PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-12

Plats och tid

Ljusdalssalen, måndagen den 12 mars 2018 kl 18:00-21:05

Beslutande

Ledamöter
Björn Brink (C), Ordförande 19-26, jäv § 27
Annelie Wallberg (S), 1:e vice ordförande, ordförande § 27
Erik Nygren (M), 2:e vice ordförande
Kristina Bolin (S)
Örjan Fridner (S) jäv § 27
Jenny Breslin (S)
Per Gunnar Larsson (S)
Tommy Borg (S)
Markus Evensson (S)
Peter Engdahl (S)
Leif Persson (S)
Iréne Jonsson (S)
Vanja Isaksson (S) tjg ersättare
Ove Schönning (S) tjg ersättare, jäv § 27
Ulf Nyman (C)
Jaana Hetzman (C) tjg ersättare
Harald Noréus (L)
Maud Jonsson (L)
Berit Wikström (L) tjg ersättare
Lars Björkbom (KD)
László Gönczi (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Karin Jansson (MP) tjg ersättare
Maria Molin (M) § 19-27
Marie-Louise Hellström (-)
Torsten Hellström (-)
Kennet Hedman (M)
Jan Hedlund (M) jäv § 27
Allan Cederborg (M) tjg ersättare
Marie Mill (LB)
Leif Hansen (-)
Lars G Eriksson (SD)
Anton Ring Hedman (SD)
Sven Persson (SD) tjg ersättare
Yvonne Oscarsson (V)
Jan Anders Eliasson (V)
Stig Andersson (V) jäv § 27
Ramin Maihamparast (V) tjg ersättare
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-03-12

Övriga deltagare

Revisionens ordförande Roland Bäckman (S) § 27
Emil Forsling, PwC, § 27
Administrativ chef Karin Höglund, sekreterare

Justerare

Jaana Hertzman (C) och Irene Jonsson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, 2018-03-19

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Karin Höglund
Ordförande
Björn Brink § 19-26

Anneli Wallberg § 27
Justerare
Jaana Hertzman och Irene Jonsson
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PROTOKOLL
Datum

Kommunfullmäktige

2018-03-12

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-12

Datum för anslags upprättande

2018-03-20

Datum för anslags nedtagande

2018-04-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Karin Höglund
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Kommunfullmäktige

Datum

2018-03-12

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.
Kungörelse av sammanträdet
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 2 mars 2018.
Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 2 mars 2018 i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att
sammanträdet är i laga ordning kungjort.
Meddelanden


Rapporten gällande fördjupad granskning av genomförda
investeringar inom Ljusdals Energi AB finns utdelad till
ledamöterna.

Ledamöternas korta frågor
Torsten Hellström (-) frågar om det har blivit en tystnadskultur att inte
diarieföra bl a e-post till och från kommunens politiker och tjänstemän?
Kommunfullmäktiges ordförande Björn Brink (C) svarar att han utgår från
att allt diarieförs enligt den ordning som det ska vara.
Allmänhetens frågestund
Christer Lindgren ställer följande fråga: ”Om ni beslutar att dra riksvägen
utanför centrum och därmed ändra flödet, då kommer hela centrum att
drabbas med ett omsättningstapp på mellan 20-25 %. Idag ligger många
redan på marginalen så jag undrar hur ni tänker i den frågan och vad ni har
för åtgärdsplan om vi tappar så många arbetstillfällen och får ett utdöende
centrum?”
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) svarar att ett
omsättningstapp på 20-25% är en ren spekulation, vi vet inte om det blir så.
Henrik Bruveris ställer följande fråga: ” Det har lämnats in ett stort antal
formella och diarieförda yttranden på Trafikverkets förslag till de
detaljplaner som berör bl.a. Kyrksjönäsvägen, verksamheterna i anslutning
till Kyrksjönäsvägen och de konsekvenser som uppstår ifall politikerna i
Ljusdals Kommun röstar ja till att byta riksväg – är ni alla fullt införstådda
med innehållet i vart och ett av dessa yttranden så att ni förstår
helhetskonsekvenserna av ert kommande beslut?
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) svarar att än så
länge är inte alla fullt införstådda med innehållet i yttrandena eftersom de
inte är sammanställda ännu. Under kommande vecka hålls ett möte med
tjänstemän och Trafikverket där sammanställningen av inkomna synpunkter
kommer att göras.
Carina Janars ställer följande fråga: ” Som verksamhetsledare för Ljusdal i
Centrum representerar jag den samlade åsikten från drygt 90 lokala företag
inom handel, restaurang, fastighet och andra näringar som är viktiga delar av
ett levande centrum och som enbart inom detaljhandeln står för över 400
årsanställda. Under processen gällande frågan om ett ev. byte av riksväg har
Ljusdals kommun givit i uppdrag åt Ramböll att undersöka i vilken grad en
omledning av trafiken längs riksväg 84 genom Ljusdal skulle komma att
påverka centrumhandeln. Slutsatsen av denna undersökning framgår av den
formella rapporten och är att Ljusdals centrumhandel skulle komma att
påverkas negativt av en förbifart och kommunen rekommenderas därför
överväga att låta riksvägens dragning kvarstå genom Ljusdals centrum, men
man bör även utreda om en sådan lösning är möjlig att kombinera med ett
sätt att locka den tunga trafiken att åka förbi istället för igenom centrum. Har
ni som ska rösta och fatta beslut i frågan om vägvalet uppfattningen att ni
bör ha förtroende för och följa de rekommendationer som ges av oss som
dagligen jobbar i den näring som berörs?
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) svarar att
självklart finns förtroende för alla som jobbar inom verksamheten. Det går
dock inte att följa rekommendationen bara från en del av de som blir
berörda, politiken måste ta hänsyn till alla alternativ. Det är viktigt att alla
hjälps åt att hitta det bästa och klokaste beslutet.
Carina Janars läser också upp en fråga från Mikael Skoglund:” En stor del av
frågan kring ett byte av riksvägen rör en planlös järnvägskorsning som
ansluter till Kyrksjönäsvägen så att det blir enklare att passera Ljusdal. När
både politiker, tjänstemän, privata näringsidkare och enskilda invånare
arbetar hårt på olika sätt för att Ljusdal ska utvecklas positivt, hur får vi
draghjälp i detta arbete genom att underlätta för alla att åka förbi Ljusdal
istället för att åka igenom eller ta ett stopp i Ljusdal? ”
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sören Görgård (C) svarar att om
vägbytet görs kommer kommunen att få rådigheten över vägen. Det blir ett
välkomnande och attraktivt centrum. Om det inte blir ett vägbyte är
Trafikverkets säkerhetsfrågor allenarådande.
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§ 19

Datum

2018-03-12

Dnr 00541/2017

Överlämnande av torvtäktstillsyn till Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tillsynen av energitorvtäkter överlämnas till Länsstyrelsen Gävleborg.
2. Överlämningen omfattar endast tillsyn av energitorvtäkter enligt 4 kap 1§
Miljöprövningsförordningen (2013:251) med verksamhetskoder 10.10 och
10.20.
Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 januari 2017 är energitorvtäkter tillståndspliktiga verksamheter
enligt 9 kap miljöbalken (1998:808), vilket medför att Ljusdals kommun,
sedan tidigare överlämnande från länsstyrelsen, är tillsynsmyndighet för den
del av täkttillsynen som omfattas av 9 kap.
I Ljusdals kommun finns sex energitorvtäkter; Hästkölmyran, Sjulsmyran,
Skråttmyran A, Skråttmyran B, Stormyran i Morvallen, Stormyran i
Sidskogen och Stormyran Kurrbo-Tallåsen. Samtliga har tillstånd enligt 9
kap och 11 kap Miljöbalken.
Vid brytning av energitorv är den betydande delen av den miljöpåverkan
som uppstår kopplat till markavvattning och påverkan på vattensystem.
Markavvattning och annan tillsyn på vattenförekomster regleras i
miljöbalkens 11 kap och länsstyrelsen är behörig tillsynsmyndighet. För att
underlätta för företagen anser myndighetsnämnden att det är bäst att endast
en myndighet är tillsynsmyndiget och i detta fall har länsstyrelsen både den
erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna genomföra effektiv tillsyn
av torvtäkter, då de fram till sista december 2016 genomförde tillsyn av
torvtäkter i hela länet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 1 februari 2018, § 22
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 januari 2018, § 1
Kommunledningskontorets skrivelse 9 januari 2018
Myndighetsnämndens protokoll 14 december 2017, § 9
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§ 19 forts.

Datum

2018-03-12

Dnr 00541/2017

Överlämnande av torvtäktstillsyn till Länsstyrelsen
Yrkanden
Leif Hansen (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Leif Hansens
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Länsstyrelsen Gävleborg
Myndighetsnämnden för kännedom
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Datum

2018-03-12

Dnr 00285/2017

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering
enligt 16 kap 6f§ SoL för äldreomsorgen och stöd och
omsorg tredje kvartalet 2017
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för
äldreomsorgen och stöd och omsorg gällande tredje kvartalet 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 30 november 2017, § 240
Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017, § 121
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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Datum

2018-03-12

Dnr 00075/2018

Motion från Marie Mill (LB) gällande bidrag till körkort
till Slottegymnasiets samtliga avgångselever
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Marie Mill (LB) har lämnat en motion till kommunfullmäktige där hon
föreslår att ett stipendium om 15 000 kronor till körkort ska erhållas av de
elever som går ut Slottegymnasiets program och som uppnått godkända
betyg efter genomförd utbildning samt är folkbokförda i Ljusdals kommun
enligt samma kriterier som finns inom Vård- och omsorgsprogrammet.
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
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§ 22

Datum

2018-03-12

Dnr 00074/2018

Motion från Marie Mill (LB) gällande granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen
Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Marie Mill (LB) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där
hon föreslår att kommunens förtroendevalda revisorer ges i uppdrag att med
hjälp av PwC eller annat revisionsbolag genomföra en granskning, som ska
bevara revisionsfrågan om kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen på ett ändamålsenligt sätt.
Ordföranden föreslår att motionen skickas till kommunstyrelsen för
beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
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§ 23

Datum

2018-03-12

Dnr 00101/2018

Medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för
elöverkänsliga i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att skapa ett anpassat boende för elöverkänsliga i
Ljusdals kommun har inkommit.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen
för beredning. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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§ 24

Datum

2018-03-12

Dnr 00083/2018

Medborgarförslag gällande att ta fram fördjupad
statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld och
förtryck i Ljusdals kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. Medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunfullmäktige.
Förslagsställarna vill att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till
kommunledningskontorets utredningsenhet att ta fram statistik/underlag på
förekomsten av hedersrelaterat vård och förtryck i Ljusdals kommun.
Ordföranden föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen
för beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
Förslagsställarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
13(19)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 25

Datum

2018-03-12

Dnr 00077/2018

Avsägelse av Johan Wall (SD) från platsen som
ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval
Kommunfullmäktige beslutar
1. Johan Wall (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag.
2. Lars Idon Andersson (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Johan Wall (SD) har avsagt sig sin plats som ersättare i kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Lars G Eriksson (SD): Lars Idon Andersson (SD) väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar om Lars Idon Andersson kan väljs till ny ersättare i
kommunstyrelsen. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
Johan Wall
Lars Idon Andersson
Kommunstyrelsen
Förtroendemannaregister
Löneenheten
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§ 26

Datum

2018-03-12

Dnr 00070/2018

Fyllnadsval av lekmannarevisorer i Ljusdal
energikoncern, AB Ljusdalshem m fl
Kommunfullmäktige beslutar
1. Lars Arkegren (M) väljs till lekmannarevisor i Ljusdal Energi AB,
Ljusdals Elnät AB, Ljusdals Energiföretag AB, Ljusdals
Energiföresäljning AB, Ljusdals Vatten AB, Ljusdals Renhållning AB,
Ljusnet AB, AB Ljusdalshem och AB Ljusdals Servicehus.
2. Kicki Olsson (M) väljs till lekmannarevisor i stiftelsen Karin Jonsson i
Ångsäter, kommunens donationsfonder, Studieförbundens räkenskaper
samt Hembygdstjänst.
3. Ulla-Britt Gidemalm (S) väljs till lekmannarevisor i Albert Vikstens
donationsfond.
4. Valen gäller för återstoden av mandatperioden.
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval av vice ordförande och revisor i kommunrevisionen har skett
efter avlidne Pekka Kankare (M).
Med anledning av detta har kommunrevisorerna föreslagit fyllnadsval av
lekmannarevisorer till energikoncernen, AB Ljusdalshem m fl.
Propositionsordningar
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till revisorernas förslag
till lekmannarevisorer. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Akt
De valda
Förtroendemannaregister
Instanserna
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§ 27

Datum

2018-03-12

Dnr 00395/2017

Redovisning av fördjupad granskning av genomförda
investeringar inom Ljusdals Energi AB
Kommunfullmäktige beslutar
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för att återkomma till
kommunfullmäktige i april med eventuella förslag till åtgärder i anledning
av rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges revisorer har överlämnat rapport gällande fördjupa
granskning av genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB.
Björn Brink (C), Jan Hedlund (M), Ove Schönning (S), Stig Andersson (V)
och Örjan Fridner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Ordföranden uppmanar Marie Mill (LB) att avstå från att delta i
handläggningen av ärendet med hänvisning till kommunallagens regler om
jäv i 5 kap 47§ . Marie Mill anser dock inte att hon är jävig i ärendet.
Ordföranden ställer därför frågan om Marie Mills eventuella jäv under
proposition. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att Marie
Mill är jävig i ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning:
Ja-röst för att Marie Mill är jävig i ärendet, Nej-röst för att Marie Mill inte är
jävig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
16(19)

PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 27 forts.

Datum

2018-03-12

Dnr 00395/2017

Redovisning av fördjupad granskning av genomförda
investeringar inom Ljusdals Energi AB
Omröstningsresultat
Med 23 ja-röster mot 3 Nej-röster, 12 avstår från att rösta, har
kommunfullmäktige beslutat att Marie Mill (LB) är jävig i ärendet.
Revisionens ordförande Roland Bäckman (S) inleder. Revisorerna har
beslutat att godkänna revisionsrapporten, att överlämna revisionsrapporten
till Ljusdals Energiföretag AB för beaktande samt att överlämna revisionsrapporten till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.
Emil Forsling från PwC redovisar granskningen:
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.
Revisorerna gör bedömningen 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. Revisorerna
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 avbeslutet.
I granskning har revisorerna 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.
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§ 27 forts.

Datum

2018-03-12

Dnr 00395/2017

Redovisning av fördjupad granskning av genomförda
investeringar inom Ljusdals Energi AB
Revisorernas 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. Slutsatsen i denna del är att bolagets styrelse inte har agerat formellt
felaktigt. Dock anser revisorerna 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.
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 revisorerna kan inte
bedöma om ärendet ur perspektivet samverkan inom kommunen verkligen är
testat och om alla möjligheter är undersökta. Så som revisorerna ser det är
det inte fråga om samordning utan här skapas nya lokaler för eget bruk
istället för att använda befintliga lokaler inom kommunkoncernen.
Revisorerna har dock inte möjlighet att inom ramen för denna granskning
bedöma om valet att skapa egna lokaler ryms inom koncernnyttan eller inte.
Bedömningen 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.
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PROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 27 forts.

Datum

2018-03-12

Dnr 00395/2017

Redovisning av fördjupad granskning av genomförda
investeringar inom Ljusdals Energi AB
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium 12 mars 2018
Revisorernas skrivelse 12 mars 2018
Granskningsrapport 12 mars 2018
Beslutsexpediering
Akt
Kommunstyrelsen
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