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Granskning av styrelsen och vd:s agerande i samband med förvärv av 

byggnad till Östernäsområdet 

Ljusdal Energiföretag AB förvärvade under 2016 en byggnad till Östernäsområdet. 

Byggnaden som förvärvades har köpts av säljare som monterat ned den i Gävle, 

fraktat den till Ljusdal och sedan monterat upp den på önskad plats. Tillkommande 

utgifter för att få byggnaden/modulhuset på plats har vida överstigit vad som sägs 

angetts i ursprungsbeslutet. I efterhand har kritik framförts från flera parter mot 

bolagets vd och styrelse avseende hanteringen av förvärvet. Med anledning av detta 

har revisionen i Ljusdals kommun och dess lekmannarevisorer i Ljusdal 

Energiföretag AB ställt förfrågan till PwC om en oberoende granskning av styrelsens 

och vd:s agerande i samband med förvärvet. 

 

Vi bedömer sammanfattningsvis att styrelsen inte agerat för annat än bolagets bästa 
vid beslutet, styrelsen bedöms ha representerat bolaget i beslutet och inte haft egen 
vinning i beslutet. Styrelsen kunde ställt mer frågor och krävt mer underlag men har 
kollektivt beslutat att gå vidare i beslutet. Vi gör även bedömningen att vd har 
representerat bolaget i beslutet och inte agerat för något annat än bolagets bästa vid 
beslutet att förvärva byggnaden. Inte heller vd anses haft någon egen vinning av 
beslutet. 

Vi har i vår granskning inte funnit något som tyder på att en kontroll eller besiktning 
av det skick som byggnaden var i innan nedmontering genomförts av vare sig säljaren 
eller köparen. Detta är en brist i beslutsunderlaget där ansvaret åvilar vd och 
Styrelsen. 

Vår bedömning är att styrelsen med noterade brister ändå uppfyller sitt ansvar enligt 
ABL i samband med sitt beslut att förvärva aktuell byggnad. 

Vad gäller styrelsens ansvar ur kommunallagens perspektiv är frågan kring om 
ärendet skulle förts till fullmäktige för ställningstagande central. Vår slutsats i denna 
del är att bolagets styrelse inte har agerat formellt felaktigt. Dock anser vi att den del 
som avser dokumentationen av styrelsens bedömning, att frågan inte var av 
principiell beskaffenhet eller annars större vikt, inte uppfyller vad som kan förväntas 
av ett helägt kommunalt bolag. Styrelsen skulle tydligt och klart dokumenterat sitt 
ställningstagande i protokoll där även motiv skulle protokollförts. 

Vår granskning påvisar inte att styrelse eller vd har handlat i strid mot 
bolagsordningen. Bolagsordningen är i vissa delar felaktig och behöver uppdateras. 



Ägardirektiven efterlevs huvudsakligen men vi kan inte bedöma om ärendet ur 
perspektivet samverkan inom kommunen verkligen är testat och om alla möjligheter 
är undersökta. Så som vi ser det är det inte fråga om samordning utan här skapas nya 
lokaler för eget bruk istället för att använda befintliga lokaler inom 
kommunkoncernen. Vi har dock inte möjlighet att inom ramen för denna granskning 
bedöma om valet att skapa egna lokaler ryms inom koncernnyttan eller inte. Vår 
bedömning är att det inte kan uteslutas att styrelsen inte efterlever de av fullmäktige 
fastställda ägardirektiven i avseende på samverkan inom kommunkoncernen.  

Ljusdal Energiföretag ABs styrelserepresentant och verkställande ledning har sedan 
hösten 2016 haft ett flertal ägarsamråd, vid mer än tre tillfällen dokumenterad 
närvaro hos kommunstyrelsen och vid ett tillfälle hos kommunfullmäktige i Ljusdal. 
Ur det kommunalrättsliga perspektivet är det kommunfullmäktige som är ägare till 
Ljusdals Energiföretag AB och rapportering enligt kommunallagen skall ske till 
fullmäktige bl a vad gäller ärenden av principiell beskaffenhet. Den rapportering som 
styrelsens representant och verkställande ledning har presenterat bedöms både 
relevant och korrekt och vår bedömning är att kommunstyrelsens ledamöter erhållit 
god insyn i ärendet och dess utveckling.  

Gjorda iakttagelser och bedömningar har sammanställts i en revisionsrapport.  

Granskningens resultat har presenterats vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

12 mars. Revisionsrapporten har översänts till Ljusdals Energiföretag AB samt 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.  

Revisionsrapporten finns även tillgänglig på kommunens hemsida: 

https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/politiskorganisatio

n/revision/revisionsrapporter 

 

Eventuella frågor rörande granskningen besvaras av revisionens ordförande tillika 

lekmannarevisor i Ljusdals Energiföretag AB Roland Bäckman 070 280 50 53 
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