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 Datum 
Kommunfullmäktige 2013-06-10 
 
Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00 - 22:35 
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 Peter Engdahl (S) Ulf Nyman (C) tjg ers 
 Malin Ängerå (S) Ann-Christin Svedman (C) tjg ers 
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 Lars Molin (M) Ingalill Fahlström (MP) tjg ers 
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 Christer Sjöström (M) Lars Björkbom (KD) 
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Övriga deltagande Ekonomichef Nicklas Bremefors § 128-129 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Forum Kommunfullmäktige 
 
Sammanträdesdatum 2013-06-10 
 
Datum för anslags upprättande 2013-06-14 
 
Datum för anslags nedtagande 2013-07-06 
 
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.  
 
§ 124 
 
Beslutande 
 
Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 
 
Sekreterare Karin Höglund 
 
§ 125 
 
Justerare 
 
Peter Engdahl (S) och Birgitta Israelsson (M) utses att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. Protokollets justering äger rum  14 juni 2013  
kl 13:15 på kommunkansliet. 
 
§ 126 
 
Kungörelse av sammanträdet 
 
Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 31 maj 2013. Kun-
görelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 31 maj 2013 i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att 
sammanträdet är kungjort i laga ordning. 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om ej kungjord men anmäld avsägelse får 
upptagas på dagordningen.  Kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden frågar också fullmäktige om ej kungjort men av kommunstyrelsen 
berett ärende får upptagas på dagordningen. Ordförande informerar om att, enligt 
kommunallagen 5 kap 40 §, får ett brådskande ärende avgöras utan att ha varit 
kungjort enligt kommunallagens föreskrifter, om samtliga närvarande ledamöter 
beslutar det.  
 
Efter överläggningar beslutar ordföranden att denna frågeställning ajourneras så 
att av kommunfullmäktige begärd information kan lämnas i ärendet.  
 
Efter ajournering lämnar kommunchef Claes Rydberg de uppgifter som 
efterfrågats. Ordföranden frågar fullmäktige om ärendet kan behandlas vid 
sammanträdet, och samtliga närvarande ledamöter beslutar att ärendet kan 
behandlas. 
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§ 127 
 
Ledamöternas korta frågor 
 
Helena Brink (C) ställer en fråga om Folkparken i Ljusdal. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) och samhällsutveck-
lingsutskottets ordförande Jonny Mill (SRD) svarar på frågan. 
 
Maud Jonsson (FP) ställer en fråga om turistbyrå i centrala Ljusdal.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) svarar på frågan. 
 
 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktige inleder sitt sammanträde med allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor på samtliga ären-
den som faller under kommunfullmäktiges beslutsområde. Allmänheten har också 
möjlighet att ställa frågor via e-post direkt till kommunfullmäktige. 
 
Ingen fråga ställs, frågestunden avslutas därmed. 
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 128 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. En resultatutjämningsreserv införs för att kunna utjämna skatteintäkter över 

tiden. 
 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och för hanteringen av resultatutjämningsreserven. 
 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för investeringar. 
 
 
Sammanfattning  
 
Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att 
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv. Det främsta syftet med lagändringarna är att 
kommuner och landsting i balanskravutredningen ska få möjligheter att utjämna 
intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av 
konjunkturvariationer. De viktigaste nyheterna från och med 2013 kan 
sammanfattas med följande punkter. 
 
Kommunallagen 
 
• Lagen anger nu att fullmäktige skall besluta om riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 
• Om vissa angivna förutsättningar är uppfyllda får kommuner och landsting i 

balanskravsutredningen reservera och disponera medel till/från en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Om RUR ska användas måste riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv. 

• Ökad tydlighet att balanskravet avser ett specificerat balanskravsresultat. 
 
Lagen om kommunal redovisning 
 
• Obligatoriskt att i förvaltningsberättelsen upprätta en balanskravsutredning. 
• I förvaltningsberättelsen skall målen för en god ekonomisk hushållning och 

den ekonomiska ställningen utvärderas. 
• RUR synliggörs inte i resultaträkningen utan i den till bokföringen 

sidordnade balanskravsutredningen. I balansräkningen specificeras RUR 
som en delpost till det egna kapitalet. 

 
Avsikten med RUR är inte att göra det möjligt att skjuta upp långsiktigt 
nödvändiga beslut om verksamhet eller ekonomin i stort, det vill säga inte  
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 Diarienummer 
   KS 0284/13 
 
§ 128 forts. 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 
 
hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt. Med RUR kan 
kommunen eller landstinget vid en tillfällig intäktsdämpning undvika kortsiktiga 
neddragningar av verksamheter som eventuellt måste byggas upp igen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2013, § 157 
Allmänna utskottets protokoll 21 maj 2013, § 77 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 
 
Ekonomichef Nicklas Bremefors informerar. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Lars Molin (M), Björn Brink (C), Yvonne Oscarsson (V) 
och Leif Hansen (SRD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
investeringar före september 2013. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.  
 
  
Beslutsexpediering 
Akt  
Kommunstyrelsen för verkställande 
Balanslista kf 
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 129 
 
Budgetramar 2014 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till nettoramar för budgetår 2014 anslås 994 573 tkr.  

Nettoramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag. 
 
2. Till investeringsramar för budgetår 2014 anslås 23 350 tkr.  

Investeringsramarna fördelas enligt budgetberedningens förslag. 
 
3.  Kommunchefen får i uppdrag att till höstens budgetprocess presentera ett  
 antal förslag på förändringar av verksamheter som gör dem bättre och  
 billigare, så att servicen till medborgarna inte långsiktigt försämras. Förslagen  
 kan innebära att hitta nya lösningar som ny teknik, förenklade processer,  
 samverkan inom kommunkoncernen, samverkan med andra kommuner och  
 aktörer. Förslag som, efter beslut, respektive förvaltning kan börja arbeta med  
 att förverkliga under 2014. 
 
Sammanfattning 
 
Budgetberedningen har lämnat förslag till budgetramar för budgetåret 2014. 
Enligt kommunens beslutade budgetprocess skall nämndernas budgetramar för 
följande år tas av kommunfullmäktige senast i juni. De här föreslagna budget-
ramarna följer den tidigare beslutade ekonomiska långtidsplanen (ELP 2014-
2015) utan ramökningar. Skatteunderlaget utvecklas svagt under 2013 och 2014, 
vilket ger låga intäktsökningar. Samtidigt har kostnaderna ökat kraftigt under 
2011 och 2012. Detta gör att budgetberedningens förslag innebär oförändrade 
budgetramar jämfört med ELP 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2013, § 158 
Allmänna utskottets protokoll 21 maj 2013, § 78 
Kommunledningskontorets förslag till beslut 17 maj 2013 
Justerade ramar    
Budgetramar  
Investeringsramar  
Resultatbudget  
Jämförelser med standardkostnad 
Nämndernas protokoll  
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 Diarienummer 
   KS 0017/13 
 
§ 129 forts. 
 
Budgetramar 2014 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Helena Brink (C), Lars Molin (M), Yvonne Oscarsson (V), 
Leif Hansen (SRD), Markus Evensson (S), Björn Brink (C) och Malin Ängerå (S): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Kommunstyrelsen uppdras att belysa konsekvenserna av en 
eventuell skattehöjning.  
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige bifaller följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall. 
 
Propositionsordning 
 
Med 35 Ja-röster mot 5 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå  
László Gönczis tilläggsyrkande. Se separat omröstningsprotokoll. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Nämnderna och förvaltningarna 
Kommunchefen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 130 
 
Upphandling av strandområde vid Östernäs park, finansiering 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ytterligare 6 miljoner kronor anslås till Östernäs park. 
 
2. Medel anslås ur rörelsekapitalet. 
 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktige anslog under 2012 totalt 11 Mkr för investeringar i Östernäs 
park. Parkområdet har planerats i två deletapper; en parkanläggning på området 
innanför befintlig gång- och cykelväg samt strandområdet utanför densamma. I 
planeringen ingår även en anslutande väg samt gång- och cykelväg från 
Sjulhamregatan.  
 
Området har getts en utformning baserad på de förslag som lämnades vid den 
medborgardialog som genomfördes för Östernäsområdet under våren 2012 och de 
besked kommunstyrelsen lämnade när resultatet av medborgardialogen 
presenterades.  
 
En första upphandling i form av totalentreprenad har genomförts för den inre 
parkdelen. Denna upphandling är överprövad, och ärendet ligger för närvarande 
hos Förvaltningsrätten i Falun. Resultatet av denna upphandling visar på att 
anbudssumman för denna etapp tillsammans med kostnader för skisser, 
förfrågningsunderlag m m för hela parkområdet innebär en kostnad om ca 9 Mkr. 
Således återstår ca 2 Mkr av anslagna medel inför upphandling av det yttre 
området, strandområdet.  
 
Huvudinriktningen för utformningen av strandområdet utgörs av bad- och vatten-
relaterade aktiviteter, möjlighet att på ett tillgängligt sätt vistas i anslutning till 
vattnet samt en allmän uppsnyggning. Strandområdet innefattar en tilltalande 
belysningslösning som även skall bidra till att området utgör en trevlig anblick 
från exempelvis Kyrksjönäsvägen. 
 
Förutsättningar 
Inför upphandlingen av strandområdet konstaterades att den återstående delen av 
anslaget, d v s 2 Mkr, sannolikt inte skulle vara tillräckligt för att fullt ut kunna 
täcka kostnaden för den föreslagna utformningen av området. En budgetkalkyl 
gjordes därför, och upphandlingsfrågan anmäldes för att kunna behandlas av 
kommunstyrelsen sedan anbuden öppnades den 24 maj.  
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 130 forts. 
 
Upphandling av strandområde vid Östernäs park, finansiering 
 
 
Upphandlingen av strandområdet har delats upp i två etapper, där Etapp A kan 
beskrivas som strandområdet inkluderat anlagd badstrand, en pir med 
intilliggande trädäck samt omklädningsrum med WC. Etapp B består 
huvudsakligen av träkonstruktioner. Upphandlingen innehåller även ett förbehåll 
som innebär att den genomförs under förutsättning att anslagna medel är 
tillräckliga eller anslås i särskilt beslut. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen skriver i tjänsteskrivelse 31 maj 2013 att 
sammantaget innebär detta att flera möjliga vägar finns. Upphandlingen kan 
avbrytas och göras om med nya förutsättningar alternativt att en eller båda 
etapperna genomförs. 
 
I nedanstående tabell redovisas den budgetkalkyl som gjordes inför 
upphandlingen samt de två anbud som inkom. 
 

Etapp A Etapp B Etapp A+B Färdigt
Budgetkalkyl 3 985 3 140
Anbudslämnare 1 4 886 3 072 7 958 2014-06-02
Anbudslämnare 2 6 977 4 487 11 464 vecka 52 2013

Belopp angivna i Tkr
 
Som framgår krävs att ytterligare minst 6 Mkr anslås för att kunna fullfölja 
upphandlingen och genomföra båda etapperna, A+B. Om endast etapp A skall 
genomföras bedömer samhällsutvecklingsförvaltningen att ytterligare 3 Mkr 
behöver anslås. 
 
Kommunstyrelsen fick information om ärendet 30 maj 2013, § 178. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 10 juni 2013, § 183 att anta anbudsgivare nr 1 för 
genomförande av etapp A+B under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 
att anslå medel. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 
ytterligare 6 miljoner kronor till Östernäs park och att medel anslås ur 
rörelsekapitalet. 
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 Diarienummer 
   KS 0464/10 
 
§ 130 forts. 
 
Upphandling av strandområde vid Östernäs park, finansiering 
 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Markus Evensson (S), Yvonne Oscarsson (V), Maj-Britt 
Tönners (C), Lars Molin (M), Benny Bergström (SD), Jonny Mill (SRD) och 
Stina Michelson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Roland Bäckmans m fl 
yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Ekonomienheten 
Balanslista kf 
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 Diarienummer 
   KS 0255/13 
 
§ 131 
 
Förändring av livsmedelstaxan 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Taxans utformning revideras i enlighet med förslaget. 
 
2. Timavgiften höjs från 600 kronor till 800 kronor. 
 
 
Sammanfattning 
 
I dagsläget uppfyller de kontroller som miljöenheten genomför de krav som 
livsmedelslagstiftningen ställer på att kontrollerna ska vara effektiva och 
kvalitativa. För att kunna fortsätta att genomföra effektiva och kvalitativa 
kontroller samt erbjuda service av god kvalitet, är en höjning av timavgiften 
nödvändig.  Det är till fördel för både företagandet och viktigt för kunden att 
kommunen kan garantera kontinuitet och hög kvalitet på de livsmedelskontroller 
som genomförs.   
 
Vid en avvägning mellan resultatet från Sveriges kommuner och landstings 
beräkningsmodell, timavgifterna hos länets kommuner och en rimlighets-
bedömning utifrån kommunens behov, föreslås en timavgift på 800 kronor både 
för den offentliga kontrollen och för den extra offentliga kontrollen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2013, § 169 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 106 
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 3 maj 2013 
Förslag till taxa för Ljusdals kommun, 3 maj 2013 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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 Diarienummer 
   KS 0319/13 
 
§ 132 
 
Byte av tak på Giganten, Finansiering 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Till samhällsutvecklingsförvaltningen anvisas 4 mkr i investeringsmedel för  
 byte av tak på idrottshallen Giganten. 
 
2. Pengar tas ur kommunens rörelsekapital. 
 
Sammanfattning 
 
I februari 2013 rasade delar av innertaket i idrottshallen Giganten in. Hallen har 
sedan dess varit avstängd. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår att taket byts ut med ny konstruktion för 
att säkerställa att inga nya ras inträffar i framtiden. Anbud har tagits in och en 
slutbesiktning kan ske 20 oktober. I anbudet ingår även reparation av golv samt ny 
beläggning. 
 
Ärendet är brådskande eftersom arbetet med att byta taket bör göras under 
sommaren. Om arbetet inte kommer igång under sommarmånaderna kan en 
konsekvens bli att hallen förblir fortsatt stängd. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 10 juni 2013, § 185 att till samhällsutvecklings-
förvaltningen anvisas 4 mkr i investeringsmedel för byte av tak på idrottshallen 
Giganten. Pengar tas ur kommunens rörelsekapital. 
 
Yrkanden 
 
Roland Bäckman (S), Stina Michelson (S), Maj-Britt Tönners (C) och Benny 
Bergström (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och ordföranden finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
Balanslista kf 
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 Diarienummer 
   KS 0301/13 
 
§ 133 
 
Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande planerna för handelsområde på Östernäs. Svar 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Interpellationen anses besvarad. 
 
 
Sammanfattning 
 
László Gönczi (MP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. 
I interpellationen skriver han: 
 
”Det finns en intensiv diskussion om vilka av de två terminalplanerna som ska 
prioriteras. Som en viktig del i de diskussionerna framförs behovet av att flytta 
timmerterminalen från sitt nuvarande läge. En hel del kan anföras mot dess 
nuvarande placering men, som jag har förstått, har dina argument i mångt och 
mycket byggt på att den stör etableringen av ett tänkt handelsområde på Östernäs. 
Det är alltså stora och för kommunens framtid avgörande frågor som ska avgöras 
på grund av dessa planer. I ett sådant läge är det gravt störande att vi i fullmäktige 
inte har fått den nödvändiga informationen om hur långt planerna har fortskridit 
och vad de innehåller. Därav denna interpellation. 
 
De informationer, som möjligen finns tillgängliga, beskrivs som hemligstämplade. 
Rykten far runt i bygden: Peab tänker satsa 100 miljoner, det blir bara en liten 
ICA-butik, Det handlar bara om dagligvaror, Terminalen måste flyttas nu, Nej 
men sen, Nej egentligen inte etc. 
 
Det är ett allvarligt demokratiskt underskott att varken vi i fullmäktige, som har 
hela det politiska ansvaret eller allmänheten har fullödig information.” 
 
László Gönczi ställer följande frågor: 

 
1. Finns det en rimlig bedömning av hur stor satsning PEAB planerar.  

Obs jag vill inte bara ha ett ja- eller nejsvar. Vill veta storleksordningen på 
satsningen och vad den bedömningen bygger på. Helst refererat till det 
dokument som bedömningen utgår ifrån. 

2. Finns det ett dokumenterat svar på frågan om handelsområdessatsningen 
kräver en flytt av terminalen och i så fall hur snart? Var står detta krav 
nedskrivet?  Vad står det? 

3. Vilka aktuella intressenter finns det för etablering? Vilken slags varor 
tänker de att sälja och hur stora affärsytor respektive försäljningsvolymer 
uppskattar de? Var finns dessa intressen anmälda? 
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 Diarienummer 
   KS 0301/13 
 
§ 133 forts. 
 
Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande planerna för handelsområde på Östernäs. Svar 

 
Kommunfullmäktige beslutade 27 maj 2013, § 123 att interpellationen får 
framställas. 

 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Bäckman (S) har svarat på 
interpellationen: 

”Interpellanten inleder med att ”det finns en intensiv diskussion om vilka av de 
två terminalplanerna som ska prioriteras”  
- Det finns idag två av kommunstyrelsen beslutade planuppdrag för terminaler, ett 
när det gäller Kläppa och ett som gäller Skästra. Jag har inte upplevt någon som 
helst diskussion om prioritering mellan dessa. Planuppdragen beslutades av 
kommunstyrelsen vid sammanträdet 130502. 
 
I interpellationens inledande text står vidare att läsa följande: ”En hel del kan 
anföras mot dess nuvarande placering men, som jag har förstått har dina argument 
i mångt och mycket byggt på att den stör etableringen av ett tänkt handelsområde 
på Östernäs” . 
- I all ödmjukhet vill jag betona att interpellanten knappast kan ha tolknings-
företräde gällande vad jag bygger mina argument på. 
 
- Jag vill också tydliggöra att enligt nuvarande delegation är det samhälls-
utvecklingsutskottet som beslutar om planuppdrag om utskottet förhåller sig 
positiv. Vid ett negativt ställningstagande i utskottet avgörs frågan av 
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sedan den instans som slutligen avgör 
ett antagande av planen eller inte. 
 
Svar på fråga 1.  
Hur stor satsning PEAB i slutänden avser att göra på Östernäs kan nog bara 
besvaras korrekt av dem själva, och förmodligen i nära anslutning till en 
byggstart. Kommunen har ett avtal med PEAB gällande en utveckling av ett 
handelsområde. Kommunstyrelsen har utsett tre tjänstemän för den löpande 
kontakten med PEAB. Vid en etablering kommer frågan åter till kommunstyrelsen 
för beslut. 
 
Jag kan inte se att frågan om en rimlig bedömning överhuvudtaget kan besvaras 
med ett ja eller nej och vad gäller ” rimlig bedömning” känns det som något 
relativt begrepp, beroende av vem som gör bedömningen.  
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 Diarienummer 
   KS 0301/13 
 
§ 133 forts. 
 
Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande planerna för handelsområde på Östernäs. Svar 
 
Svar på fråga 2: 
Det finns så vitt jag känner till inget dokumenterat svar på frågan om 
handelsområdessatsningen kräver en flytt av terminalen. Förutsättningarna för att 
etablera ett handelsområde vad gäller nuvarande placering av timmeromlastning, 
har framförts muntligt.  
 
Svar på fråga 3.  
Det är PEAB som jobbar med möjliga etableringar, helt enligt gällande avtal. Vad 
gäller affärsytor är väl enda avgränsningen gällande detaljplan.” 
 
Interpellationsdebatt äger rum med inlägg från László Gönczi (MP), Roland 
Bäckman (S), Björn Brink (C), Ingalill Fahlström (MP), Lars Molin (M), Harald 
Noréus (FP), Jonny Mill (SRD) och Jan Hedlund (M). 
 
Yrkanden 
 
László Gönczi (MP) och Ingalill Fahlström (MP): Interpellationen anses inte 
besvarad. 
 
Ordförande Ulla-Britt Gidemalm (S) meddelar att enligt kommunallagen 
föreligger inte någon svarsskyldighet i fråga om interpellationer och frågor. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen kan anses besvarad eller om 
den inte kan anses besvarad enligt László Gönczis ykande. Ordföranden finner att 
kommunfullmäktige beslutat att interpellationen anses besvarad. 
 
Omröstning begärs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för att interpellationen anses besvarad, Nej-röst för att motionen inte anses 
besvarad. 
 
Omröstningsresultat 
 
Med 23 Ja-röster mot 14 Nej-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfull-
mäktige beslutat att interpellationen anses besvarad. Se separat 
omröstningsprotokoll. 
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 Diarienummer 
   KS 0301/13 
 
§ 133 forts. 
 
Interpellation från László Gönczi (MP) till kommunstyrelsens ordförande 
gällande planerna för handelsområde på Östernäs. Svar 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
László Gönczi  
Roland Bäckman  
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 Diarienummer 
   KS 0458/08 
 
§ 134 
 
Lagakraftbevis gällande detaljplan för del av Kläppa 27:1 med flera 
"Kläppa industriområde" - för kännedom till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2012, § 141 att anta detaljplan för 
Kläppa 27:1 med flera i Ljusdal ”Kläppa Industriområde”. 
 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog 
överklagandena den 13 november 2012. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen i Östersund.  
 
Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena den 4 april 2013. Domen vann 
laga kraft den 25 april 2013. 
 
Beslutet har vunnit laga kraft den 2 maj 2013. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelsens protokoll 30 maj 2013, § 168 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 14 maj 2013, § 114 
Laga kraftbevis Ljusdals kommun 2 maj 2013 
Laga kraftbevis från Mark- och miljödomstolen 25 april 2013 
Dom från Mark- och miljödomstolen 4 april 2013 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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 Diarienummer 
   KS 0314/13 
 
§ 135 
 
Yvonne Oscarsson (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot och 
ordförande i valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
1.  Yvonne Oscarsson (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och  
 ordförande i valnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
 
Yvonne Oscarsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i 
valnämnden.  
 
Ordföranden frågar fullmäktige om avsägelsen kan beviljas. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
Yvonne Oscarsson 
Valnämnden 
Förtroendemannaregister 
Ann-Charlotte Eriksson 
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