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KOMMUNSTYRELSEN 2013-06-13 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

  

Plats och tid Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 17.30-18.10 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Annika Javinder (S), tjänstgörande ersättare 

Astrid Dahl (V) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersätatre) 

Hans Hedborg (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare  

Bo Wallströmer, tillförordnad kommunchef och ekonomichef 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare 

Utses att justera 

 
Ingemar Javinder 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2013-06-19 Paragrafer 146 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

………………………………………… 
Justerande Ingemar Javinder 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-06-13 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-06-19  Datum för 
nedtagande 

2013-07-15 

Underskrift  

 

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Ks § 146  Dnr KS 174/2013 
 
Kompletterande redovisning av utredningsuppdrag gällande 
organisering av Ljusnarsbergs Fastighetsaktiebolag (LFAB) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 november 2006,  

§ 35 i samband med antagande av budget för 2007 och flerårsplan för 2008 och 

2009 att uppdra åt kommunledningen utarbeta förslag angående organisation och 

omfattning för de kommunala bolagen. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer och ekonom Sara Jonsson redovisade 

vid kommunstyrelses sammanträde den 22 maj 2013, § 130 utredning daterad den 

15 maj 2013. I utredningen presenteras tre olika alternativ: 

1. LFAB likvideras och verksamheten övergår till kommunen. 

2. Försäljning av LFAB och dess tillgångar till extern aktör. 

3. LFAB kvarstår i nuvarande form. 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer föreslog kommunfullmäktige den  

13 juni 2013 besluta 

 att uppdra åt bolagsstämman den 19 juni 2013 att besluta om att försätta 

LFAB i likvidation 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta att likvidation skall träda ikraft den 

30 juni 2013, 

 att uppdra åt LFAB att avyttra sina fastigheter och övriga 

anläggningstillgångar, som inte är föremål för försäljning till Statens 

Bostadsomvandling AB enligt kommunfullmäktiges beslut den  

16 maj 2013, till Ljusnarsbergs kommun, 

 att Ljusnarsbergs kommun övertar anläggningstillgångarna till belånat 

värde, 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta om skiftet av kvarvarande likvid 

efter slutredovisning sker den 31 december 2013, 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta föreslå ekonom Sara Jonsson till 

likvidator och ekonomichef Bo Wallströmer till likvidatorsuppleant, samt 

 att uppdra åt bolagsstämman att besluta att styrelsens ordförande  

Ewa-Leena Johansson (S) anmäler likvidationen till Bolagsverket. 

 

Tillförordnad kommunchef BoWallströmer och ekonom Sara Jonsson har 

inkommit med kompletterande material daterat den 12 juni 2013 till redovisningen 

av utredningsuppdraget bestående av preliminär resultaträkning och preliminär 

balansräkning för kommunen vid en likvidation. 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

Tillförordnad kommunchef Bo Wallströmer presenterar det kompletterande 

materialet. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen. 

 

_________ 

 


