
 PROTOKOLL 
                                                               
 Datum 
Kommunfullmäktige 2014-04-28 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 21:50 
 
Beslutande: Marit Holmstrand (S) Helena Brink (C) 
 Björn Mårtensson (S) Björn Brink (C) 
 Tommy Borg (S) Ingrid Olsson (C) 
 Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) 
 Peter Engdahl (S) Ulf Nyman (C) tjg ers 
 Kjell Nilsson (S) Leif Hansen (SRD) 
 Stina Michelson (S) Jonny Mill (SRD) 
 Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) 
 Annelie Wallberg (S) Marie Mill (SRD) tjg ers 
 Markus Evensson (S) Yvonne Oscarsson (V) 
 Per-Gunnar Larsson (S) tjg ers Kenneth Forssell (V) 
 Maria Andersson (S) tjg ers Stig Andersson (V) 
 Agneta Englund (S) tjg ers Bertil Skoog (FP) 
 Jan Hedlund (M) Harald Noréus (FP) 
 Lars Molin (M) Maud Jonsson (FP) 
 Desiré Eriksson (M) Karin Jansson (MP) 
 Erik Nygren (M) László Gönczi (MP) 
 Christer Sjöström (M) Mikael Olsson (SD) 
 Torsten Hellström (M) Benny Bergström (SD) 
 Kennet Hedman (M) Lars Björkbom (KD) 
 
Övriga deltagande Ledamot i revisionen IngaLill Nyqvist,  § 80 
 Revisor Per Månsson, § 80 
 Ekonomichef Nicklas Bremefors, § 81 
 VD Richard Brännström, § 82 
 Ekonomichef Lena Bergsten, § 84 
 Administrativ chef Karin Höglund  
 
Utses att justera Kjell Nilsson, Kennet Hedman 
 
Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2014-05-02 
 
 
Underskrifter  

Sekreterare  ...........................................................................  Paragrafer  77-85 
 Karin Höglund 
  
Ordförande  ...........................................................................  
 Ulla-Britt Gidemalm 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kjell Nilsson 
 
Justerande  ...........................................................................  
 Kennet Hedman 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2014-04-28 
 
Datum för anslags upprättande 2014-05-02 
 
Datum för anslags nedtagande 2014-05-24 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 
 
 
Underskrift ………………………………………………………………… 
 Karin Höglund 
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Sammanträdets öppnande 
 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 
 
§ 77 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.  
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 78 
 
Justerare 
 
Kjell Nilsson (S) och Kennet Hedman (M) utses att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. Protokollets justering sker den 2 maj 2014 kl 11: 00 på kommunkansliet. 
 
§ 79 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 17 april 2014. Kungörelsen har 
ställts till varje ledamot och ersättare 17 april 2014 i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld fråga får upptagas på 
dagordningen.  Kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
§ 80 
 
Allmänhetens frågestund  
 
Ingen fråga ställs.
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 80 
 
Revisionsberättelse för Ljusdals kommun 2013 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Revisionsberättelsen noteras till protokollet. 
 
2. Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda  
 för verksamhetsåret 2013: 
 
Leif Persson (S), Annelie Wallberg (S), Stina Michelson (S), Markus Evensson (S),  
Björn Mårtensson (S), Helena Brink (C), Ingrid Olsson (C), Maj-Britt Tönners (C), Ulf 
Nyman (C), Karin Jansson (MP), László Gönczi (MP), Lars Molin (M), Christer Sjöström 
(M), Erik Nygren (M), Torsten Hellström (M), Lars Björkbom (KD), Yvonne Oscarsson (V), 
Kenneth Forssell (V), Stig Andersson (V), Leif Hansen (SRD), Jonny Mill (SRD), Marie Mill 
(SRD), Harald Noréus (FP) och Maud Jonsson (FP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
3.  Ansvarsfrihet beviljas för utbildningsnämnden och dess enskilda  
 förtroendevalda för verksamhetsåret 2013:  
 
Stina Michelson (S), Kjell Nilsson (S), Per-Gunnar Larsson (S), Leif Persson (S), Ingrid 
Olsson (C), László Gönczi (MP), Karin Jansson (MP), Torsten Hellström (M), Marie Mill 
(SRD), Jonny Mill (SRD), Maud Jonsson (FP) och Bertil Skoog (FP) anmäler jäv och deltar 
inte i beslutet. 
 
4. Ansvarsfrihet beviljas för omsorgsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2013: 
 
Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Per-Gunnar Larsson (S), Maria Andersson (S), 
Ingrid Olsson (C), Helena Brink (C), Kenneth Forssell (V), Yvonne Oscarsson (V), Kennet 
Hedman (M), Torsten Hellström (M) och Maud Jonsson (FP) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 
 
5. Ansvarsfrihet beviljas för myndighetsnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2013: 
 
Tommy Borg (S) och Björn Mårtensson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
6. Ansvarsfrihet beviljas för överförmyndarnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2013: 
 
Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
§ 80 forts. 
 
Revisionsberättelse för Ljusdals kommun 2013 
 
7. Ansvarsfrihet beviljas för valnämnden och dess enskilda förtroendevalda för 
verksamhetsåret 2013: 
 
Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt Tönners (C) och Maud Jonsson (FP), 
anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
8. Kommunstyrelsen uppmanas att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen i  
    kommunen. 
 
Sammanfattning  
 
IngaLill Nyqvist (C), ledamot i kommunrevisionen, läser och kommenterar 
revisionsberättelse och bilaga för verksamhetsåret 2013.  
 
Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2013 godkänns. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Revisor Per Månsson från PwC informerar och går igenom revisorernas 
redogörelse. 
 
Ansvarsberedningen (kommunfullmäktiges presidium) har i sin beredning av 
frågan om ansvarsfrihet beträffande 2013 års verksamhet tagit del av 
årsredovisningen samt revisorernas underlag och bedömningar. 
 
Ansvarsberedningen ser med stor oro på verksamheternas ökande kostnader. För 
att klara kommande balanskrav är det därför nödvändigt att finna nya lösningar. 
Ansvarsberedningen ser med tillfredsställelse att åtgärder vidtas med förändrad 
organisation och bättre styr- och uppföljningsmodeller. Men arbetet måste fortgå 
med att finna nya sätt att effektivisera hela den kommunala verksamheten. 
Omfördelning av resurser inom och mellan olika verksamheter kan också bli 
nödvändig. 
 
Ansvarsberedningen instämmer också i revisorernas påpekande att en samlad 
analys och beskrivning av framtida åtgärder är önskvärd. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Kommunstyrelsen och nämnderna 
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 81 
 
Årsredovisning för Ljusdals kommun 2013 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Årets resultat blev 10 400 000 kronor, vilket är bättre än prognosen som lämnades 
i samband med delårsbokslutet (- 2 400 000 kronor). Tidigare inbetalda AFA-
premier har återbetalats med 19 600 000 kronor och ska behandlas som en 
jämförelsestörande post. Under året har verksamhetens nettokostnad ökat med 
44 000 000 kronor medan skatteintäkter och statsbidrag endast ökat med 
29 000 000 kronor. 
 
Nämnderna redovisar en negativ budgetavvikelse med minus 16 900 000 kronor. 
 
Investeringsnivån har under året varit 70 000 000 kronor vilket påverkat 
likviditeten som försämrats med 30 000 000 kronor. 
 
Diskonteringen i pensionsberäkningen har sänkts med 0,75 procentenheter. Detta 
har medfört att pensionsavsättningen ökat med 5 000 000 kronor och pensions-
förbindelse (utanför balansräkningen) har ökat med 36 000 000 kronor. 
 
Ekonomichefen redogör för årsredovisningen.  
 
Nämndordförandena redogör i maximalt fem minuter vardera för sina 
verksamheter i följande ordning: 
 

- Leif Persson (S) ordförande i kommunstyrelsen 
- Markus Evensson (S) ordförande i omsorgsnämnden  
- Torsten Hellström (M) vice ordförande i utbildningsnämnden  

 
Partiföreträdarna ges möjlighet att ett allmänt och övergripande inlednings-
anförande, max fem minuter per parti. Talarordning: 
 
Leif Persson (S), Lars Molin (M), Helena Brink (C), Leif Hansen (SRD), Yvonne 
Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), László Gönczi (MP), Benny Bergsström (SD) 
och Lars Björkbom (KD).  
 
Därefter inleds en fri, allmän debatt enligt gängse debattregler.  
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 81 forts. 
 
Årsredovisning för Ljusdals kommun 2013 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2014, § 107 
Årsredovisning 2013 för Ljusdals kommun 
 
Yrkanden 
 
Leif Persson (S), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (FP), Benny Bergström 
(SD), Lars Björkbom (KD), Lars Molin (M), Stina Michelson (S), Björn Brink 
(C), Willy Eriksson (-) och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag att godkänna årsredovisningen. 
 
László Gönczi (MP): Utbildningsnämnden och omsorgsnämnden ska slippa 
åläggas att minska sina egna kapitalskulder under åren 2014 och 2015. 
 
Varken kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden ska anses ha klarat sina 
miljömål. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om att utbildningsnämnden och omsorgsnämnden ska slippa åläggas att 
minska sina egna kapitalskulder under åren 2014 och 2015. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
yrkande om att varken kommunstyrelsen eller omsorgsnämnden ska anses ha 
klarat sina miljömål. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet, Nej-röst för bifall till yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 35 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har 
kommunfullmäktige beslutat avslå yrkandet. Se separat omröstningsprotokoll. 
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 Diarienummer 
   KS 0015/13 
 
§ 81 forts. 
 
Årsredovisning för Ljusdals kommun 2013 
 
Reservationer 
 
Karin Jansson (MP) och László Gönczi (MP) 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag om att godkänna årsredovisningen. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samtliga förvaltningar och nämnder 
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 Diarienummer 
   KS 0142/14 
 
§ 82 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för AB Ljusdalshem 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
VD Rickard Brännström redogör för årsredovisningen. 
 
Koncernen redovisar under året en vinst på 5 489 000 kronor. 
 
AB Ljusdalshem har under året betalat 1 223 000 kronor i borgensprovision till 
ägaren Ljusdals kommun. De ekonomiska nyckeltalen är, i jämförelse med 
liknande företag, goda. 
 
Under året har AB Ljusdalshem anställt tre målare, en snickare, en 
energicontroller och en bovärd till det nya trygghetsboendet. Den totala 
sjukfrånvaron har under året uppgått till 3,3%. 
 
Vakanser i företagets lägenhetsbestånd var den 31 december 2013 32 stycken 
lägenheter och det är ca 60 stycken färre än motsvarande period förra årsskiftet. 
Bolaget har nu startat upp ett arbete med att skapa mark för kommande 
nyproduktion. 
 
AB Ljusdalshem har under året lagt ner drygt 30 miljoner kronor på underhåll och 
bland det större åtgärderna kan nämnas byte av fönster på tre fastigheter och 
utemiljöarbete på ett femtontal fastigheter. 
 
Arbetet med att spara el, vatten och värme går vidare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2014, § 104 
Årsredovisning- och koncernredovisning för AB Ljusdalshem  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
AB Ljusdalshem 
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 Diarienummer 
   KS 0089/14 
 
§ 83 
 
Årsredovisning 2013 för stiftelsen Närljus 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisningen godkänns. 
 
2. VD och styrelse beviljas ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
 
Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, Närljus, bildades 1986 av 
kommunen och det lokala näringslivet. Styrelse har 2013 bestått av sex ledamöter, 
av vilka kommunen utsett tre förtroendevalda och föreningen Företagarna tre.  
 
Närljus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat 
näringsliv i Ljusdals kommun- som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och 
fler invånare. 
 
Närljus ska bidra till Ljusdals kommuns mål om bättre företagsklimat. 
 
Årets resultat är + 25 020 kronor. 
 
2013 
 

- Ljusdal årets tillväxtkommun- Syna ab 
- Företagstätaste kommun 14 % 
- Befolkningsökning 
- Bostadsbrist 

 
2014  
 

- Blivande företag 
- 100 personer har fått rådgivning om att starta eget företag eller gått starta 

eget kurs 
- Befintliga företag 
- Besöka befintliga företag inom de prioriterade branscherna  
- Kontakta samtliga varje år i tre år 
- Etablering- ett företag som kommer utanför länet 
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 Diarienummer 
   KS 0089/14 
 
§ 83 forts. 
 
Årsredovisning 2013 för stiftelsen Närljus 
 
Utmaningar/möjligheter 2014  

- handelsområde Östernäs 
- terminal 
- tillväxtkassa 
- lokala strategin för besöksnäringen 
- etableringar 
- lokaler 
- bostäder 
- infrastruktur 
- kompetens 
- omorganisation 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2014, § 106 
Årsredovisning 2013 för Närljus 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Stiftelsen Närljus 
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 Diarienummer 
   KS 0141/14 
 
§ 84 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag 
AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Årsredovisning och koncernredovisning noteras till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bolagets ekonomichef Lena Bergsten föredrar årsredovisningen. 
 
Resultatet för koncernen är 9 619 000 kronor år 2013. 
 
Framtiden 
 

• Stor utbyggnadstakt i de flesta verksamheter 
• Tuffa tider- taxorna måste höjdas och verksamheten effektiviseras och se till helheten 
• Alla bolag måste bidra för ett bättre resultat 

 
Ljusdal Energi- Fjärrvärme 
 

• Nya bränslepriser hösten 2014 
• Risk för ökat underhåll på Östernäspannan 
• Ökade avskrivningar och räntor 

 
Ljusdal Energi- Elnät 
 

• ”normalt” väder 
• Inga nya beslut av myndigheter 

 
Ljusdal Energi- Ljusnet 
 

• Den stora utbyggnaden av villor kräver stora resurser för planering, projektering, 
styrning av entrprenörer, dokumentation, administration, försäljning och 
marknadsföring 

 
Ljusdal Energi -Vatten 
 

• Svårt att bedöma antalet läckor 
• Fokus på ett underhållssystem, övervakningssystem, olja och el för att minska 

framtida kostnader bl a genom minskat inköp av externa tjänster 
• Ny taxa för att förbättra reningsverket. 2014 är ett informationsår 
• Avskrivningarna och räntor ökar p g a det stora investeringbehovet 
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 Diarienummer 
   KS 0141/14 
 
§ 84 forts. 
 
Årsredovisning och koncernredovisning 2013 för Ljusdal Energiföretag 
AB 
 
Ljusdal Energi- Renhållning 
 

• Fortsatt investering på Åkerslund 2 000 000 kronor. 
• Taggning av kärl fortsätter 

 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 10 april 2014, § 105 
Årsredovisning och koncernredovisning för Ljusdal Energiföretag AB 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Ljusdal Energiföretag AB 
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 Diarienummer 
   KS 0174/14 
 
§ 85 
 
Fråga från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande investeringspengar till konstgräsplan. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Frågan anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande 
investeringspengar till konstgräsplan: 
 
”Helt oberoende av om satsningen på en uppvärmd konstgräshall i Ljusdal är en 
bra idé eller ej, borde vi kunna komma överens om att en satsning som görs ska 
går regelrätt till. Här hyser vi i mp en stark oro. Redan det märkvärdiga 
fullmäktigebesluten stämmer till eftertanke: ”Investeringsutrymme för 
delfinansiering av konstgräsplan med taklösning på Älvvallen 9 000.” (9 miljoner 
kronor.) 
 
Det känns som om själva beslutet fattas. 
 
Nu har det kommit till vår kännedom att det investeringsutrymme som då 
reserverades skulle möjligen inte kunna tas i anspråk som investering i kommunal 
ägo. Då undrar jag på vilket sätt skulle de 9 miljonerna kronor som klubbarna 
behöver för att få ihop sin satsning komma dem tillgodo? Kan kommunen 
investera i någon annans ägo? Blir det då inte ett bidrag från den kommunala 
driften och därmed en direkt belastning av utrymmet för andra driftpengar i skola, 
omsorg eller tekniskt förvaltande?  
 
Jag frågar alltså hur du har tänkt lösa dessa frågor nu när jag har sett följande i 
Ljusdalsposten:  – De nio miljonerna fanns tillgängliga, det kommer krävas en del 
formella beslut i kommunstyrelsen, säger Stefan Lindqvist och det bekräftas av 
kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S). ” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) svarar att kommunstyrelsen 
kommer att ta upp frågan vid sitt nästkommande sammanträde. Just nu arbetas 
med att finna lösningar på bl a de frågor som László Gönczi ställer. Investeringen 
i konstgräsplan kommer inte att belasta driftspengarna för andra verksamheter. 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi  
Leif Persson  
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