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 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen  2007-06-08                                                                     
 
Plats och tid                       Kommunkontoret, Kopparberg                                 Tid:  13.00 – 15.00 

 
 

 
Beslutande 

Ewa-Leena Johansson (s) 
Ingemar Javinder (s) 

                      Gert Stark (s) 
Pirjo Nilsson (s)    
Wiveca Stopp (s) 
Astrid Dahl (v)  
Hans Hedborg (c) 
Anita Elvenäs (c) 
Ulf Hilding (m) 
Anna-Marina Martinsson (kfl) 
Claudia Holm (kfl) 
      

  
Övriga deltagande Bo Wallströmer 

Anders Sundh, projektledare, HIFAB 
Lars Westlund, Vd, LFAB 
Gunnar Fransson, ersättare (m) 

Utses att justera 
Ulf Hilding 
 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret   2007-06-08      

 
 
Under- 
skrifter Sekreterare       ….……………………………………………………………………….. Paragrafer:  85 - 87 
  Bo Wallströmer  

 
  

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

  Ewa-Leena Johansson 
 

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

 

 
 ANSLAG/BEVIS           

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2007-06-08      
Datum för 
anslags uppsättning 2007-06-08 

Datum för 
anslags nedtagande    2007-07-02      

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet   

    
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                          Bo Wallströmer                                    
 

 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign.   Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 
 

 

 

 
Ks § 85 Dnr KS 077/2007 291 
 
Om- och tillbyggnad av Ljusnarsskolan – antagande av anbud 
 
Kommunstyrelsens beslut 
   
Föreliggande anbud antas med ett pris på 41,2 miljoner kronor under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar tidigare fattat investeringsbeslut 
från 25 miljoner kronor till 41,2 miljoner kronor. 
 
Referensgruppen för ombyggnationen utökas med en representant för 
majoriteten och en för oppositionen med ersättare. 

  
 ****** 
ÄRENDET 
 
Ekonomichefen anför i tjänsteskrivelse 2007-06-05 bland annat följande: 
    
”I samband med beslutet om den framtida skolorganisationen och i beslutet 
om budget för 2007 och flerårsplan för 2008-2009 har kommunfullmäktige 
angett inriktning och ramar för en om- och tillbyggnad av Ljusnarsskolan.  
 
Under våren har en upphandling genomförts. Efter anbudstidens utgång har 
ett anbud inkommit. Anbudet innebär, vid ett antagande, att tidigare nämnda 
beslut behöver kompletteras. Ett antagande innebär behov av en utökad 
investeringsram med 16,2 mkr, en efter färdigställandet årlig kapitalkostnad 
med 1,368 mkr och ett utökat lånebehov med högst 15 mkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta föreliggande anbud med ett pris på  
41,2 mkr samt att ge ekonomichefen i uppdrag att nyupplåna högst 15 mkr, 
utöver tidigare beslutade 25 mkr, under 2007-2008.” 
 
Ingemar Javinder (s) yrkar bifall till förslaget med tillägget att referens-
gruppen för ombyggnationen utökas med en representant för majoriteten 
och en för oppositionen med ersättare. 
 
Ulf Hilding (m) m fl yrkar att innan beslut om antagande av anbud fattas ska 
alternativa lokallösningar utredas med i dag samtliga lokaler tillgängliga och 
inom ramen för bildningsutskottets driftbudget och de av fullmäktige 
beslutade investeringsmedlen för om- och tillbyggnad av Ljusnarsskolan. 
 
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Javinders 
yrkande vunnit bifall. Hilding begär votering. Voteringen utfaller till 
Javinders fördel med röstsiffrorna 6-5. 
 
Reservation till förmån för eget förslag anmäls av Ulf Hilding (m), Hans 
Hedborg (c), Anita Elvenäs (c), Claudia Holm (kfl) och Anna-Marina 
Martinsson (kfl). 
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Ks § 86 Dnr KS 072.06 041 
 Dnr KS 077/2007 291 
 
Finansiering av utökad investeringsbudget 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för om- och 
tillbyggnad av Ljusnarsskolan från 25 mkr till 41,2 mkr, d v s en utökning 
med 16,2 mkr fördelat med 10 mkr år 2007 och 6,2 mkr år 2008.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka nyupplåningen under åren  
2007-2008 med ytterligare högst 15 miljoner kronor i enlighet med 
föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att nyupplåna 
högst 15 miljoner kronor. 
 
 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Ekonomichefen anför i tjänsteskrivelse av den 5 juni 2007 bland annat 
följande: 
 
”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att komplettera 
tidigare beslut avseende om- och tillbyggnad av Ljusnarsskolan. 
 
Tidigare beviljad investeringsram för om- och tillbyggnaden utökas från 
sammanlagt 25 mkr till 41,2 mkr, d v s en utökning med 16,2 mkr fördelad 
med 10 mkr 2007 och 6,2 mkr 2008.” 
 
Reservation anmäls av Ulf Hilding (m), Hans Hedborg (c), Anita Elvenäs 
(c), Claudia Holm (kfl) och Anna-Marina Martinsson (kfl). 
 
_______ 
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Ks § 87 Dnr KS 078/2007 024 
 
Feriearbete sommaren 2007 – ersättning per timme 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ersättningsnivån på 45 kronor per timme och övriga nu gällande villkor  
för feriearbetande ungdomar bibehålls sommaren 2007. 

 
  ****** 
ÄRENDET 
 
Rektor Margareta Gustafsson anför i tjänsteskrivelse 2007-06-05: 

 
”Ungdomar som är skrivna i Ljusnarsbergs kommun och går 1:a eller 2:a 
året på gymnasieskolan är behöriga att söka feriearbete.  
 
Föregående år arbetade ungdomarna 6 tim/dag i tre veckor. Lönen var  
45:- tim inklusive semesterersättning.  
Om ungdomarna var närvarande alla dagar tjänade de 4050:- 

 
Kommunens budget för feriearbete 2007 är 554 300:-. Med nuvarande 
ersättningsnivå räcker det till 136 platser.  
  
Förslag: Behåll nuvarande arbetstid men höj timlönen (se beräkningar 
nedan).  
 
Olika alternativ till ersättningsnivåer 
1.  6 tim/dag i tre veckor, 45:-/tim. Ungdomarna tjänar 4050:-   
 (räcker till 136 platser) 
2. 6 tim/dag i tre veckor, 47:-/tim. Ungdomarna tjänar 4230:-  (131 platser) 
3. 6 tim/dag i tre veckor, 50:-/tim. Ungdomarna tjänar 4500:-  (123 platser) 
4. 6 tim/dag i tre veckor, 52:-/tim. Ungdomarna tjänar 4680:-  (118 platser) 
5. 6 tim/dag i tre veckor, 55:-/tim. Ungdomarna tjänar 4950:- (111 platser) 
 
Jämförelse med grannkommuner 
Lindesberg:  6 tim/dag i fyra veckor, 47:-/tim inkl. semesterersättning 
 
Hällefors:  6 tim/dag i två veckor, 47:- tim inkl. semesterersättning  
 
Nora:  6 tim/dag i två veckor, 50:-/tim inkl. semesterersättning  
 
88 behöriga ungdomar har sökt feriejobb i år. Om alla sökande accepterar de 
erbjudna jobben och är närvarande alla dagar kommer det med föregående 
års lönnivå att kosta 356 400:- 
Om timlönen höjs till 50:- blir kostnaden 396 000:- 
Om timlönen höjs till 55:- blir kostnaden 435 600:-” 


