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                                                                     Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg           klockan 18.15 – 18.25 
      
 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 
Ingemar Javinder (S) 
Wiveca Stopp (S) 

 Gert Stark (S) 
Ulla Kalander-Karlsson (S) 
Astrid Dahl (V) 
Natalie Ström (MP) 
Hans Hedborg (C) 
Janeric Björkman (C) 
Ulf Hilding (M) 
Gunnar Fransson (M) 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Tommy Larserö, kommunchef 
Bo Wallströmer, ekonomichef  

Utses att justera Ulla Kalander-Karlsson 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-06-10 
 
Under- 
skrifter 

 
 
 
Sekreterare       ………………………………………………………………………….. 
 Anders Andersson 

Paragrafer: 158  

  
 
 
Ordförande        …………………………………………………………………………. 
 Ewa-Leena Johansson 

 
 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
 Ulla Kalander-Karlsson 

 

   ANSLAG/BEVIS           
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2011-06-09 
Datum för 
anslags uppsättning 2011-06-10 Datum för 

anslags nedtagande    2011-07-08 
Förvaringsplats 
för protokollet Kommunkansliet 

 

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
  Anders Andersson
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Ks § 158 
Au § 82  Dnr 026/2011 
 
Årsredovisning, revisionsberättelse och gransknings-
rapport 2010, Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
 
Ärendebeskrivning 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) har inkommit med förslag 
till årsredovisning för verksamhetsåret 2010. LFABs ekonomiska resultat 
för år 2010 uppgår till ett underskott av 1 257 000 kronor. Underskottet 
föreslås av styrelsen balanseras i ny räkning.  
 
Auktoriserad revisor Torbjörn Evaldsson, Grant Thornton inkommit med 
förslag till revisionsberättelse där årsstämman föreslås fastställa 
föreliggande förslag till resultaträkning och balansräkning, resultatet 
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens 
ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
berört räkenskapsår.  
 
Lekmannarevisor Rune Andersson har inkommit med gransknings-
rapport i vilken bland annat anges att revisorerna bedömer att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 maj 2011, § 41 
ge kommunens ombud vid LFAB:s bolagsstämma följande direktiv: 

• att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet 
i enlighet med förslag i revisionsberättelsen och godkänna 
årsredovisningen för Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag 
avseende räkenskapsåret 2010,  

• att godkänna styrelsens förslag till disposition av årets 
resultat, 

• att Ingemar Javinder (S) väljs till ordförande i Ljusnarsbergs 
Fastighetsaktiebolag, 

• att styrelsen i övrigt skall bestå av Ewa-Leena Johansson (S), 
Gert Stark (S), Wiveca Stopp (S), Hans Hedborg (C) och 
Anetté Bülow (M), 

• att till ersättare i styrelsen välja Mikael Kähäri (S),  
Leif Jörner Pedersen (V), Andreas Alexandre (C) och  
Gunnar Fransson (M), 

• att till lekmannarevisor välja Rune Andersson, 
• att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen 

säga upp hyresavtal med kommunen gällande 
förvaltningslokaler, 
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• att styrelsen skall verka för avyttring av bolagets 
industrilokaler utifrån marknadsmässiga villkor, samt 

• att styrelsen skall följa de ägardirektiv kommunfullmäktige 
beslutat om. 

 
Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att notera årsredovisningen för 
Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag, revisionsberättelsen och 
granskningsrapporten för verksamhetsåret 2010 samt i övrigt hänvisa till 
kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde den 12 maj 2011, § 41. 
 
Protokollsanteckning 
Det antecknas att Ingemar Javinder (S) icke deltar i behandlingen av 
ärendet och beslutet. 
 
_________ 
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