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Plats och tid

Kommunkontoret tisdagen den 18 mars 2003 kl. 09.00-12.30
Gruppmöte måndagen den 17 mars 2003 kl. 18.30-20.30

Beslutande

Åke Eriksson (c), ordförande §§ 45-52, 54-57
Gudrun Gustafsson (c) ordförande § 53
Anders Nilsson (c) tjänstgörande ersättare för Lennart Lundqvist (c)
Lars-Åke Holmgren (kd)
Gunilla Lundgren (fp)
Mikael Lindfors (s) §§45-52, 54-57
Sune Stenmark (s) tjänstgörande ersättare för Gunder Hjelte (s)
Jeanette Berggren (s)
Bertil Morén (v)

Övriga deltagande

Thorbjörn Olsson, kommunchef
Siv Bäckström, sekreterare
Bertil Näslund, projektledare för Kunskapslyftet § 46
Per Boman, IT-samordnare § 51
Karl-Axel Nygren, projektledare Tvåan § 51
Max Bohman, utbildnings- och fritidschef, § 54
Lena Andersson, personalchef § 54
Thim Bäcklund, bygg- och miljöchef § 54
Göran Hedman, teknisk chef § 54
Ivan Grundström, teknisk chef § 54
Kenneth Holmgren, ekonomichef § 54
Gunnar Lindberg, ekonomichef § 54

Utses att justera

Jeanette Berggren

Justeringens tid och plats

Torsdagen den 20 mars 2003

Underskrift

................................................................................................

Paragrafer:

45-57

Siv Bäckström, sekreterare
................................................................................................

Åke Eriksson, ordförande

Gudrun Gustafsson ordförande § 53

.................................................................................................

Jeanette Berggren, justerare
____________________________________________________________________________
BEVIS OM ANSLAG

Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdag

2003-03-18

Anslaget uppsatt

2003-03-20

Anslaget nedtages 2003-04-11

Protokollet förvaras på kommunkansliet, Norsjö
Underskrift

................................................................................................................
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§ 45
Dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg:
- Politiskt arbetsgivaransvar
----
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§ 46

Uppföljning av Kunskapslyftet 1997 – 2002
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 18
Kunskapslyftet är den största satsningen någonsin på vuxenutbildning i
Sverige. Samtliga kommuner har deltagit i det femåriga projektet som inleddes
1 juli 1997 och avslutades 31 december 2002.
Kunskapslyftet har finansierats med statliga medel och Norsjö kommun har
under projekttiden erhållit 7 753 678 kr för genomförandet av Kunskapslyftet.
Enligt förordningen (SFS 1998:276) om statligt stöd till särskilda satsningar
på utbildning av vuxna (”Kunskapslyftsförordningen”) skall en kommun som
har tilldelats stöd medverka i den uppföljning och utvärdering av
verksamheten som Skolverket bestämmer. För Kunskapslyftet har Skolverket
valt en form av rapport som även ska ge kommunerna en bra överblick över de
resultat och effekter som projektet har åstadkommit i den egna kommunen.
Ansvarig för Kunskapslyftet i Norsjö kommun, Bertil Näslund arbetar med att
färdigställa en rapport angående Kunskapslyftets verksamhet och resultat i
Norsjö.
Rapporten ska vara inlämnad till Skolverket senast 1 april 2003.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna rapporten till utbildnings- och fritidsnämnden för beredning och
behandling vid dess sammanträde 2003-03-12.
----Kommunstyrelsen 2003-03-18
Utbildnings- och fritidsnämnden har behandlat rapporten vid sammanträde
2003-03-12 § 45 och föreslagit kommunstyrelsen att godkänna kommunens
rapport till Skolverket.
Vid dagens sammanträde deltar Bertil Näslund, projektledare och
ansvarig för rapporten, med en kort redovisning. Rapporten som skall
sändas till Skolverket redovisas i aktbilaga.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad rapport samt att överlämna den till Skolverket
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§ 47

Överenskommelse (PÖK 02) om ändringar i PAK och PA-KL med
anledning av det reformerade pensionssystemet samt anvisningar
om tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 19
I cirkulär nr 2003:11 från Svenska Kommunförbundet informeras om att
Kommunförbundets styrelse beslutat att godkänna den träffade
överenskommelsen om ändringar i PAK och PA-KL avseende
bruttosamordningen för arbetstagare och familjepensionstagare födda 1937
och tidigare. Samtidigt har beslut fattats om att rekommendera kommunerna
att anta anvisningar för tolkning och tillämpning av
bruttosamordningsbestämmelser i PAK och PA-Kl avseende arbetstagare och
familjepensionstagare födda 1938 och senare.
Överenskommelsen gäller från och med 2003-01-01 tillsvidare och omfattar
följande;
-

Förhandlingsprotokoll 2002-10-14, PÖK 02
Ändringar i PA-KL fr.o.m. 2003-01-01
Ändringar i PAK fr.o.m. 2003-01-01

Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL, PÖK 02, ingår i äldre
lokalt tecknade överenskommelser om PAK respektive PA-KL. Något särskilt
beslut avseende dem krävs därför inte. Anvisningar för tolkning och
tillämpning måste däremot antas av kommunen för att kunna tillämpas av
respektive administratör. Anvisningarna innebär – utöver vad som anges i
bilaga 3 – även att utfästa förmåner ska infrias och att utbetalningar som görs
under 2003 inte ska anses vara utfästelser om framtida pensionsnivå.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta anvisningar för tolkning och tillämpning av
bruttosamordningsbestämmelserna i PAK och PA-KL, gällande från och med
2003-01-01.
----Kommunstyrelsen 2003-03-18
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 48

Undertecknande av handlingar – rättelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 21
Enligt upprättat förslag till reglemente för kommunstyrelsen § 22 skall avtal,
andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen,
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna
handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutade 2003-01-21 § 15 att avtal, andra handlingar och
skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott skall
undertecknas av ordföranden med vice ordförande som ersättare samt
kontrasigneras av kommunchefen, samt att för nedanstående ärenden uppdra
till nedan förtecknade att underteckna angivna handlingar.
På grund av en felskrivning har kommunstyrelsen att på nytt besluta i detta
ärende. Texten som ändrats har kursiverats.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av kommunstyrelsen
och dess arbetsutskott skall undertecknas av ordföranden med vice ordförande
som ersättare samt kontrasigneras av kommunchefen, samt
att för nedanstående ärenden uppdra till nedan förtecknade att underteckna
angivna handlingar:

Ärendetyp

Fullmakt till

Överlåtelse och utfärdande av köpehandlingar vid tomtfastighetsförsäljning

Kommunstyrelsens ordf. Åke Eriksson
Kommunstyrelsens v ordf. Mikael Lindfors
(ers)
Kontrasigneras kommunchef Thorbjörn
Olsson

Undertecknande av borgensåtaganden samt
skuldförbindelse vid upptagande av lån
Undertecknande av köpeavtal vid antagna
anbud vid skogsförsäljning

”
”
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§ 48 forts.
Ärendetyp

Fullmakt till

Bemyndigande att underteckna köpeavtal
vid markförvärv

Kommunstyrelsens ordf. Åke Eriksson
Kommunstyrelsens v ordf. Mikael Lindfors
(ers)
Kontrasigneras kommunchef Thorbjörn
Olsson

Uttag ur post- och bankräkningar

Ekonomichef Gunnar Lindberg/Kenneth
Holmgren
ekonomisekr Elaine Abrahamsson,
assistent Britta Jonsson, assistent Birgitta
Karlsson
(Fullmakten gäller endast två i förening)

Undertecknande av ansökningar om lagsökningar/betalningsföreläggande

Ekonomichef Gunnar Lindberg/
Kenneth Holmgren
assistent Britta Jonsson och assistent
Birgitta Karlsson
(Fullmakten gäller endast två i förening)

Utfärdande och undertecknande av
anmälan om arbetsskada, arbetsgivarintyg,
AFA-försäkringar

Löneassistent Ulla Boman, Britt-Inger
Karlsson, Christin Eriksson, Birgitta
Karlsson

Undertecknande av entreprenadavtal
och avtal med konsulter och varuleverantörer

Tekn chef Ivan Grundström/Göran
Hedman , Ingenjör Bertil Lundgren (ers)

Undertecknande av hyresavtal
- kommunens fastigheter

Ingenjör Kenneth Larsson
Tekn chef Ivan Grundström/Göran
Hedman(ers)

Undertecknande av hyresavtal
- bostäder i kommunens fastigheter

Assistent Ann-Charlotte Bask
Ingenjör Kenneth Larsson (ers)

Undertecknande av hyresavtal - bilplatser

Assistent Ann-Charlotte Bask
Ingenjör Kenneth Larsson (ers)

-----

Kommunstyrelsen 2003-03-18
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
----
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§ 49

Remiss - ansökan om bearbetningskoncession (omvandling av
utmål) för Udden Norra i Norsjö kommun – samråd enligt 8 kap.
1 § Minerallagen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 25
Norsjö kommun bereds tillfälle att yttra sig angående rubricerade
bearbetningskoncession.
Boliden Mineral AB har ansökt om bearbetningskoncession för utmålsområdet
Udden Norra K nr 1. Bygg- och miljökontoret har tagit del av bolagets
ansökan och miljökonsekvensbeskrivning och bedömer att förhållandena är
tillfredsställande redovisade utifrån nu kända förutsättningar. Se bilaga.
Bygg- och miljökontoret förslår därför att kommunstyrelsen tillstyrker ärendet
utan erinran.
Remissvaren ska vara inkomna till Länsstyrelsen senast den 21 mars 2003.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att till Länsstyrelsen inge upprättat förslag till yttrande
---Kommunstyrelsen 2003-03-18
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag
-----
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§ 50

Beslutsattestant/ersättare för projekt Områdesnät Tvåan och
Ortssammanbindande nät Tvåan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 27
Kommunstyrelsen har att utse beslutsattestanter samt fastställa ansvarsområde
för nedanstående nytillkomna konton
ID 1988 Områdesnät Tvåan
ID 1989 Ortssammanbindande nät Tvåan
Arbetsutskottets föreslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att som beslutsattestant för ID 1988 och 1989 utse Karl-Axel Nygren samt Per
Boman som ersättare
att för projekten fastställa ansvarsområde 210 Kommunledningskontor
----Kommunstyrelsen 2003-03-18
Kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
-----
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§ 51

Projekt Områdesnät Tvåan och Ortssammanbindande nät Tvåan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 28
Vid dagens sammanträde deltar projektledare Karl-Axel Nygren och
IT-samordnare Per Boman med information angående ovanstående projekt.
Enligt gällande IT- infrastrukturplan ska utbyggnad av fibernät först ske i de 8
prioriterade byarna, därefter Norsjö centralort, västra industriområdet och
Lilltjärnbränna. Västra industriområdet har påbörjats i och med utbyggnaden
av ortssammanbindande fibernät till Norsjövallen.
Med Norsjö centralort avses område inom detaljplan samt mellanliggande
område mellan västra industriområdet och samhället, se bilagda karta.
IT-enheten arbetar med att ta fram förslag till nya taxor för anslutningsavgift
och månadsavgift, som kommunstyrelsen har att ta ställning till vid
sammanträdet 2003-03-18.
Information till allmänheten om projektet och vad det innebär kommer
därefter att hållas och sedan kan bindande anmälningar tas upp. Med
vägledning av dessa har sedan arbetsutskottet att fatta beslut om
prioriteringsordningen inom Norsjö centralort.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2003-03-18
Per Boman, IT-samordnare och Karl-Axel Nygren, projektledare för projekt
Tvåan presenterar IT-enhetens förslag till nya taxor för anslutningsavgift och
månadsavgift enligt nedan:
Anslutningsavgift hushåll:
3 000 kr inkl. moms (Projekt Ettan 2 500 kr inkl. moms)
Anslutningsavgift företag:
6 000 kr exkl. moms (Projekt Ettan 5 000 kr exkl. moms)
Anslutningsavgift flerfamiljshus:
6 000 kr exkl. moms. Om Norsjö kommun installerar switch i fastigheten
tillkommer 400 kr exkl. moms per lägenhet.
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§ 51 forts.
Månadsavgift fibernät hushåll:
250 kr/månad inkl. moms (För närvarande 190 kr/månad inkl. moms)
Trafikmängden begränsas till 5 000 Mbyte per månad.
Månadsavgift data via kabel TV-nät:
150 kr/månad inkl. moms (För närvarande 60 kr/månad inkl. moms,
subventionerat genom NIG-projektet) Trafikmängden begränsas till 5 000
Mbyte per månad
Månadsavgift företag:
Från 500 kr/månad exkl. moms . (För närvarande från 400 kr/månad exkl.
moms) Avgiften baseras på antalet anslutna datorer och typ av trafik.
Anslutningsavgifterna baseras på kostnaden för kabel och utrustning inom
den anslutna fastigheten. Denna del är ej bidragsberättigad i projektet.
Månadsavgifterna baseras på kostnaden för drift och underhåll av datanäten
samt kostnad för anslutning mot Internet. Räntor och avskrivningar
motsvarande den del av investeringarna som finansierats av kommunala medel
har räknats in i kalkylen.
Anslutningsavgifterna ska gälla från och med 2003-05-01 och
månadsavgifterna från och med 2004-01-01.
Kommunstyrelsens beslutar
att fastställa verksamhetsområde för utbyggnad av fibernät i Norsjö samhälle
enligt bifogad karta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättat förslag till taxa enligt ovan
-----
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§ 52

Regler och rutiner för post och e-post
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-02-03 § 7
Nämndskansliet har utarbetat bifogade förslag till regler och rutiner för post
och e-post. Syftet är att säkerställa att god offentlighetsstruktur upprätthålls så
att allmänheten ska kunna utnyttja sin rätt att ta del av offentliga handlingar.
Myndighetsbrevlådor har tillskapats för kommunstyrelsen, socialnämnden,
utbildnings- och fritidsnämnden samt för bygg- och miljönämnden. Avsikten
med dessa myndighetsbrevlådor är att styra en så stor del som möjligt av den
inkommande posten till en brevlåda med regelbunden bevakning och
diarieföring.
Arbetsutskottets beslutar
att remittera ärendet till kommunledningskontoret för att utreda vem eller
vilka som ska ha delegation att bedöma offentlighet/sekretess i Norsjö
kommun.
----Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 29
Kommunledningskontoret föreslår att kommunchef med kommunsekreterare
som ersättare får delegationsrätt beträffande utlämnande av
sekretesshandlingar för kommunstyrelsens del. För övriga nämnder bör
förvaltningschef ha motsvarande delegationsrätt.
Delegatio nsförteckningen för kommunstyrelsens verksamhet bör kompletteras
enligt följande:
Ärende
Ärenden om avslag på begäran att få ta del
av allmän handling

Delegat
Kommunchef/kommunsekreterare

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ”Regler & Rutiner för post och e-post”
att komplettera gällande delegationsförteckning enligt förslag
-----
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§ 52 forts.
Kommunstyrelsen 2003-03-18
Kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag
-----
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§ 53

Arbetsinstruktion för kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03 § 30
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2002-11-26, § 82 beslutades om
genomförande av en översyn av åliggandena m m för kommunstyrelsens
ordförande. Uppdraget var utformat på så sätt att ett särskild dokument skulle
upprättas som utvisade arbetstider, semester, åligganden m m för
kommunstyrelsens ordförande.
Vid sammanträde 2003-01-21 § 16 beslutade kommunstyrelsen att
utredningen även skulle omfatta kommunstyrelsens vice ordförande med
anledning av att kommunfullmäktige beslutat att införa fasta
tjänstgöringsdagar för detta uppdrag.
Den av kommunstyrelsen tillsatta utredningsgruppen har bestått av Gudrun
Gustafsson (c) och Gunder Hjelte (s) med biträde av Lena Andersson och
Thorbjörn Olsson.
Gruppen överlämnar enligt bilaga ett förslag till arbetsinstruktion, daterad
2003-02-17, för de två uppdragen.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande
----Kommunstyrelsen 2003-03-18
Gudrun Gustafsson inträder som ordförande under detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta arbetsinstruktion för kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande enligt upprättat förslag
----I ärendets handläggning och beslut deltar inte Åke Eriksson (c) och Mikael
Lindfors (s) på grund av jäv. Gudrun Gustafsson (c) inträder som ordförande
under detta ärende.
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§ 54

Politiskt arbetsgivaransvar
Med anledning av uppkommen debatt på Närhet i Glesbygds forum diskuteras
det politiska arbetsgivaransvaret. Vid dagens sammanträde deltar även
kommunens chefsgrupp för att framföra sina åsikter i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat följande uttalande i ärendet:
”Rickard (kd) Karlsson har i ett inlägg gjort ett märkligt utspel mot
kommunens ledande politiker, tjänstemän och fackliga organisationer. Han
beskriver kommunala tjänstemän och då främst chefer som individer som
endast har två syften i sitt liv nämligen att höja sin lön och utöka sin makt. För
att uppnå dessa syften, arbetar de endast för att utöka den kommunala
organisationen genom att skaffa sig så många underställda som möjligt.
Rickard anger vidare att enda möjligheten att stoppa upp denna utveckling är
att se till att det inte längre blir lönsamt för tjänstemännen att bygga större
organisationer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar helt avstånd från Rickard Karlssons
inlägg. Denna typ av politiska utspel och generaliseringar skadar både
kommunen och dess personal. Dagens lönepolitik och individuella
lönesättningar bygger självklart inte på sådana faktorer som antal
underställda, organisationsstorlek etc. utan här är det i stället t.ex.
arbetsresultat och på vilket sätt arbetet utförs, som är avgörande.
Som politiker vågar vi påstå att kommunala tjänstemän här i Norsjö ser
seriöst på sina arbetsuppgifter och utför ett bra jobb. Självklart har de också
ansvar för att deras uppgifter blir utförda på ett bra sätt. Politikens men även
chefernas uppgift är att se till att vi har en kommunal organisation, som hela
tiden är rätt anpassad för den verksamhet och den ambitionsnivå, som vi
politiskt beslutat om till gagn för våra medborgare.”
Kommunstyrelsen beslutar
att enhälligt ställa sig bakom arbetsutskottets uttalande
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att tillsammans med
kommunledningskontoret och de politiska partierna att ta fram förslag till
utbildningsplan där även arbetsgivaransvaret innefattas
-----

K:\Protokoll\KS\030318.doc

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Expediering

NORSJÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
2003-03-18

15(18)

§ 55
Delegationsbeslut – övriga ärenden
Åke Eriksson
03ka094 0345
03ka095 0345

Yttrande
Backen Södra 6
Maursele 1:3

Åke Eriksson
03ka110 0345
03ka104 0345
03ka108 0345

Förköpsintyg
Norsjö 8:136
Bastuträsk 27:2
Norsjö 51:5

03ka116 0345

Norsjö 5:140

Thorbjörn Olsson
03ka131 0132

Yttrande – landsbygdsstöd
DUO i Norsjö AB

Jan Lindberg
03ka124 0361
03ka132 0361 –
03ka135 0361

Bostadsanpassningsbidrag
5 stycken

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-03-03
02ka168 0710
Aktiviteter för ökad inflyttning § 17
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut
-----
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§ 56
Delegationsbeslut – personalärenden
Februari 2003
Anställande av vikarierande personal
Berg Asta
Berggren Staffan
Boman Max
Boman Per
Eriksson Maria
Holmström Kristina
Häggling Stefan
Jacobsson Per-Erik
Karlsson Birgitta
Larsson Birgitta
Larsson Ulrika
Lidén Ann-Britt
Norman Majlis
Nyström Karl
Pettersson Moniqa
Ström Gerd
Strömberg Eva-Marie
Öhman Östen
Anställande av tillvidare personal
Boman Max
Bäcklund Thim
Holmström Kristina
Pettersson Moniqa
Beviljande av ledighet utan lön och med lön
Andersson Lena
Berg Asta
Berggren Staffan
Larsson Birgitta
Mailis Norman
Ström Gerd
Strömberg Eva-Marie
Kommunstyrelsen beslutar
att notera anmälan av ovan fattade delegationsbeslut.
-----
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§ 57
Delgivningar
Bygg- och miljönämnden
03ka098 0026
Utvärdering av arbetsmiljömål 2002 samt ”nya”
arbetsmiljömål för 2003
03ka120 2100

Regeringen
03ka092 0040

Inspektion av kommunal livsmedelstillsyn i
Norsjö kommun BMN § 15/03

Regeringsbeslut 2003-01-23 – bidrag till
kommuner med stor befolkningsminskning

Stockholms stad, finansborgarrådet
03ka091 0010
Information angående kampanjen Hajen som
syftar till att öka simkunnigheten bland våra barn.
Ahlgrens Advokatbyrå
99ka100 0043

Socialnämnden
02ka359 0010

Hovrätten för Övre Norrland har fastställt
Tingsrättens dom i målet mellan Dikanäs Taxi
och bl.a. Norsjö kommun.

Utvärdering av Projekt bemanningsenheten

Länsstyrelsen i Västerbottens län
03ka119 0010
Beslut 2003-02-18 om stopplikt längst väg 365
inom Norsjö kommun
03ka119 0010

Beslut 2003-02-18 om huvudled på väg 365 inom
Åsele, Lycksele och Norsjö kommuner.

03ka119 0010

Beslut 2003-02-18 om hastighetsbegränsning på
väg 365 i Kvarnåsen och i Norsjövallen

03ka119 0010

Rättelse av länsförfattning 24FS 2003:67
avseende lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 365 i Norsjövallen

02ka530 0132

Beslut 2003-02-11 om preliminärt beviljat
landsbygdsstöd – Samhälsan AB

01ka063 0132

Beslut 2003-02-11 om preliminärt beviljat
landsbygdsstöd – Kvarnåsens bröd AB
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§ 57 forts.
02ka286 0132

Energimyndigheten
03ka122 0010

Integrationsverket
02ka076 2900

02ka076 2900

Bergsstaten
03ka126 0010

Slutligt beslut 2003-01-28 om beviljat
investeringsstöd till kommersiell service –
Kvarnåsens Lanthandel under bildande.

Information angående det energieffektiva
programmet.

Information om ekonomisk kompensation för
organiserad flytt från kommun i en
storstadsregion
Information angående ersättning för extraordinära
kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen
(1990:0927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m.

Bearbetningskoncession för området Mensträsk
K nr 1 Norsjö kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna
-----
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