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Plats och tid                       Tingshuset, Kopparberg                           Tid: 19.00 – 19.40 

 
Beslutande 

 
Enligt bilagda förteckning 
      

Övriga deltagande Christer Lenke 
Helena Ylitalo, § 15 
Ann-Mary Jansson-Kaare 
 
 

Utses att justera Tord Westin (s) och Sivert Bäck (c) 

Justeringens 
plats och tid 

 
Kommunkontoret 2007-03-29      
 
 

Under- 
skrifter 

 
 
Sekreterare     ….……………………………………………………………………….…………….. 

Paragrafer: 8 - 15 

 Ann-Mary Jansson-Kaare  
 

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

 Sten-Ove Karlsson 
 

 
Justerande       ……………………………………………………………………………………………………………… 
                  Tord Westin                                      Sivert Bäck 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2007-03-22      

Datum för 
anslags uppsättning 2007-03-29 

Datum för 
anslags nedtagande 

 
2007-04-27 
      

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   
    

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                         Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
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Kf § 8  
Ks § 33  Dnr KS  028/2007 107 
 
Blockhyresavtal med Ljusnarsbergs Fastigheter AB avseende kommunägda 
fastigheter – förslag     
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
Enligt kommunstyrelsen § 33, 2007-02-28. 
 
• Budgetramen avseende lokalhyror enligt tabell 1, innebärande ett 
  tilläggsanslag med sammantaget 900 000 kronor fördelat med 208 400
 kronor till allmänna utskottet och 691 600 kronor till bildningsutskottet, 

fastställs.  
• Tilläggsanslag beviljas med 970 000 kronor till bildningsutskottet, enligt 
  tabell 2.  
• Tilläggsanslagen finansieras genom minskning av budgeterat resultat 
  (eget kapital) med 1 870 000 kronor, varvid ny budgeterad resultatnivå 
  blir 2 772 000 kronor. 
   
_______ 

 
 
Ks § 33 
 
Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Blockhyresavtal mellan Ljusnarsbergs Fastighets AB och Ljusnarsbergs 
kommun tecknas för tiden 2007-01-01—2009-12-31. 
   
   ****** 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
   
Kommunfullmäktiges beslut 
• Budgetramen avseende lokalhyror, enligt tabell 1, innebärande ett 
  tilläggsanslag med sammantaget 900 000 kronor fördelat med 208 400
 kronor till allmänna utskottet och 691 600 kronor till bildningsutskottet 

fastställs.  
• Tilläggsanslag beviljas med 970 000 kronor till bildningsutskottet, enligt 
  tabell 2.  
• Tilläggsanslagen finansieras genom minskning av budgeterat resultat 
  (eget kapital) med 1 870 000 kronor varvid ny budgeterad resultatnivå 
  blir 2 772 000 kronor. 
  ****** 
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 ÄRENDET 
 
Allmänna utskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2007-02-07, § 18.  
 
Allmänna utskottet föreslog kommunstyrelsen att besluta i enlighet med 
kommunchefens förslag. 
 
Kommunchefens tjänsteskrivelse av den 6 februari 2007: 
 
”Kommunen har genom avtal med Ljusnarsbergs Fastighets AB upplåtit 
egna fastigheter genom hyresavtal och skötselavtal. Kommunstyrelsen 
beslutade 2006-01-18, § 5 att säga upp avtalet. 
 
Diskussioner om gränsdragning för skötsel av fastigheten och verksamheten 
inre behov har förts. Resultatet innebär att fastighetsbolaget i ett nytt avtal 
svarar för skötsel och underhåll av byggnader och yttre områden. Bildnings-
förvaltningen svarar för vaktmästaruppgifter knutna till verksamhetens be-
hov och skolskjuts- och mattransporter som tidigare utfördes av bolaget. En 
detaljerad gränsdragningsförteckning har upprättats. Förslaget innebär att 
bildningsförvaltningen tar över 2,0 tjänst vaktmästare samt ett fordon (mini-
buss). Utöver detta tillkommer ett mindre fordon samt diverse kostnader för 
bl a larm, myndighetsbesiktningar och småinköp. 
 
I förslag till hyresavtal redovisas årshyran för 2007 mot respektive fastighet. 
En justering har gjorts utifrån faktiskt utfall 2006. Ökningen härrör i stor 
omfattning till ökande energikostnader. En förändring mot tidigare avtal är 
att fastigheten Bångbro skola utgår och Kulturbyggnader tillkommer. 

 
Nedan redovisas kommunens budgeterade kostnader samt fastighetsbolagets 
årshyra mot verksamheterna. 
 
Tabell 1 
 
Fastighet Budget 2007 Föreslagen årshyra Differens
Ställdalens skola 455 200 568 400 - 113 200
Klockargården 28 600 71 900 - 43 300
Bergsgården 476 000 569 000 - 93 000
Lärcentrum 303 100 350 400 - 47 300
Linåkern 231 800 331 100 - 99 300
Åstugan 251 400 366 700 - 115 300
Brandstationen 275 300 387 500 -112 200
Tingshuset 338 000 368 900 - 30 900
Ljusnarsskolan 2 222 200 2 547 500 - 325 300
Kopparbergs skola 1 673 000 1 575 200 97 800
Kulturbyggnader 0 18 000 - 18 000
Summa 6 254 600 7 154 600 - 900 000
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För bildningsförvaltningen tillkommer kostnader för vaktmästare och fordon 
med 970 tkr fördelat enligt följande: 
 
Tabell 2 
 
Vaktmästare 2,0 åa 340 tkr*2 = 680 tkr 
Fordon 2 st 40 tkr + 50 tkr = 90 tkr 
Larm, besiktningar mm 165 tkr + 35 tkr = 200 tkr 

 
Kommunstyrelsens föreslås besluta 
 
att  blockhyresavtal tecknas mellan Ljusnarsbergs Fastighets AB och  
  Ljusnarsbergs kommun för tiden 2007-01-01—2009-12-31, 
 
att  föreslå kommunfullmäktige fastställa budgetramen avseende lokalhyror,  
  enligt tabell 1, innebärande ett tilläggsanslag med sammantaget 900 000  
  kr, 
 
att  föreslå kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag med 970 000 kr till  
  bildningsutskottet, enligt tabell 2 samt 
 
att  föreslå kommunfullmäktige att finansiera tilläggsanslagen genom  
  minskning av budgeterat resultat (eget kapital) med 1 870 000 kr varvid  
  ny budgeterad resultatnivå blir 2 772 000 kr.” 
 
_______ 
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Kf § 9 
Ks § 35  Dnr KS 081.06 620 

 
Motion från Ljusnarsbergs Obundna Kommunparti (lok) – numera 
Kraftsamling för Ljusnarsberg (kfl): Erbjudande till elever i årskurs 8  
med fullständiga betyg att ta körkort till så kallad EU-moped – förslag  
till yttrande   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 35, 2007-02-28. 

 
_______ 
 
 
Ks § 35 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Motionen avslås i enlighet med bildningsutskottets förslag § 4, 2007-01-09. 
  
 ****** 
YRKANDE  
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) yrkar bifall till motionen.  
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige – efter ställd proposition på 
bildningsutskottets förslag att avslå motionen och Anna-Marina Martinssons 
yrkande att bifalla motionen – att avslå motionen. 

  
RESERVATION 
 
Anna-Marina Martinsson reserverar sig mot beslutet 
 
_______ 
 
 
BUS § 4 
 
Bildningsutskottets ordförande och bildningsförvaltningens chef  
presenterade ett förslag till yttrande som antogs av bildningsutskottet: 

 
”Från LOK har mottagits en motion som anmälts på kommunfullmäktige 
2006-09-14 angående EU-mopedkörkort för grundskoleelever. 
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Förslaget innebär att erbjuda alla elever i åk 8 att ta körkort till sk EU-
moped samt ge ekonomisk kompensation (ca 1200:-/elev) för 
körkortskostnaden när de lämnar åk 9 med fullständiga betyg. 

 
Yttrande 
 
Vi vet att många av våra elever går ut grundskolan med  
ofullständiga betyg. Det är självklart inte tillfredsställande och vi 
behöver vidta ytterligare åtgärder för att varje elev ska nå en högre 
måluppfyllelse. 
 
Ett steg i rätt riktning är de beslut vi har fattat vad beträffar skolans 
omorganisation som ska leda till bättre struktur som i sin tur 
gynnar elevernas lärande. 
 
LOK:s förslag grundar sej på att sporra elever att prestera bättre 
via en ”morot” i form av EU-mopedkörkort. 
Vi tror inte att det skulle hjälpa de som verkligen behöver något 
extra för att nå godkända resultat. 
 
Det vi behöver lägga våra resurser på är snarare mer stöd och hjälp 
i det grundläggande skolarbetet för att fler ska nå målen och 
skolverksamheten ska bli så effektiv som möjligt. 
 
Därför tycker vi att man ska hitta andra vägar till stimulans och 
uppmuntran i skolan där alla kan ta del oavsett förmåga till 
inlärning.” 
 
RESERVATION 
 
Motionären Anna-Marina Martinsson (numera kfl) reserverade sig mot 
beslutet att avslå motionen. 
 
_______ 
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Kf § 10 
Ks § 39 
Ks § 136 Dnr KS 108.06 610 
 
Motion angående den nya skolorganisationen – yttrande med  
kompletterande ”konsekvensbeskrivning”   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 39, 2007-02-28. 
 

 ****** 
MOTIONEN 
 
Kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson (s) redogör för 
kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning –  regler för 
hantering av motioner. Den nu besvarade motionen kan inte återremitteras 
och anses därför färdigbehandlad. 
 
RESERVATION 
 
Reservation från samtliga ledamöter i kommunfullmäktige som 
representerar Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Kraftsamling 
i Ljusnarsberg – Ulf Hilding (m) ”Vi är inte nöjda med svaret”. 

 
_______ 

 
Ks § 39 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Yttrande och kompletterande ”konsekvensbeskrivning” utgör svar på 
motionen som härigenom anses färdigbehandlad. 
 
 ****** 
KOMPLETTERING 
 
Motionärerna har efterlyst en utredning om Ställdalens skola – kostnaden 
för en ombyggnation – som ett komplement till den nya skolorganisationen. 

 
Kommunchefen redogör för projektledare Anders Sundhs utredning. 
 
_______  
 
Ks § 136 

 
Kompletterande önskemål angående skolorganisationen –  begäran  
om en konsekvensbeskrivning.   
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Kommunstyrelsens beslut: 
 
• Motionen bordläggs. 
• Motionärernas begäran om att få komplettera motionen med  

”en ekonomisk konsekvensbeskrivning avseende kostnaden för  
Ställdalens skolas underhåll m.m.” bifalles.  
 

 ****** 
ÄRENDET 
 
Vid behandlingen av motionen meddelar Margareta Svenson (m) att hon 
inte är nöjd med svaret.  
 
Den presenterade konsekvensbeskrivningen borde kompletteras med siffror 
gällande kostnader för underhållsåtgärder på Ställdalens skola. 
 
Arne Eklund begär att ordföranden ajournerar mötet för enskilda 
överläggningar. 
 
Mötet ajourneras mellan kl 14.30-15.00. 
 
Ordföranden sammanfattar därefter partiernas önskemål och föreslår att 
kommunstyrelsen bordlägger motionen. 
 
Vidare föreslås att begäran om en ekonomisk kalkyl tas fram som en 
särskild information till kommunstyrelsens sammanträde i början på år 
2007. 
 
_______ 
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Kf § 11 
Ks § 137 Dnr KS 114.06  610 
 
Medborgarförslag angående den nya skolorganisationen – yttrande 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 137, 2006-11-15. 
 
_______ 

 
 
Ks § 137 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

 
Föreliggande förslag till yttrande utgör kommunfullmäktiges svar på 
medborgarförslaget som härigenom anses besvarad. 
 
 ****** 
 
I anledning av att ”Motion angående den nya skolorganisationen”  
Ks § 136, har bordlagts till kommunstyrelsens sammanträde i början på år 
2007, har kommunstyrelsen beslutat att behandla ”Medborgarförslag 
angående den nya skolorganisationen”  vid samma tidpunkt.   
 
   **** 

 
MEDBORGARFÖRSLAG - YTTRANDE 
 
Ordföranden och bildningschefen anför i yttrande av den 24 oktober 2006: 

 
”Från fullmäktigegrupperna för Centern, Moderaterna, LOK och Vänstern  
har 2006-10-03 mottagits en motion som anmälts på  kommunfullmäktige 
2006-11-09 angående den nya skolorganisationen. Sammalydande 
medborgarförslag har anmälts på kommunfullmäktige 2006-11-09. 
 
Förslagen innebär  
 
att ombyggnationen/upprustningen föregås av en noggrann konsekvens- 
 beskrivning och handlingsplan där även konsekvensen av att behålla  
 Ställdalens skola i den nya organisationen ingår, 
 
att bildningschefen tillsammans med rektorer och pedagoger lägger  
 grunden för en gemensam pedagogik som ska genomsyra hela  
 verksamheten för att tillgodose den pedagogiska kvalitén i samtliga  
 skolor. 
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Yttrande 
Skolans framtida organisation i Ljusnarsbergs kommun har utretts under 
2005. I mars 2006 fattades ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige som 
innebär att Ljusnarsskolan byggs om och till av bl a följande skäl: 
 

• Anpassa lärartätheten till rikssnittet 8 pedagoger per 100 elever 
• Klara ett ökat antal elever efter avveckling av Bångbro och 

Ställdalens skolor 
• Möjliggöra för personalen att arbeta på ett flexibelt sätt, med 

arbetslaget som bas, där gränsöverskridande samarbete stimuleras 
och elevgruppernas storlek varieras  

• Åtgärda omfattande brister i arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket har vid 
inspektion under januari 2006 med svar i augusti 2006 utsträckt 
tiden för krav på åtgärder i avvaktan på om- och tillbyggnad)  

 
Om- och tillbyggnationen kommer att genomföras under perioden april 
2007 till juni 2008. Ersättningslokaler kommer att anvisas under byggtiden. 
En planering kommer att göras för att undervisningen ska komma att ske på 
ett så bra sätt som möjligt för elever och personal. Vid alla omorganisationer 
skall arbetsgivaren redovisa en handlingsplan över de åtgärder som ska 
vidtas och så kommer att ske i det här aktuella fallet 
 
Konsekvenserna av att behålla Ställdalens skola kan i korthet beskrivas på 
följande sätt: 
 

• Närheten till skola för elever bibehålls 
• Omfattande om- och tillbyggnation behöver genomföras för att klara 

en acceptabel arbets- och undervisningsmiljö 
• Ökade personalresurser krävs för att klara kompetenskraven 
• Målsättningen att anpassa lärartätheten till 8 pedagoger per 100 

elever kan inte uppfyllas 
• Ökat driftsanslag krävs 

 
För närvarande finns det inte grund för att göra ytterligare beräkningar 
utöver vad som framgår av utredningen under 2005. 
 
Bildningschefen har inlett ett omfattande arbete för att lägga grunden för en 
gemensam pedagogik. En nyinrättad skolutvecklingsgrupp med två 
lärarrepresentanter/skola och de tre rektorerna har just startats och leds av 
bildningschefen. Inledningsvis genomförs en enkät för all pedagogisk 
personal. Enkäten innehåller bl a frågor om skolutveckling, arbete i 
arbetslag, arbetssätt, organisation, elevinflytande och skolprofiler. 
Resultaten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i 
skolutvecklingsgruppen och arbetet ute på skolorna. Efter det att en ny 
ledningsorganisation är genomförd kommer all personal att delta i 
utvecklingsarbetet. Denna inledande process kommer att pågå till maj 2008 
för att därefter fortsätta i nya skolutvecklingsfaser.” 
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Kf § 12 Dnr KS  008/2007 102  
 
Avsägelse från uppdrag i beredningen om framtidens avfallshantering – 
fyllnadsval  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Karl-Erik Perssons (v) begäran om entledigande från uppdraget som 

ledamot i  beredningen om framtidens avfallshantering beviljas. 
 

• Ulla Diedrichsen (v), Stjärnfors 405, 714 93  Kopparberg, väljs till ny 
ledamot i beredningen. 

  
   ****** 

 
ÄRENDET 
 
Karl-Erik Persson, Kyrkvägen 6 A, 714 31  Kopparberg, hemställer i 
skrivelse av den 2 mars 2007 om entledigande från uppdraget som ledamot 
i  beredningen om framtidens avfallshantering. 
 
_______  
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Kf § 13 Dnr KS  008/2007 102  
 
Förslag till uppdrag som vigselförrättare och partnerskapsförrättare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
• Anna-Marina Martinsson (kfl), 76 05 26 – 7165, Hörken 148,  

772 94 Grängesberg, nomineras till uppdraget som vigselförrättare  
och partnerskapsförrättare. 

• Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen Örebro län med hemställan  
om sedvanlig behandling. 

 
****** 

ÄRENDET 
 
I Ljusnarsbergs kommun tjänstgör för närvarande två vigselförrättare tillika 
partnerskapsförrättare. Från dessa har uttryckts önskemål om att kretsen 
utökas med ytterligare en uppdragstagare för att bättre tillmötesgå önskemål 
vid ”högsäsong” för vigslar.   
 
_______ 
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Kf § 14  Dnr KS 
 
Margareta Svensons (m) interpellation ”Ny skolorganisation” och  
bildningsutskottets ordförande Gert Starks (s) svar  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet bordläggs. 

 ****** 
 
ÄRENDET 
 
Rubricerade interpellation anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 15 februari 2007, § 7. 
 
Bildningsutskottets ordförande Gert Stark (s) har översänt svar på 
densamma till Margareta Svenson (m). 
 
Kommunfullmäktiges övriga ledamöter har fått svaret i försändelse med 
uppgifter och handlingar till dagens sammanträde. 
 
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs i anledning av att Margareta 
Svenson fått förhinder och ej deltar vid sammanträdet. 
 
_______
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Kf § 15  Dnr KS  001/2007   101  
 
Allmänhetens frågestund, programinslag och delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
 
Frågor, svar och delgivningar m m läggs till handlingarna. 
 
   ****** 
Allmänhetens frågestund 
 
Helena Ylitalo, PRO-Hörken: Postens kassaservice ska stängas. Kommer 
 nästa försämring för Ljusnarsbergs del  
 innebära att lantbrevbärningen dras in? 
Svar 
 
Kommunstyrelsens Kommunledningen informeras i händelse av 
ordförande Ewa-Leena att någonting dylikt planeras. För dagen finns 
Johansson (s): ingen uppgift om att lantbrevbärningen kan  
 komma att dras in.  

 
Delgivningar 
 

 Länsstyrelsen Örebro län: Protokoll 2007-02-28, dnr 201-03574-2007– 
  Val av ny ersättare Anetté Bülow (m). 
 
  Protokoll 2007-02-28, dnr 201-03575-2007– 
  Val av ny ersättare Annelie Olsson (v).  
 

Posten Meddelande AB, Svar på skriftlig fråga från Lars Gunnar 
Leveransområde Örebro: Hansen från den 15 februari 2007, § 7. 
 
_______ 
 
  


