börjat.

LFAB och LIFAB:

Preliminära resultatrapporter per 2007-04-30.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2007-05-23

Ludvika kommun,
Räddningsnämnden
Västerbergslagen:

Protokoll 2007-04-02.

BKT, Bergslagens
Kommunalteknik:

Direktionens protokoll 2007-04-27.

Länsstyrelsen Örebro län:

Tillstånd att bryta skrotsten inom del av
fornlämning RAÄ 63 i Ljusnarsbergs socken
och kommun – beslut 2007-05-07.

Länsstyrelsen Örebro län:

Remiss 2007-05-03 (dnr 258-07844-2007)
”Tillfälle att lämna synpunkter på regleringen
av tillåtligheten till körning med vattenskoter
i Örebro län” – Ljusnarsbergs kommun
avstår från att lämna yttrande.

Länstrafiken Örebro AB:

Protokoll fört vid årsstämma 2007-04-16.

Samhällsbyggnad,
Örebro kommun:

”Tyck till om förslaget till nytt stadsbusslinjenät” och ”Var med och påverka Örebros
framtid”.

Arbogaåns Vattenförbund:

Kallelse till förbundsstämma 2007-05-30.

Örebro läns landsting:

Årsredovisning 2006.

Örebro läns landsting:

Ärende nr 21/2007 (CD 2006/3154) –
”Bolagisering av verksamheterna i Stiftelsen
Länsteatern i Örebro och Stiftelsen Musik för
Örebro län”.

Örebro läns landsting:

Patientnämndens årsrapport.

Naturvårdsverket:

Myrskyddsplan för Sverige – rapport 5667
och 5668, april 2007.

Ärenden under beredning:

Gruppen för psykosocialt omhändertagande
kommer att se över sin sammansättning och
planera för regelbundna möten m.m.
BMB undersöker möjligheterna att söka
bidrag till naturvårdsinsatser hos
Ljungbergsfonden.

Justerandes sign.
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