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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige  2007-06-20                                                                      
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
                                                                                                                                                      

 

 

Plats och tid                       Folkets Hus, Bångbro                           Tid: 19.00 – 20.15 

 
Beslutande 

 
Enligt bilagda förteckning 
Omröstningsprotokoll (§ 34) återfinns i bilagda förteckning. 

Övriga deltagande Christer Lenke 
Ann-Mary Jansson-Kaare 
 

 
Utses att justera Astrid Dahl (v) och Ralf Nielsen (kfl) 

Justeringens 
plats och tid 

 
Kommunkontoret 2007-06-25      
 
 

Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 31 - 35 

 Ann-Mary Jansson-Kaare  
 

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

 Sten-Ove Karlsson 
 

 
Justerande       ……………………………………………………………………………………………………………… 
                  Astrid Dahl  Ralf Nielsen 

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            
 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2007-06-20      

Datum för 
anslags uppsättning 2007-06-25 

Datum för 
anslags nedtagande 

 
2007-07-20 
      

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet   
    

 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                         Ann-Mary Jansson-Kaare                                    
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Kf § 31 
Ks § 68 
Ks § 57    Dnr KS 002/2007  041 
 
Prognos 2007-03-31  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Prognos 2007-03-31 och bildningsverksamhetens tidplan m.m. läggs till 
handlingarna. 
 
_______ 
 
 
Ks § 68 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Prognos 2007-03-31 och respektive förvaltnings åtgärdsförslag 
kompletterad med bildningschefens tidplan och ekonomisk kalkyl över 
förväntade besparingseffekter 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. 
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Kf § 32 
Ks § 71 
Ks § 59 (– bordläggning)  Dnr KS 052/2007 024 
 
Förslag till ”Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda” 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 71, 2007-05-23. 
 
Anna-Marina Martinsson (kfl) reserverar sig mot beslutet. 

 
 ****** 

YRKANDE 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
_______ 
 
 
Ks § 71 
 
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.” 
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Kf § 33 
Ks § 74 
Au § 35  Dnr KS 052.06 107 
  
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag – kommunens fastighetsbestånd  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 74, 2007-05-23.  

 
 ****** 
YRKANDE 
 
Ewa-Leena Johansson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_______ 

 
Ks § 74 
 
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.” 
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Kf § 34 
Ks § 86 Dnr KS 

 
Finansiering av utökad investeringsbudget 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunstyrelsen § 86, 2007-06-08. 
 
Omröstningsprotokollet i bilagd närvarolista utvisar att 17 av 31 ledamöter 
röstar för kommunstyrelsens förslag medan 14 ledamöter röstar nej.  
 
Reservation avges från samtliga ledamöter som röstat nej. 
 
 ****** 
YRKANDEN 
 
Följande ledamöter yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalles:  
Ewa-Leena Johansson (s), Pirjo Nilsson (s), Gert Stark (s), Lars Persson (v), 
Ingemar Javinder (s) och Lars Strandberg (s). 
 
Följande ledamöter yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås till förmån 
för nedanstående förslag:  
Anita Elvenäs (c), Ulf Hilding (m), Margareta Svenson (m), Anna-Marina 
Martinsson (kfl) och Per Hajslund (kfl). 
 
”Centern, moderaterna och kraftsamling yrkar på eget förslag att 
investeringarna inom bildningsförvaltningen begränsas till de 25 miljoner 
kronor som är anslagna i budget för år 2007 och 2008.”  
 
OMRÖSTNING  I 
 
Ordföranden anser efter omröstningen som sker genom acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
VOTERING 
 
Votering är begärd och genomförs genom följande propositionsordning: 
 
De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA.  
 
De som ej bifaller kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 
 
Vid majoritet för Nejrösterna beslutar kommunfullmäktige att bifalla  
Anita Elvenäs m. fl. yrkande att begränsa investeringarna inom bildnings-
förvaltningen till budgeterade 25 miljoner kronor. 
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OMRÖSTNING  II 
 
Omröstningen utfaller enligt följande: 
 
17  Jaröster. 
14  Nejröster. 
 
_______ 
 
 
Ks § 86 
 
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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Kf § 35  Dnr KS  001/2007   101  
 
Allmänhetens frågestund, programinslag och delgivningar 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
• Motioner, interpellationer och medborgarförslag har överlämnats till 

berörda instanser/förvaltningar för yttrande.  
• Delgivningar m.m. läggs till handlingarna. 
 
   ****** 
Allmänhetens frågestund Ingen frågeställare anmäler sig. 
    
Delgivningar  
Kommunkansliet: Redovisning av medborgarförslag som 

anmälts i kommunfullmäktige till och med 
2007-02-15. 

 
Bergslagens Kommunal Revisionsplan 2007. 
teknik (BKT): 
 
Länsstyrelsen Örebro län: Ny ersättare i kommunfullmäktige. 

 
 Anmälan av motioner 

Dnr KS 074/2007   041 Ulf Hilding (m): ”Förtydligande av kommunens budget”. 
 

Dnr KS 075/2007   101 Anita Elvenäs (c),  ”Vi vill tillsätta ett oppositionsråd i  
 Margareta Svenson (m) och Ljusnarsbergs kommun.” 

Anna-Marina Martinsson (kfl): 
 

Anmälan av interpellationer   
Dnr KS 073/2007   700 Ulf Hilding (m): ”Socialförvaltningens studieresa till Rimini, 

Italien.” 
 Interpellationen har överlämnats till sociala 

utskottets ordförande Ingemar Javinder (s). 
 
Nedanstående gruppledare i kommunfullmäktige har överlämnat sin interpellation till  
kommunfullmäktiges ordförande Sten-Ove Karlsson (s) 

Dnr KS 076/2007   042 Anita Elvenäs (c), ”Framtida hantering av bokslut, revisions- 
Margareta Svenson (m) och  berättelse och fråga om ansvarsfrihet.” 
Anna-Marina Martinsson (kfl):  
 
Anmälan av 

  medborgarförslag  
Dnr KS 071/2007   140 Eva Kjellsson, 1 ) ”Hur marknadsförs 

Mor-Ola vägen 12, Ljusnarsberg/Kopparberg?” 
Dnr KS 072/2007   220 714 94 Kopparberg: 2) ”Åtgärder mot förslumning av vår miljö.”
   


