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 Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-10 

 

 

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

 

Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 17.30-18.10 

Beslutande Ewa-Leena Johansson (S) 

Ingemar Javinder (S) 

Gert Stark (S) 

Annika Renbro (S), tjänstgörande ersättare 

Antti Tsupukka (S) 

Leif Jörner Pedersen (V), tjänstgörande ersättare 

Ronnie Edvardsson (MP) 

Hans Hedborg (C) 

Janeric Björkman (C) 

Ulf Hilding (M) 

Gunnar Fransson (M) 

 
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Hendrik Bijloo (KFL), gruppledare 

 
Utses att justera 

 
Gert Stark 

Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret 2013-10-10 Paragrafer 216-217 

Underskrifter 
 

 

 

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

 
  

 

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

 
  

 

…………………………… 
Justerande Gert Stark 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2013-10-10 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2013-10-10  Datum för 
nedtagande 

2013-11-08 

Underskrift  

………………………………………………….  

Anders Andersson 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 216  Dnr KS 265/2013 
 
Alternativa driftsformer för kommunens simhall vid  

Klacken Konferens & Relax 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) informerade vid sammanträde den  

14 augusti 2013, § 109 att ett visst intresse hade noterats beträffande övertagande 

av kommunens simhall vid Klacken Konferens & Relax, Gillersklack. Vid detta 

tillfälle beslutade allmänna utskottet att annonsering skulle genomföras för att ta 

reda på det allmänna intresset av att överta kommunen simhall vid Klacken 

Konferens & Relax. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 augusti 2013, § 189 uppdra 

åt kommunchef Bo Wallströmer att utreda alternativa driftsformer för kommunens 

simhall vid Klacken Konferens & Relax. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer informerade vid allmänna utskottets sammanträde 

den 11 september 2013, § 113 att en intressent anmält sig vad gäller övertagande 

av simhallen. Kommunchef Bo Wallströmer rekommenderade en försäljning av 

simhallen till intressenten. Allmänna utskottet beslutade hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen konstaterade vid sammanträde den 25 september 2013, § 201  

att en intressent anmält sig innan sista datum den 27 augusti 2013, och beslutade 

därmed att en sent inkomna intresseanmälan skulle lämnas utan beaktande. 

Kommunstyrelsen beslutade vidare uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer 

upprätta förslag till avtal avseende försäljning av simhallen, Gillersklack som 

förslag till överenskommelse mellan köparen JH Group AB och Ljusnarsbergs 

kommun gällande tillgång till simhallen för grundskoleverksamheten, 

pensionärsgrupp och allmänheten. Vidare beslutades att förslagen skulle 

presenteras vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsen den  

10 oktober 2013. 

 

 

Kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den  

2 oktober 2013. Bilagt skrivelsen finns ett förslag till köpekontrakt mellan 

kommunen och JH Group AB, en överenskommelse mellan kommunen och  

JH Group AB samt ett hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB. 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår i skrivelsen daterad den 2 oktober 2013, 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten 

Riggards 1:6, före detta Gillersklack 1:1, som består av simhall, omklädningsrum, 

relaxdel samt källar- och vindsutrymmen för en (1) krona till JH Group AB i 

enlighet med föreliggande förslag till köpekontrakt.  

 

Vidare förslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 

föreliggande förslag till överenskommelse mellan kommunen och JH Group AB. 

 

Slutligen föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till 

hyresavtal mellan kommunen och JH Group AB. 

 

Yrkande 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att avyttra del av fastigheten Riggards 1:6, före detta 

Gillersklack 1:1, som består av simhall, omklädningsrum, relaxdel samt källar- och 

vindsutrymmen för en (1) krona till JH Group AB i enlighet med föreliggande 

förslag till köpekontrakt under förutsättning att kommunen och JH Group AB 

godkänner en överenskommelse mellan parterna samt ett hyresavtal mellan 

parterna. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsen rätt att 

ta beslut om överenskommelse och hyresavtal mellan kommunen och  

JH Group AB. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt  

Ewa-Leena Johanssons yrkande. 

 

_________ 
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Justerandes sign. 
 

 

Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Ks § 217  Dnr KS 094/2011 
 
Årsredovisning 2012, Bergslagens Kommunalteknik (BKT) 

 
Jäv 
Leif Jörner Pedersen (V), Gunnar Fransson (M) och John-Ove Johansson (M) 

anmäler jäv och deltager inte i behandlingen av och beslutet i detta ärende. 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens Kommunalteknik (BKT) har inkommit med årsredovisning för 2012. 

Resultaträkningen uppvisar ett resultat för extraordinära poster med ett underskott 

uppgående till 2 634 000 kronor. 

 

Förbundsdirektionen beslutade vid sammanträde den 22 mars 2013, § 10 fastställa 

årsredovisningen för 2012 samt att överlämna den till respektive 

medlemskommun för beslut om ansvarsfrihet. 

 

Revisorerna har inkommit med revisionsberättelse för 2012 daterad den  

22 mars 2013. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att 

förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunens 

ledamöter i förbundsdirektionen ansvarsfrihet i enlighet med revisionsberättelsen 

för verksamhetsåret 2012 samt godkänna årsredovisningen för BKT. 

 

_________ 
 

 

 

 
 


