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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 137 
 
Omlastningsterminal 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Kommunstyrelsens presidium tar initiativ till ett möte med näringslivet där dessa ges 

information och möjlighet att lämna synpunkter på kommunens arbete med 
terminalfrågan och beslut i anslutning till detta. 
 

 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ljusdals kommun ska tillsammans med övriga aktörer verka för att omlastnings-

verksamheten vid Östernäs avslutas snarast möjligt. Detta beslut ersätter 
kommunstyrelsens beslut från den 1 mars 2012, § 96. 
 

2. Kommunen ställer sig positiv till den förstudie gällande omlastningsterminal i Kläppa 
som Trätåg AB planerar att genomföra. I sammanhanget ska även förutsättningarna för 
att anlägga en öppen terminal inom området samt framtida möjligheter att flytta 
verksamheten till en ny samlad kombiterminal beaktas. Detta beslut ersätter 
kommunstyrelsens beslut från den 13 juni 2012, § 204. 

 
3. Ljusdals kommun ställer sig positiv till näringslivets initiativ gällande en ny 

kombiterminal och ska medverka till att tillsammans med näringslivet etablera en 
organisation med en projektledare som arbetar med att utreda förutsättningarna för en 
kombiterminal med möjlighet att hantera och lagra även biobränsle med mera. I detta 
sammanhang ska förutsättningar beträffande lokalisering, finansiering, ägande och drift 
av en ny multifunktionell terminal beskrivas. 

 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2012, § 204 att kommunen ska avbryta planerna med 
att anlägga en tillfällig terminal vid Smedsgatan och arbeta för en permanent lösning, att välja 
att senarelägga de planer på Östernäs som är beroende av en terminalflytt till dess att planerna 
för ny permanent terminal finns, att kommunstyrelsen ska få en redogörelse för de samtal som 
förts med Region Gävleborg och Trafikverket samt att kommunstyrelsen fortlöpande ska få 
information om hur arbetet med infrastrukturlösningar fortskrider.  
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde i augusti deltog representanter för Bilof och Trätåg och 
dessa presenterade sina tankar och planer vad gäller omlastningsterminaler. 
 
Forts 5
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 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 137 forts 
 
Omlastningsterminal 
 
På allmänna utskottets sammanträde den 14 augusti, § 131 diskuterades hur man ska ställa sig 
till det inriktningsbeslut som kommunstyrelsen fattade den 2 december 2010, § 291 om att 
stänga Östernäs för omlastning senast den 31 december 2012 och om kommunen eventuellt 
ska vara med och finansiera en projektledare för ny omlastningsterminal.  Utskottet gav 
kommunchef Nicklas Bremefors och samhällsutvecklingsförvaltningens utvecklare Rolf Berg 
i uppdrag att ta fram underlag till beslut, vilket presenteras på dagens möte. 
 
1. Ljusdals kommun ska tillsammans med övriga aktörer verka för att omlastnings-

verksamheten vid Östernäs avslutas snarast möjligt. Detta beslut ersätter 
kommunstyrelsens beslut från den 1 mars 2012, § 96. 

 
2. Kommunen ställer sig positiv till den förstudie gällande omlastningsterminal i Kläppa 

som Trätåg AB planerar att genomföra. I sammanhanget ska även förutsättningarna för 
att anlägga en öppen terminal inom området samt framtida möjligheter att flytta 
verksamheten till en ny samlad kombiterminal beaktas. Detta beslut ersätter 
kommunstyrelsens beslut från den 13 juni 2012, § 204. 

 
3. Ljusdals kommun ställer sig positiv till näringslivets initiativ gällande en ny 

kombiterminal och ska medverka till att tillsammans med näringslivet etablera en 
organisation med en projektledare som arbetar med att utreda förutsättningarna för en 
kombiterminal med möjlighet att hantera och lagra även biobränsle med mera. I detta 
sammanhang ska förutsättningar beträffande lokalisering, finansiering, ägande och drift 
av en ny multifunktionell terminal beskrivas. 

 
4. Kommunstyrelsens presidium tar initiativ till ett möte med näringslivet där dessa ges 

information och möjlighet att lämna synpunkter på kommunens arbete med 
terminalfrågan och beslut i anslutning till detta. 

 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår att punkt 4 omformuleras så att allmänna utskottet beslutar om att 
kommunstyrelsens presidium tar initiativ till ett möte med näringslivet där dessa ges 
information och möjlighet att lämna synpunkter på kommunens arbete med terminalfrågan 
och beslut i anslutning till detta. 
 
Helena Brink (C): bifall till förslaget 
 
 
Forts s 6



 PROTOKOLL 
  
 Datum 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-08-29 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

6 

 Diarienummer 
   KS 0245/09 
 
§ 137 forts 
 
Omlastningsterminal 
 
Lars Molin (M): Punkt 1 ska bytas ut mot: 
 
Ljusdals kommun ska tillsammans med övriga aktörer verka för att omlastningsverksamheten 
vid Östernäs avslutas till förmån för en permanent kombiomlastningsterminal. Detta beslut 
ersätter kommunstyrelsen beslut från den 1 mars 2012, § 96 samt kommunstyrelsens beslut 
från den 2 december 2010, § 291. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer Helena Brinks yrkande mot Lars Molins gällande punkt 1 och finner att 
allmänna utskottet beslutar enligt Helena Brinks yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till punkt 2 och 3 och finner att allmänna 
utskottet bifaller dessa. 
 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag gällande punkt 4 och finner att allmänna 
utskottet bifaller detta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslutspunkter 16 augusti 2012 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 131 
Kommunstyrelsens protokoll 9 augusti 2012, § 240 
Kommunstyrelsen protokoll 13 juni 2012, § 204 
Kommunstyrelsen protokoll 2 december 2012, § 291 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 138 
 
Information om hur rekryteringsprocessen sett ut tidigare vid rekrytering 
av förvaltningschefer 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet gav den 14 augusti 2012, § 134 kommunchefen i uppdrag att titta på hur 
tidigare rekryteringar gått till när kommunstyrelsen anställt förvaltningschefer. 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors informerar om följande rekryteringsprocess: 
 
1. Ljusdals kommuns ledningsgrupp, LKL, stämmer av rekryteringsprocessen med 

kommunstyrelsens presidium. 
 
2. LKL tar fram en kravprofil som stäms av med kommunstyrelsens presidium. 
 
3. LKL stämmer av med kommunstyrelsens presidium vilka som ska kallas till intervju. 
 
4. Intervjuer genomförs av följande grupper: 

• Kommunstyrelsens presidium 
• KL 
• Förvaltning 
• Fackliga 

 
5. LKL sammanställer synpunkter från förvaltning och fackliga 
 
6. LKL träffar kommunstyrelsens presidium för avstämning om lämplig kandidat. 
 
7. LKL lämnar förslag på beslut om ny förvaltningschef till kommunstyrelsen. 
 
8. Kommunstyrelsen beslutar 
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 139 
 
Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Rekryteringsprocessen godkänns. 
 
 
Sammanfattning 
 
Allmänna utskottet gav den 14 augusti 2012, § 134 kommunchefen i uppdrag att till dagens 
sammanträde titta på hur tidigare rekryteringar gått till när kommunstyrelsen anställt och 
jämföra detta med rekryteringsgruppens förslag samt utifrån detta ta fram ett förslag till 
rekryteringsprocess. 
 
Kommunchefen presenterar följande rekryteringsprocess: 
 
1. Ljusdals kommuns ledningsgrupp, LKL, stämmer av rekryteringsprocessen med 

kommunstyrelsens presidium. 
 
2. LKL tar fram en kravprofil som stäms av med kommunstyrelsens presidium. 
 
3. LKL stämmer av med kommunstyrelsens presidium vilka som ska kallas till intervju. 
 
4. Intervjuer genomförs av följande grupper: 

• Kommunstyrelsens presidium 
• KL 
• Förvaltning 
• Fackliga 

 
5. LKL sammanställer synpunkter från förvaltning och fackliga 
 
6. LKL träffar kommunstyrelsens presidium för avstämning om lämplig kandidat. 
 
7. LKL lämnar förslag på beslut om ny förvaltningschef till kommunstyrelsen. 
 
8. Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
 
 
 
Forts s 9
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 Diarienummer 
   KS 0077/12 
 
§ 139 forts 
 
Rekrytering av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 134 
Skolchefens yttrande 31 juli 2012  
Personalchefens yttrande 6 augusti 2012  
Rekryteringsgruppens minnesanteckningar 31 juli 2012  
Utbildningsnämndens protokoll 20 juni 2012  
Tillbakadragande av ansökan 22 juni 2012  
Skrivelse från rekryteringsfirman 19 juni 2012  
Kommunstyrelsens protokoll 13 juni 2012, § 205 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår att upplägget från tidigare används. 
 
Lars Molin (M), Helena Brink (C): bifall till ordförandens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget förslag och finner att 
allmänna utskottet bifaller detta. 
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 Diarienummer 
   KS 0356/12 
 
§ 140 
 
Rekrytering av kommunchef 
 
Allmänna utskottet beslutar 
 
1. Personalchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 6 september 2012 ta fram 

förslag på rekryteringsprocess. 
 
2. Sammanfattningen med bilagor ska bifogas förslaget. 
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunchef Nicklas Bremefors har sagt upp sin tjänst som kommunchef för att återgå till 
sin gamla tjänst som ekonomichef. Uppsägningstiden är sex månader och det är därför av 
största vikt att rekryteringsarbetet påbörjas snarast. 
 
Allmänna utskottet gav den 14 augusti 2012, § 135 personalchef Britt-Marie Andersson-
Nilsson i uppdrag att till dagens sammanträde ta fram ett upplägg för rekryteringen samt 
klargöra: 
 
• Kommunchefens roll i organisationen. 
 
• Arbetsbeskrivning.  
 
• Kravspecifikation. 
 
• Uppdragsbeskrivning. 
 
• Ta fram PwC:s rapport gällande Ny ledningsorganisation från 2008.  
 
• Ta fram Kommunfullmäktiges 25 augusti 2008, § 142 om inrättande av ny 

kommunchefsfunktion  
 
Personalchef Britt-Marie Andersson-Nilsson redogör för sin sammanställning samt bilagor. I 
sammanställningen framgår tidigare kravspecifikation, uppdragsbeskrivning med mera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Allmänna utskottets protokoll 14 augusti 2012, § 135 
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