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Datum: 2019-03-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 37-66 

 

 

Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, torsdagen den 28 mars 2019   
 kl. 08.15-14.47.  

Sammanträdet var, under §§ 39-66 (mellan klockan 13.15 och 14.47), öppet för 
allmänheten. Sammanträdet ajournerades mellan klockan 13.31-13.36 och 
mellan klockan 13.54-14.03. 

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommundirektör 
 Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen 
 Henrik Kvist, ekonomichef 
 Stina Hylén, kommunikatör 
 Marina Fridberg. sekreterare 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras tisdagen den 2 april klockan 08.00 

 
Utses att justera: Theresa Flatmo (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malin Johansson   Johan Loock (M)  Theresa Flatmo (C) 

Sekreterare  Ordförande   Justerande  

 

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2019-03-28 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2019-04-03 till och med 2019-04-24  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
 



 
 

   
 
 

 

Sida 3 av 64 PROTOKOLL 
 Datum: 2019-03-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 37-66 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Just. 

 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§ 

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Jörgen Persson, S, ordförande 
Crister Leandersson, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut för § 39 samt § 40. 

X 
 

   

   

     

Johan Loock, M, 1:e vice ordförande X    

   

     

Cathrine Blomqvist, S, 2:e vice ordförande X 
 

   

   

     

Marina Mellgren, M X 
 

   

   

     

  Anders Lundqvist, V 
Hans Isgren, V 

X 
 

   

   

     

  Pierre Widell, S 

Richard Nilsson, S 
X         

Theresa Flatmo, C X    

   

     

Ingrid Kjelsson, C X 
 

   

   

     

Liza Lidvall, C X 
 

   

   

     

Hans Svärd, C X         

Joakim Blomkvist, C X 
 

   

   

     

 

Ej tjänstgörande ersättare: Martin Halvarsson (M) och Per Martinsson (C).  
Martin Halvarsson (M) tjänstgjorde under §§ 39-40. 
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Just. 

Ärendelista      Sidan 
 

1. Val av justerare samt upprop 
 

2. Fastställande av dagordning      6. 
 

3. Informationer      7. 
 

4. Ansökan om borgensåtagande för checkkredit,   8. 
Kälarnebygden kooperativa förening 
 

5. Arrendeavtal, Kälarnebygden kooperativa förening   10. 
 

6. Utredning högstadieorganisation E14 2035 – planeringsförutsättningar 11.
   

7. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över det kommunala bolaget  13 
 

8. Revisionsrapport ”Granskning av integrationsarbetet”   16. 
  

9. Feriepraktik sommaren 2019    19. 
 

10. Kommunens prognos för 2019 per den 28 februari 2019  21.
     

11. Kommunplan 2020-2022, budget 2020,    23. 
investeringsplan 2020-2024 – planeringsförutsättningar 
 

12. Bokslut och årsredovisning 2018    25. 
 

13. Extra amortering 2019    27. 
 

14. Redovisning VA-verksamheterna 2018    28. 
 

15. Sammanställning 2018 – Stiftelsen Stipendiefonden   29.
     

16. Sammanställning 2018 – Stiftelsen Bräcke skolors Samfond  30.
   

17. Bilda och registrera stiftelsen Kurt Södermans minne    31.
   

18.  Ändring av kommunstyrelsens reglemente    32. 
 

19. Förslag till instruktion för kommunstyrelsens     35. 
utskott, arbetsgrupper och råd  
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Just. 

Ärendelista       Sidan 
 

20. Översyn av kommunstyrelsens sammanträdestid    37. 
 

21. Yttrande: Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner   38. 
och landsting (SOU 2018:74) 
 

22. Motion: Tillägg av text i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige,    40. 
kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och styrelsen” 
 

23. Ändring av reglemente för Bräcke kommuns revisorer    42. 
  

24. Revisionsrapport ”Granskning av löner”     43. 
 

25. Motioner under beredning 2019     48. 
 

26. Medborgarförslag under beredning 2019     51. 
 

27. Uppföljning av intern kontroll 2018     53. 
  

28. Val av nytt dataskyddsombud      54. 
 

29. Anmälan av delegationsbeslut      55. 
        

30. Meddelanden och informationer     58. 
 

31. Samverkansöverenskommelse mellan polis och     64.  
Bräcke kommun 2019-2022 
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Just. 

Ks § 37 Fastställande av dagordning 
 
Ett nytt ärende, Samverkansöverenskommelse mellan polis och Bräcke 
kommun 2019-2022, föreslås tas upp som ärende 31.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg. 
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Just. 

Ks § 38 Informationer 
 
Johan Loock (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, informerar 
om att kommunstyrelsens ordförande Jörgen Persson (S) har förhinder, 
så därför agerar han ordförande för dagen. Johan informerar vidare om 
arbetet med näringslivsutskottet samt vård- och omsorgsutskottet.  
 
Cathrine Blomqvist (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, 
informerar om arbetet med kommunstyrelsens sociala utskott samt 
skolutskottet.  
 
Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen, och Stina 
Hylén, kommunikatör, informerar om planen att genomföra en 
medborgarundersökning. Medborgarundersökningen som ska 
genomföras är SCB:s och utförs på uppdrag av kommunerna. Det är 
en attitydundersökning där samma frågor ställs till alla 
kommuninvånare och mot en kostnad är det möjligt att lägga till egna 
frågor. Stina informerar även om kostnaden för 
medborgarundersökningen, tidsplanen samt vilken svarsfrekvens som 
kan förväntas.  
 
Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om årsredovisningen för 2018. 
Resultatet för 2018 blev efter avstämning mot balanskravet ca 300 000 
kronor. De finansiella målen uppnåddes samt fyra av sex 
verksamhetsmål. Henrik fortsätter med att informera om prognosen per 
den sista februari 2019. Prognosen visar på ett resultat på – 6,8 
miljoner kronor och i förslaget till beslut föreslås fortsatt restriktivitet för 
verksamheterna i syfte att förbättra sitt prognosticerade resultat.  
 
Henrik informerar även om planeringsförutsättningar för kommunplan 
2020. Befolkningstalet är -50 och det finns en strävan efter ett 
budgeterat resultat på minst 2 miljoner kronor, vilket innebär en brist på 
ca 8,1 miljoner kronor. Detta beror på hur kommunen klarar av 2019.  
 
Henrik informerar slutligen om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över det 
kommunala bolaget och det förslag till beslut som föreligger i ärendet.   
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Just. 

      Dnr 2019/80 82
  

Ks § 39 Ansökan om borgensåtagande för checkkredit, 
Kälarnebygden kooperativa förening 

 

Kälarnebygden kooperativa förening har ansökt om ett Leaderbidrag för att 
bygga en näridrottsplats för spontanidrott. Projektet beräknas kosta ca 1,3 
miljoner kronor, deras egeninsats är på drygt 300 000 kr. De ansöker om en 
borgen för checkkredit för resterande belopp av stödet, dvs närmare 1 miljon kr 
ifrån Bräcke kommun.  

 

Kälarnebygdens kooperativa förening har under många år jobbat med 
utvecklingen av bygden. Arbetet går ut på att göra Kälarnebygden mer 
attraktiv att bo, verka i och besöka för såväl gammal som ung. 
Kälarnebygdens kooperativa förening har tidigare fått stöd genom 
Leader-projekt och känner väl till nivån av administration. Dessutom 
har de under många år drivit föreningslivet framåt i Kälarne. Projektet 
stöttas dessutom av Kälarne Idrottsklubb och Hällesjö-Håsjö församling 
samt skolan och ungdomsgården i Kälarne. 
 
Näridrottsplatsen planeras att anläggas på den befintliga 
fotbollsplanen, på samma plats där den nuvarande hockeyplanen 
uppförs på vintern. Den är över 30 år och i så dåligt skick att den inte 
längre kan sättas upp. Genom att bygga en näridrottsplats får man inte 
bara en hockeyplan på vintern, på sommaren kan man spela fotboll, 
basket, ”innebandy” samt utöva friidrott som löpning, längdhopp och 
kulstötning. 
 
Skötseln och drift av näridrottsplatsen regleras genom markarrende- 
och driftsavtal. Föreningen söker också de tillstånd som behövs för 
upprättandet av anläggningen. 
 

Ansökan kommer att behandlas av LAG, Local Action Group - styrelsen 
för Leader Mittland Plus, den 11 april. Det formella beslutet tas av 
Jordbruksverket och väntas komma i slutet av samma månad. 

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-02-25 
Bilagor i ärendet från Kälarnebygden kooperativa förening, 2019-02-13 
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Just. 

Ks § 39 forts.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige borgar för checkkredit för Kälarnebygdens 
kooperativa förening, organisationsnummer 716462-1406, med 
motsvarande belopp som beslutas från LAG Leader Mittland Plus och 
som sedan formellt beviljas ifrån Jordbruksverket. 
 

 

 

Utdrag till 
 
Kälarnebygdens kooperativa förening 
 
 
Jäv  
 
Crister Leandersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
ärendet. Martin Halvarsson (M) tjänstgör för Crister Leandersson (S).  
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Just. 

       Dnr 2019/147 26
  

Ks § 40 Arrendeavtal, Kälarnebygdens kooperativa förening 
 

Kälarnebygdens kooperativa förening ekonomisk förening 
(organisationsnummer 716462-1406) föreslås få arrendera marken vid 
Kälarne skola, fastighetsbeteckning Västanede 3:206, för upprättande 
av en näridrottsplats från projektets början den 1 maj 2019 till den 30 
april 2024.  

 
Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-03-12 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-02-28 
Förslag till arrendeavtal, 2019-05-01 
Kälarnebygdens kooperativa förening ekonomisk förening, Projektplan 
”Näridrottsplats för spontanidrott” 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Förslag till arrendeavtal, 2019-05-01, godkänns.  
 
Motivering  
 
Ett bra projekt som möjliggör bra utveckling av Kälarnebygden med omnejd. 
Näridrottsplatsen kommer att vara bra för hela bygden där spontanidrott gynnas. 
 

    

 
Utdrag till 
  
Kälarnebygdens kooperativa förening 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 

 
 
Jäv 

 
Crister Leandersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
ärendet. Martin Halvarsson (M) tjänstgör för Crister Leandersson (S). 
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Just. 

      Dnr 2019/150 60 
 
Ks § 41 Utredning högstadieorganisation E14 2035 –  
 planeringsförutsättningar 

 
 

På ekonomiutskottets sammanträde den 31 januari 2019, § 9, gav 
ekonomiutskottet tjänstemannaorganisationen i uppdrag att utreda 
framtida högstadieorganisation.  
 
Det som utredningen skulle beakta var såväl fysisk placering av elever 
längs E 14 såsom möjligheten att ha en högstadieorganisation fördelad 
på lokaler i flera orter. Även kompetensförsörjning, elevplatspriser och 
kvalitet ska beaktas.  
 
Utefter detta direktiv har kommundirektören upprättat ett förslag på 
planeringsförutsättningar som anger utredningens uppgift, uppgiftens 
innebörd och syfte samt avgränsningar. 

 
Underlag för beslut 
 
Kommundirektörens tjänstemannaförslag, 2019-03-12  
Förslag till planeringsförutsättningar - Utredning högstadieorganisation E14 2035, 
2019-03-12 

 
Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Förslag till planeringsförutsättningar - Utredning högstadieorganisation 
E14 2035, 2019-03-12, antas.  
 
Yrkanden 
 

Theresa Flatmo (C) 
Tilläggsyrkande: I förslag till planeringsförutsättningar – utredning 
högstadieorganisationen E 14 2035 under punkt 1:3 läggs orden ”samt 
nybyggnation och övriga kommunala fastigheter.” till. 
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Just. 

Ks § 41 forts.  

 
Cathrine Blomqvist (S) 
Under punkt 1.4 I förslag till planeringsförutsättningar – utredning 
högstadieorganisationen E 14 2035 stryks de tre första styckena 
förutom meningen ”Det vill säga lösningen skall bedömas hållbar och 
sikta på 2035.” som omformuleras till ”Lösningen skall bedömas hållbar 
med sikte på minst 2035.” 
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer tjänstemannaförslagets förslag till beslut mot 
Theresa Flatmos (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Theresa Flatmos (C) yrkande.  
 
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslå 
Cathrine Blomqvists (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
yrkandet.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

Förslag till planeringsförutsättningar - Utredning högstadieorganisation 
E14 2035, 2019-03-12, antas.  
 

 

 

Utdrag till 
 
Kommundirektör 
Staben 

   
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 13.31 och 13.36.  
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       Dnr 2019/149 23
  

Ks § 42 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över det kommunala 
bolaget 
 

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag. 

 
 Inledning 

Kommun- och landstingsstyrelsen ska ha löpande uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Utöver detta 
har styrelsen sedan 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt 
över de kommunala aktiebolagen. Den förstärkta uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva 
om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Metod 

Under året har en löpande dialog funnits mellan Mid Sweden 365 AB:s 
ordförande och kommunstyrelsens ordförande om verksamheten. 
Utöver detta har bolagets förvaltningsberättelse granskats och jämförts 
med ägardirektiven. 
 

 Bedömning 

Verksamheten bedöms i allt väsentligt rymmas inom såväl ägardirektiv, 
bolagsordning som den kommunala befogenheterna. 
Dock noteras att man under 2018 inte når de ekonomiska mål som 
anges i ägardirektiven.  

 
 
Underlag för beslut 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2019-01-21 
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Just. 

Ks § 42 forts. 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen finner att MidSweden 365 AB under 2018 håller sig 
till ägardirektiven och att verksamheten bedrivits inom ramen för den 
kommunala befogenheten. 
 
Yrkanden 

 
Johan Loock (M) 
Nytt yrkande:  
Punkt 1. Kommunstyrelsen finner att MidSweden 365 ABs verksamhet 
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. 
 
Punkt 2: Kommunstyrelsen finner att det har funnits brister i hur 
bolagets verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 
Punkt 3: Kommunstyrelsens ordförande tar initiativ till ett möte för att 
utröna arbetet med uppsiktsplikten för kommunen över kommunala 
bolag. 

 
Beslutsgång  
 

Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslagets förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsen avslår det.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på sitt eget yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt det.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Kommunstyrelsen finner att MidSweden 365 ABs verksamhet har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. 
 

2. Kommunstyrelsen finner att det har funnits brister i hur bolagets 
verksamhet har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 

3. Kommunstyrelsens ordförande tar initiativ till ett möte för att utröna 
arbetet med uppsiktsplikten för kommunen över kommunala bolag. 
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Just. 

Ks § 42 forts. 
 

Utdrag till 
 
Kommundirektör 
MidSweden 365 AB 
 
 
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 13.54-14.03. 
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Just. 

       Dnr 2019/15 13 
 

Ks § 43 Revisionsrapport ”Granskning av integrationsarbetet” 
 

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av kommunens arbete 
med integration och etablering. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 
år 2018.  
Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter 
avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens 
sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 31 mars 2019. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om Bräcke kommuns 
arbete med att stötta de som fått permanent uppehållstillstånd att 
integreras och etableras i samhället och arbetslivet, är tillräckligt och 
ändamålsenligt. Granskningen avgränsas till kommunen övergripande 
verksamhet för mottagande och integrationsarbete med fokus på 
nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd samt ensamkommande 
barn.  

 
I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser 
och rekommendationer som finns med samt förslag på synpunkter.  

 

”Vi bedömer att den sedan några år fastställda integrationspolicyn 
utgör en tydlig plattform som ger stöd för befintlig organisering och 
fastställda arbetssätt i berörda verksamheter. Inom ramen för detta 
pågår en löpande anpassning till befintliga förutsättningar, såväl utifrån 
förändrade verksamhetsvolymer som förändrade statsbidragsregler.” 
 
”Vi bedömer i nuläget att tillgången till bostäder kan tillgodoses 
avseende kommunens bosättningsuppdrag. Situationen kan dock 
förändras, framför allt om ett ökat antal personer anvisas till Bräcke 
kommun jämfört med nuvarande prognoser.” 
 

”Vi bedömer att det finns väl upparbetade samverkans- och 
samarbetsformer på flera nivåer mellan berörda verksamheter.” 
 

”Vi bedömer att det finns väl upparbetade samverkans- och 
samarbetsformer på flera nivåer med berörda myndigheter, bl.a. 
genom att gemensamt träffa individer.” 
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Just. 

Ks § 43 forts. 

 

”Vi ser positivt på att det finns ett aktivt arbete kring framtida volymer, 
vilket utgör grunden för kommunens intäkter och påverkar 
dimensionering av berörda verksamheter. Vi anser att den uppföljning 
som genomförs är relevant men sker i huvudsak verksamhetsvis.” 

 

Revisionens rekommendationer: 
”Vår sammanfattande bedömning är att Bräcke kommun bedriver ett 
systematiskt arbete med mottagning av nyanlända, men att samverkan 
med privat näringsliv och civilsamhälle samt uppföljning kan utvecklas 
vidare för att stärka arbetet med integration och etablering”. 

 

”Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:” 
 

”Revisionens rekommendationer:” 
” – utveckla samverkan med privat näringsliv och civilsamhällets 
aktörer” 

 

Synpunkt: Kommunen delar till viss del revisionens uppfattning. Vad 
gäller samverkan med civilsamhällets aktörer så har internationella 
enheten och arbetsamarknadsenheten, utifrån olika insatser och 
projekt, kontinuerlig samverkan med frivilligorganisationer såsom ABF, 
Vuxenskolan, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska kyrkan, PRO, Hej 
Främling och idrottsföreningar. Kommunen delar dock revisionens 
uppfattning om att samarbetet kan vidareutvecklas för att på bästa sätt 
ta tillvara engagemang och nyttja resurser effektivt.  
Vad gäller privata näringslivet delar kommunen revisionens bedömning 
att samverkan kan utvecklas. Arbetsmarknadsenheten startar den 1 
mars projektet Matchningskoordinator 2.0, ett projekt som finansieras 
av Arbetsförmedlingen. Matchningskoordinatorn kommer att stötta 
personer som har en pågående extratjänst eller annan 
arbetsmarknadspolitiks åtgärd i kommunen att komma vidare via 
studier eller andra subventionerade/osubventionerade anställningar. Ett 
tydligt uppdrag för matchningskoordinatorn är att utveckla samverkan 
med privata näringslivet.  
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Ks § 43 forts. 

 

”Revisionens rekommendationer:” 
” – Följa upp resultat och effekter av arbetet i enlighet med 
integrationspolicyn” 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning, Uppföljningen ska 
förbättras genom att en ny rutin införs. En kommunövergripande 
handlingsplan kommer att utarbetas med relevanta indikatorer som 
arbetas fram i samarbete med övriga verksamheter. Uppföljning av 
integrationspolicyn kommer att ske årligen.  

 
Underlag för beslut 
Revisionsrapport ”Granskning av integrationsarbetet”, 2019-01-14 
Arbetsmarknadsenhetens tjänstemannaförslag, 2019-03-07 
  

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 
tjänstemannaförslaget.  

 
 

 

Utdrag till  
 
Revisionen (tjänstemannaförslaget ska bifogas). 
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       Dnr 2019/142 60
  

Ks § 44 Feriepraktik sommaren 2019 
 

Bräcke kommun har i budget anslagit 580 000 kr för feriearbeten för 
ungdomar sommaren 2019, dvs. ca 90- 100 platser. Ambitionen är att 
erbjuda ungdomar möjlighet att få feriearbete inom exempelvis 
äldreomsorg, barnomsorg, parkarbete, bibliotek samt ideella 
föreningar.  Möjlighet finns även att vara sommarlovsentreprenör i 
Östersunds kommuns regi.  

 
Feriepraktik erbjuds till ungdomar folkbokförda i kommunen till 
ungdomar födda år 2003 (åk 9) och ungdomar födda 2002 (åk 1), 
sommarlovsentreprenörerna även till ungdomar födda 2001 och 2000 
(åk 2-3). Särskild hänsyn tas till elever med funktionsvariationer. 
Arbetet erbjuds i tre perioder, tre veckor/period, fem timmar per dag.   
 
Förslaget ligger i linje med Östersunds kommun där ersättning utgår 
med 70 kr/tim för feriepraktik i vård och omsorg samt barnomsorgen 
och 65 kr / tim för övriga.  En höjd ersättning för barnomsorgen 
motiveras av att andelen förskollärare stadigt sjunker samtidigt som 
söktrycket är lågt till utbildningen.  
 
Kommunal ställer sig bakom föreslagen praktikersättning men vidhåller 
att kommunen enbart kan placera ungdomar i sina egna verksamheter. 
I likhet med Östersund innebär förslaget till beslut att feriepraktik även 
erbjuds hos ideella föreningar.  

 
Underlag för beslut 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag 2019-02-26 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Feriearbete erbjuds i första hand till ungdomar födda år 2003 (åk 9), 

därefter ungdomar födda 2002 (åk 1). Sommarlovsentreprenörerna 
erbjuds även ungdomar födda 2001-2000(åk 2 och 3).   

2. Arbetet erbjuds under tre perioder, tre veckor/period, fem timmar 
per dag, totalt 75 timmar. 

3. Praktikersättning utgår med 55 kr per timme, 60 kr per timme 
praktik inom förskolan och vård och omsorg. Semesterersättning 
tillkommer. 
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Ks 44 forts.  
 
Yrkanden  
 

Cathrine Blomqvist (S) 
Tilläggsyrkande punkt 4: Arbetsperioder 2019: 17/6-5/7, 8/7-26/7, 29/7-
16/8. 
       
Beslutsgång  
 

Ordförande ställer först proposition på tjänstemannaförslagets förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt det. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Cathrine Blomqvists (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Feriearbete erbjuds i första hand till ungdomar födda år 2003 (åk 9), 
därefter ungdomar födda 2002 (åk 1). Sommarlovsentreprenörerna 
erbjuds även ungdomar födda 2001-2000(åk 2 och 3).   
 

2. Arbetet erbjuds under tre perioder, tre veckor/period, fem timmar 
per dag, totalt 75 timmar. 

 
3. Praktikersättning utgår med 55 kr per timme, 60 kr per timme 

praktik inom förskolan och vård och omsorg. Semesterersättning 
tillkommer. 

 
4. Arbetsperioder 2019: 17/6-5/7, 8/7-26/7, 29/7-16/8. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Skolchef 
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      Dnr 2019/85   04 
 
Ks § 45 Kommunens prognos för 2019 per den 28 februari 

 

Förslag till prognos per den 28 februari 2019 för kommunen har 
upprättats. Prognosen har kommunicerats med kommunstyrelsens 
ekonomiutskott. 

 

Bräcke kommun redovisar per den 28 februari en prognos för hela året 
som innebär ett resultat på minus 6,8 miljoner kronor, vilket är 6,8 
miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning 
mot balanskravet prognostiseras ett resultat på minus 6,8 miljoner 
kronor. I budgeten ingick ett sparbeting med totalt 7,2 miljoner kronor. 
Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska 
med minst 4,8 miljoner kronor. 

 

Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens 
resultat för 2019 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid 
uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." 
- kommer enligt prognosen inte att uppfyllas. Det andra finansiella 
målet - "Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2019 minska 
med minst 4,8 miljoner kronor" - kommer enligt prognosen att uppfyllas. 

 

De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom sociala 
avdelningen, gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen 
samt finansiering. De större negativa avvikelserna mot budget är inom 
vård- och omsorgsavdelningen och skol- och barnomsorgsavdelningen. 
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Samtliga avdelningar uppmanas att vara ytterst restriktiva avseende 

alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina 

prognoser. 

2. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2019 per 

den 28 februari 2019. 
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Ks § 45 forts.  

 

Utdrag till 

 

Staben 
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       Dnr 2019/84  04 
 
Ks § 46 Kommunplan 2020-2022, budget 2020, 

investeringsplan 2020-2024 - planeringsförutsättningar 
 

Nedanstående förslag på planeringsförutsättningar har utarbetats efter 
diskussioner i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att 
skatteunderlagstillväxten för kommunsektorn kommer att dämpas 
betydligt jämfört med den tillväxt som har varit under 
konjunkturuppgången 2010-2017. Det beror framförallt på att arbetade 
timmar utvecklas betydligt svagare när konjunkturtoppen i Sverige 
passeras. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och 
med 2018. Det motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna 
väntas stiga snabbare de kommande åren. 

 

Kommunen har ett budgeterat nollresultat för 2019. Befolknings-
utvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn avseende kommunens 
intäkter. I skrivande stund har befolkningen, sedan den första 
november 2018, ökat med 11 personer. Eftersom 
befolkningsutvecklingen under ett ”normalår” brukar vara relativt stabil 
fram till sommaren för att därefter minska under hösten är ett rimligt 
antagande att kommunen kommer att minska i befolkning inför 2020.  

 

Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som påverkar det fortsatta 
budgetarbetet inför 2020. Den största osäkerheten är hur kommunen 
klarar av att hantera det besparingsbeting som finns för innevarande 
år. Det är nödvändigt att genomföra ett antal strukturella förändringar 
för att intäkter och kostnader ska vara i balans inför 2020. 

 
 
  



 
 

   
 
 

 

Sida 24 av 64 PROTOKOLL 
 Datum: 2019-03-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 37-66 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Just. 

Ks § 46 forts. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag 2019-02-18  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till kommunplan 

2020-2022 och investeringsplan 2020-2024 med följande riktlinjer: 

- Kommunplanen ska innehålla förslag till driftbudget för perioden 

2020-2022 och förslag till investeringsplan för perioden 2020-2024. 

- Budget i balans år 2020, 2021 och 2022. 

- Skatten ska vara oförändrad frånsett eventuella skatteväxlingar. 

- Avsättning till utveckling/strukturmedel, förvaltade av 

kommunstyrelsen, med minst 1 000 tkr. 

- Personalkostnadsökningarna bedöms i de fall avtal saknas uppgå 

till 3,3 procent för 2020; 3,4 procent för 2021 och 3,5 procent för 

2022. 

- Övriga kostnadsökningar bedöms i de fall de är osäkra att uppgå 

till 2,1 procent för 2020, 2,0 procent för 2021 och 2,0 procent för 

2022. 

- Befolkningsprognosen för kommunplan 2020-2022 innebär att 

antalet invånare minskar med 50 personer per år under 2020-2022. 

- Investeringar som sänker driftkostnader ska prioriteras. 

2. Kommunens resultat, för 2020, ska uppgå till lägst två miljoner 

kronor. 

3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2020 minska med 

minst 4,8 miljoner kronor. 

4. Förslag på preliminär kommunplan omfattande nettoramar till 

nämnder och avdelningar, resultat-, balans-, och 

finansieringsbudget samt femårig investeringsplan utarbetas och 

föredras för kommunfullmäktige i juni. Slutlig kommunplan fastställs 

i december. 

5. Kommunstyrelsen får i övrigt ge de direktiv som anses nödvändiga. 

 

 

Utdrag till  

Staben  
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       Dnr 2019/133 04
  

Ks § 47 Bokslut och årsredovisning 2018 

 
Förslag till bokslut och årsredovisning för 2018 har upprättats.  

 

Bräcke kommun redovisar per den 31 december 2018, ett resultat på 
0,9 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen, där 
realisationsvinster frånräknats med 0,6 miljoner kronor, uppgår 
resultatet till 0,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen klarat det 
finansiella målet att resultatet ska uppgå till minst noll miljoner kronor.  

 

Det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2018 
ska minska med minst  
4,8 miljoner kronor har uppnåtts. Under året har kommunen amorterat 
4,8 miljoner kronor.  

 

Koncernen Bräcke kommun redovisar per den 31 december 2018, ett 
resultat på minus tre miljoner kronor.  

 

Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2017 har uppgått 
till 24,1 miljoner kronor. Per den 31 december 2018 har 13,8 miljoner 
kronor förbrukats.  

 

Totalt kommer drygt 3,9 miljoner kronor att begäras ombudgeterade till 
2019. Det beror främst på att investeringar inte färdigställts.  

 

Det investeringsprojekt som funnits för Trådlöst nät äldreboende har i 
upphandlingen blivit dyrare än beräknat. De pengar som finns kvar för 
projektet kommer begäras ombudgeterade till 2019 och dessutom 
föreslås det att omföra pengar från projekten Fysisk infrastruktur, IT 
enligt IT-plan och Hotellås äldreboende till projektet Trådlöst nät 
äldreboende.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07.  
Förslag till Årsredovisning 2018 
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Ks § 47 forts. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Årsredovisning för Bräcke kommun och koncernen Bräcke kommun 

2018 godkänns.  

 

2. Överföring med 3 951,3 tkr från 2018 års investeringsbudget till 

utökning av 2019 års investeringsbudget, varav 400 tkr omförs från 

projektet Fysisk infrastruktur, 100 tkr omförs från projektet IT enligt 

IT-plan och 140 tkr omförs från projektet hotellås äldreboenden till 

projektet Trådlöst nät äldreboenden, godkänns.  
 

 

Utdrag till 
 
Vård- och omsorgsavdelningen 
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       Dnr 2019/136 04 
 

Ks § 48 Extra amortering 2019 
  

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att minst 4,8 miljoner 
kronor skulle amorteras under 2019 på kommunens låneskuld.  

 

I kommunplanen för 2019 – 2021 skrevs, att om likviditeten tillåter 
planeras det lån på fem miljoner kronor som förfaller i april 2019 att inte 
omsättas.  

 

Kommunen bedömer nu att likviditeten är tillräcklig, både för att 
finansiera verksamhet och investeringar med egna medel och 
dessutom kunna amortera extra på låneskulden med fem miljoner 
kronor, förutom de av kommunfullmäktige redan beslutade 4,8 miljoner 
kronor.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunen gör en extra amortering under 2019 med fem miljoner 

kronor genom att inte omsätta det lån som förfaller till betalning den 

8 april 2019.  

 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

 

 

Utdrag till  

 

Staben 
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       Dnr 2019/137 30 
 
Ks § 49 Redovisning VA-verksamhet 2018 
 
Den 1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft 
(LAV 07). Lagen reglerar att den ekonomiska redovisningen ska ske 
särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillse att de avgifter som tas 
ut är korrekta. De avgifter som får tas ut är endast avgifter som täcker 
nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna.  
 
Verksamheten redovisar 0 kr i resultat. Ett överskott på knappt 0,1 
miljoner kronor har avräknats från den fordran på abonnentkollektivet 
som ackumulerats under tidigare år.  
 
Årets investeringsbudget har omfattat 5,6 miljoner kronor. Under året 
har investeringar genomförts för cirka 0,3 miljoner kronor. På grund av 
förseningar kommer cirka 0,4 miljoner att begäras ombudgeterade till 
2019. De pengar som funnits i budgeten för reningsverket i Pilgrimstad 
kommer lämnas tillbaka med anledning av att det behöver göras en 
mer omfattande utredning.   

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07  
Redovisning VA-verksamhet 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Redovisning VA-verksamhet 2018 godkänns. 
 

 

Utdrag till 
 
VA-chef 
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       Dnr 2019/134 04
  

Ks § 50 Sammanställning 2018 – Stiftelsen Stipendiefonden 
  

Sammanställning för stiftelsen Stipendiefonden har avlämnats för 2018.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07 
Sammanställning för stiftelsen Stipendiefonden 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sammanställning för stiftelsen Stipendiefonden 2018 godkänns.  

 

 
Utdrag till  

 

Staben 
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       Dnr 2019/135 04 
 

Ks § 51 Sammanställning 2018 – Stiftelsen Bräcke skolors 
samfond 

 

Sammanställning för stiftelsen Bräcke skolors samfond har avlämnats 
för 2018.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07 
Sammanställning för stiftelsen Bräcke skolors samfond 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sammanställning för stiftelsen Bräcke skolors samfond 2018 
godkänns.  

 

Utdrag till  

 

Staben 
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       Dnr 2019/138  04
  

Ks § 52 Bilda och registrera stiftelsen Kurt Södermans minne 
  

Kurt Söderman avled den 21 maj 2016. Den avlidne har efterlämnat ett 
testamente där Nya Gellinergården är universell testamentstagare till 
en viss andel av arvet. I testamentet anges  
att arvet ska användas till trivselåtgärder inom äldrevården på Nya 
Gellinergården i Gällö. 

 

Nu är utskiftning klar vad gäller testamentet och det föreslås att det 
bildas en stiftelse som ska  
förvalta de tillgångar som utskiftats i arvet.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07 
Intyg gällande testamente  
Testamente 
Arvsskifteshandling 
Partiellt arvsskifte 
Likvidavräkning, Bräcke Holmsjö 1:72 
Avtal i samband med fastighetsreglering, del 1 
Avtal i samband med fastighetsreglering, del 2 och 3 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en stiftelse med namnet Stiftelsen 
Kurt Södermans minne ska bildas. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra 

bildandet av stiftelsen, upprätta stadgar och att därefter registrera 

stiftelsen hos länsstyrelsen.  

 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att förvalta 

stiftelsen i enlighet med stiftelselagen.  
 

 

Utdrag till 
 
Revisionen 
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Just. 

       Dnr 2019/128 00 
 

Ks § 53 Ändring av kommunstyrelsens reglemente 
  

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018, § 94, om en ny politisk 
organisation där arbetsgrupperna ombildades till utskott. Med anledning av 
detta finns behov av att revidera kommunstyrelsens reglemente utifrån hur den 
nya politiska organisationen ser ut.  
 

I förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelsen har utskottens 
arbetsformer tagits bort och istället medges styrelsen rätt att besluta 
om uppgifter och arbetsformer för sina utskott och beredningar.   

 

En större översyn har även genomförts av reglementet där SKL:s skrift 
Reglemente för styrelse och nämnder utgjort underlag för lokal 
bedömning. Ändringar som är införda är bland annat att styrelsen 
medges själva besluta om offentliga sammanträden, vilka 
förtroendevalda som innehar titeln kommunalråd samt en större 
omstrukturering av paragraferna som rör kommunstyrelsens 
arbetsformer.  

 

Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07  
Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelsen, 2019-03-07 
SKL:s skrift Reglemente för styrelse och nämnder, underlag för lokala bedömningar, 
juni 2018 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 149/2016 och § 12/1992 upphävs. 
 

2. Förslag till ändrat Reglemente för kommunstyrelsen, 2019-03-07, 

antas. 
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Just. 

Ks § 53 forts.  

 

Yrkanden 
 

Cathrine Blomqvist (S): 
Ändringsyrkande: Andra stycket under § 15 i Förslag till ändrat 
Reglemente för kommunstyrelsen ändras till: ”Kommunalråden får 
närvara vid sammanträde med kommunstyrelsens utskott samt 
kommunens nämnder. Kommunalråden får därvid delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte i 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.”  
 
Under § 16 i Förslag till ändrat Reglemente för kommunstyrelsen 
ändras meningen till: ”Sådan förtroendevald, som av fullmäktige 
tilldelats särskilts uppdrag som oppositionsråd, får närvara vid 
sammanträde med kommunstyrelsens utskott samt kommunens 
nämnder. Oppositionsrådet får därvid delta i överläggningar men inte i 
besluten. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.” 
 
Tredje stycket under § 14 i Förslag till ändrat Reglemente för 
kommunstyrelsen stryks: ”Kommunstyrelsens ordförande får närvara 
vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige angivit i särskilt 
beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild.” 
 
Johan Loock (M) 
Bifall till Cathrine Blomqvists (S) yrkanden.  
 
Beslutsgång  
 

Ordförande ställer först proposition på tjänstemannaförslagets förslag 
till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.  
 
Ordförande ställer därefter proposition på Cathrine Blomqvists (S) 
yrkanden, med bifall från sig själv, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt dem.  
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Just. 

Ks § 53 forts.  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktiges beslut § 149/2016 och § 12/1992 upphävs. 
 

2. Förslag till ändrat Reglemente för kommunstyrelsen, 2019-03-07, 

antas. 
 

 
 
Utdrag till 
 
Politisk organisation 
Staben 
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Just. 

       Dnr 2019/127 00 
 

Ks § 54 Förslag till instruktion för kommunstyrelsens 
arbetsgrupper, utskott och råd 

 
  

Staben har tagit fram ett förslag till Instruktion för kommunstyrelsens 
utskott, arbetsgrupper och råd.  
 
Av instruktionen framgår vilka utskott, arbetsgrupper och råd som 
kommunstyrelsen har, organens sammansättning, ansvars- och 
verksamhetsområden samt arbetsformer.  
 
Utskottens befogenheter att fatta beslut på delegation från 
kommunstyrelsen framgår inte av instruktionen, utan kommer framgå 
av kommunstyrelsens delegationsordning.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07  
Förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott, arbetsgrupper och råd,  
2019-03-07 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott, arbetsgrupper 

och råd, 2019-03-07, antas.  

 
2. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning av 

kommunfullmäktige antar förslag till ändrat Reglemente för 

kommunstyrelsen, 2019-03-07. 

 
Yrkanden 

 

Cathrine Blomqvist (S) 

Tilläggsyrkande: I förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott, 

arbetsgrupper och råd, på sida 12 under rubriken minnesanteckningar 

läggs följande text till: ”Minnesanteckningarna förs av tjänsteman” 
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Just. 

Ks § 54 forts. 

 
Beslutsgång  

 

Ordförande börjar med att ställa proposition på tjänstemannaförslagets 

förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.   

 

Därefter ställer ordförande proposition på Cathrine Blomqvist (S) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Förslag till Instruktion för kommunstyrelsens utskott, arbetsgrupper 

och råd, 2019-03-07, antas.  

 

2. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning av 

kommunfullmäktige antar förslag till ändrat Reglemente för 

kommunstyrelsen, 2019-03-07. 
 

 

 

Utdrag till 
 
Utskott 
Avdelningschefer 
Staben 
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Just. 

       Dnr 2019/139 00 
 

Ks § 55 Översyn av kommunstyrelsens sammanträdestid 
 
Kommunstyrelsen har sedan år 2016 haft öppna sammanträden och sedan år  
2017, ks § 22, finns beslut om att ordinarie sammanträden ska hållas i 
förvaltningshuset Bräcke samt att sammanträdet ska återupptas med 
beslutsärenden från klockan 13.15.  

 
Staben har fått i uppdrag från kommunstyrelsens presidium att se över 
beslutet om den fastställda sammanträdestiden. Detta i syfte att 
effektivisera kommunstyrelsens arbetssätt.  
 
Problem som har uppmärksammats från kommunstyrelsens ledamöter 
med den fastställda sammanträdestiden är att kommunstyrelsens 
sammanträden i vissa fall har varit utdragna, exempelvis vid en kort 
ärendelista. Ett annat problem är att tiden för information till 
kommunstyrelsen i vissa fall upplevts för kort.  
 
Staben har därefter utformat ett förslag på upplägg för 
kommunstyrelsens ordinarie sammanträden där tiden för 
kommunstyrelsens sammanträden beslutas på den politiska 
beredningen. Detta för att effektivisera kommunstyrelsens 
sammanträden, när det exempelvis rör sig om en kort ärendelista eller 
tiden för information till kommunstyrelsen behöver utökas.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-11 
Kommunstyrelsens beslut § 22/2017  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsens beslut, § 22/2017 punkt 3, upphävs. 

2. Kommunstyrelsens sammanträden är uppdelad i en inledande 

stängd del och en öppen del. 

3. Kommunstyrelsens öppna del av sammanträdet startar från och 

med ärende 4 och tiden för sammanträdet beslutas på den politiska 

beredningen. 

 
Utdrag till 
 
Politisk organisation 
Staben 
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Just. 

       Dnr 2019/72 04 
 

Ks § 56 Yttrande: Lite mer lika, Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
(SOU 2018:74) 

 
Bräcke kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter på betänkandet Lite 
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74). 
 

Svaren på remissen ska ha inkommit till Finansdepartementet senast 
den 17 maj 2019. Kommunstyrelsen sammanträder den 22 maj 2019, 
vilket innebär att remissvaret inte hinner lämnas in i tid. Därmed 
behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att kommunstyrelsens 
ordförande får i uppdrag att godkänna Bräcke kommuns yttrande. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-02-18  
Remissmissiv SOU 2018:74 2019-01-11 

 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkänna och 
underteckna Bräcke kommuns yttrande gällande SOU 2018:74. 

 

Yrkanden 

 

Johan Loock (M) 
Tilläggsyrkande: Beslutet kompletteras med orden ”i samråd med 
oppositionsrådet” efter SOU 2018:74. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer sitt eget tilläggsyrkande under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt det.  
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Just. 

Ks § 56 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att godkänna och 
underteckna Bräcke kommuns yttrande gällande SOU 2018:74 i 
samråd med oppositionsrådet. 

 

 

 

Utdrag till 
 
Staben 
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Just. 

       Dnr 2019/163 00 
 

Ks § 57 Motion: Tillägg av text i ”Arbetsordning för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt samtliga 
nämnder och utskott” 

 
Den 3 april 2018 har Knut Richardsson (Pol.ob) lämnat in en motion om Tillägg 
av text i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt 
samtliga nämnder och styrelsen”. 
 

I sin motion yrkar förslagsställaren på att: 

 Tillägg görs i texten i arbetsordningen för samtliga beslutande organ 

inom kommunen, i punkten ”Justering av protokoll” eller en helt ny 

punkt i respektive arbetsordning där texten ”Kontroll av 

jäv/intressekonflikt” sker före ordförande ber om förslag till justerare. 

 Utformningen av texten överlämnas till staben.  

 

Bestämmelser om jäv finns i kommunallagen (2017:725). Syftet med 
dessa bestämmelser är att garantera fullmäktiges, styrelsens och 
nämndernas objektivitet och opartiskhet i sina beslut. 5 kap. 47 § 
kommunallagen anger att en ledamot inte får delta i handläggningen av 
ett ärende som rör ledamoten själv eller dennes närstående. 
Ledamoten ansvarar i första hand själv för att ge jävet till känna. 
Reglerna kring jäv för styrelse och nämnder är strängare än 
jävsreglerna för fullmäktiges ledamöter, som återfinns i 6 kap. 28-32 § 
kommunallagen.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kom under sommaren 2018 
ut med skrifterna Arbetsordning för fullmäktige - ett underlag för lokala 
bedömningar samt Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag 
för lokala bedömningar. Skrifterna utgör exempel på fullmäktiges 
arbetsordning och styrelsens/nämnders reglemente och tanken med 
dessa är att de ska utgöra underlag för lokala bedömningar. I dessa 
skrifter finns ingen reglering med om att jäv bör kontrolleras i början av 
varje sammanträde.  
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Just. 

Ks § 57 forts. 

 

Inom Bräcke kommun finns sedan tidigare en praxis att använda sig av 
punkten ”Kontroll av jäv/intressekonflikt” inom bygg- och miljönämnden, 
överförmyndarnämnden samt utskotten inom kommunstyrelsen. Detta 
är dock inte reglerat i något reglemente. När det gäller 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen protokollförs jäv genom en 
notering i både det aktuella ärendet och i närvaroförteckningen. 
Kommunallagens reglering i fråga om protokollföring av jäv säger 
endast att det i varje ärende ska redovisas vilka ledamöter som deltagit 
i beslutet och hur dessa har röstat vid öppna omröstningar.  

 

Den samlade bedömningen utifrån kommunallagens reglering om jäv 
och protokollföring samt SKLs skrifter om arbetsordning och 
reglemente är att det inte är nödvändigt att närmare reglera 
tillkännagivande av jäv. Ansvaret för att anmäla jäv ligger främst på den 
enskilda ledamoten och det bör vara frivilligt för varje politiskt organ att 
själva besluta om de vill använda sig av punkten ”Kontroll av 
jäv/intressekonflikt” i sina protokoll. 
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-02-28  
Knut Richardssons (Pol.ob) motion Tillägg av text i ”Arbetsordning för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och styrelsen”, 2018-
04-03 
SKL:s skrifter Arbetsordning för fullmäktige - ett underlag för lokala bedömningar och 
Reglemente för styrelse och nämnder - ett underlag för lokala bedömningar, juni 2018 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Motionen avslås.  
 
Motivering 

Ansvaret att ge sitt jäv till känna ligger på den enskilda ledamoten och bör inte 
detaljstyras i arbetsordning eller reglemente.  

 

 

Utdrag till 
 

Knut Richardsson (Pol.ob) 
Staben 
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Just. 

       Dnr 2019/105 00 
 

Ks § 58 Ändring av reglemente för Bräcke kommuns revisorer 
 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018, § 94, att varje parti som 
finns representerat i kommunfullmäktige har rätt att tillsätta en revisor 
samt att antalet valda revisorer ska vara minst fem. Enligt nuvarande 
reglemente för Bräcke kommuns revisorer framgår det att kommunen 
har sju revisorer.  

 

Staben har upprättat ett förslag till ändrat Reglemente för Bräcke 
kommuns revisorer för att harmonisera reglementet med 
kommunfullmäktiges beslut,  
§ 94/2018. Andra ändringar som är införda är bland annat hänvisningar 
till nya kommunallagen, nya dataskyddsförordningen samt 
tydliggörande att det är kommunfullmäktiges presidium som bereder 
budget för revisorerna.  

 

Revisorerna har även getts möjligheten att lämna sina synpunkter på 
förslag till ändrat Reglemente för Bräcke kommuns revisorer. Deras 
synpunkter har tagits i beaktning.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-04 
Förslag till ändrat Reglemente för Bräcke kommuns revisorer, 2019-03-04 
Revisorernas protokoll, § 2/2019 
PM från SKL, Underlag för revisionsreglemente, 2018-05-03 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Förslag till ändrat Reglemente för Bräcke kommuns revisorer,  
2019-03-04, antas.  

 
 

Utdrag till 
 
Gruppledare i fullmäktige 
Revisorerna 
Staben 
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Just. 

       Dnr 2019/83 02 
 

Ks § 59 Revisionsrapport ”Granskning av löner” 
 

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av rutinerna gällande 
löner. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar 
synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram 
i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 30 
april 2019. 

 

I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser 
och rekommendationer som finns med samt förslag på synpunkter. 

 

Revisionens rekommendationer:  

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 

”tydliggöra ansvarsfördelningen i de olika momenten samt det 
övergripande ansvaret i löneprocessen, se avsnitt 3.”  

Avsnitt 3: Revisionen menar att det föreligger en situation där cheferna 
inte behöver ta ansvar för löneutbetalningarna genom attest, vilket 
bidrar till en otydlighet. 

 

Synpunkt: Bräcke kommun delar i huvudsak revisionens uppfattning. 

 

I sak håller kommunen med om att det vore önskvärt att cheferna tar 
ett ansvar som även innefattar själva löneutbetalningen. Frågan är 
komplex eftersom det system som Bräcke kommun, tillsammans med 
väldigt många andra kommuner har, endast hanterar avvikelser. Det 
innebär att närmaste chef hanterar varje avvikelse genom att attestera 
händelsen. Innebörden av ovanstående är att anställningsavtalet ligger 
till grund för löneutbetalningen och närmaste chef godkänner 
inrapporterade avvikelser. 
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Just. 

Ks § 59 forts. 

 

Utifrån revisionens synpunkt kommer följande komplettering införas. I 
rapporten kostnadskontroll per enhet, som varje chef har tillgång till, är 
det möjligt att lägga till en funktion som innebär att chefen innan 
löneutbetalning ska gå in och godkänna den aktuella utbetalningen. 
Kommunen kommer snarast att lägga till denna funktion för att göra 
ytterligare en kvalitetssäkring av löneutbetalningen. Det är viktigt att 
påtala att utbetalning av lön kommer att göras även om chefen inte har 
”godkänt” löneutbetalningen i rapporten kostnadskontroll per enhet. 
Anledningen till detta är att det inte får uppstå en situation där 
löneutbetalning inte sker, på grund av att chefen inte har ”godkänt” 
löneutbetalningen. Uppföljning av att chef har ”godkänt” 
löneutbetalningen kommer att göras löpande efter varje 
månadsutbetalning. 

 
Revisionens rekommendationer:  

”se över rutinerna för attest av utbetalningar, se avsnitt 4.1, 4.2 samt 
4.3.” 

 

Avsnitt 4.1: Revisionen menar att det finns en risk att om en chef 
missar att meddela löneenheten att en person slutar så kan det leda till 
att lön utbetalas felaktigt. 

 

Avsnitt 4.2: Revisionen menar att det är närmaste chef som har 
ansvaret för att medarbetarnas löner är korrekta. Utifrån detta bedömer 
revisionen att det inte är tillräckligt att attestera avvikelser och frånvaro. 
Revisionens åsikt är därför att närmaste chef ”på något sätt” ska 
attestera löneutbetalningen för respektive medarbetare. 

 

Avsnitt 4.3: Revisionen hänvisar i detta stycke tillbaka till avsnitt 4.2. 
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Just. 

Ks § 59 forts. 

 

Synpunkt: Bräcke kommun delar i huvudsak revisionens uppfattning. 

 

I sak innebär denna rekommendation samma sak som tidigare 
rekommendation. Kommunens lönesystem är, som tidigare beskrivits, 
uppbyggt på ett sådant sätt att det är avvikelser och frånvaro som 
attesteras av närmaste chef. Det innebär att leverantören har skapat ett 
system som bygger på att anställningsavtalet ligger till grund, 
kompletterat med de avvikelser och den frånvaro som har 
inrapporterats av chef eller medarbetare.  

 

Ett planerat införande av en funktion, i rapporten/modulen 
kostnadskontroll per enhet, som innebär att chefen innan 
löneutbetalning ska gå in och ”godkänna” den aktuella 
löneutbetalningen bedöms minska risken för felaktig löneutbetalning 
enligt avsnitt 4.1. Det är en positiv förbättringsåtgärd som innebär en 
ytterligare kvalitetssäkring av de månatliga löneutbetalningarna. 
Revisionens iakttagelser enligt avsnitt 4.2 kan på detta sätt till viss del 
hanteras genom ett ”godkännande” av löneutbetalningen. 
Godkännandet är dock inte en formell attest, eftersom 
löneutbetalningen kommer att ske i alla fall. Kommunen anser att 
löneutbetalningen ska effektueras även om chefens godkännande av 
löneutbetalningen saknas. Konsekvenserna om avsaknad av ett 
godkännande skulle stoppa utbetalningen är alltför stora för enskild 
medarbetare.  

 
Revisionens rekommendationer:  

”säkerställa att de olika stegen i löneprocessen kvalitetssäkras och 
dokumenteras, se avsnitt 4.3.” 

 

Avsnitt 4.3: Revisionen anser att dokumentationen av 
lönehandläggarnas kontroller kan förbättras. Det innebär att det ska 
framgå vem som har utfört kontrollen och att kontrollen inte avser egen 
löneutbetalning.  

Vidare anser revisionen att en överordnad ska attestera det 
löneunderlag som går till utbetalning. Revisionen menar att detta är en 
princip som oftast gäller vid hantering av transaktioner. 
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Ks § 59 forts. 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. 

 

Dokumentationen av lönehandläggarnas kontroller kommer att 
förbättras. Dokumentationen kommer att kompletteras med signering 
från respektive lönehandläggare och dokumentationen kommer 
självklart att sparas så att det i efterhand är möjligt att se vem som 
utfört kontrollen och att rutinerna följs. 

 

Det löneunderlag som går till utbetalning kommer fortsättningsvis 
attesteras av en lönehandläggare samt överordnad chef. Om 
överordnad chef har förhinder är det dennes chef eller ansvarig 
tjänsteman som utför attesten. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”införa rutiner för hanteringen av behörigheter till kommunens 
lönesystem, se avsnitt 4.3.” 
 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. 

 

Det system kommunen har innebär att det är nödvändigt att några 
personer i organisationen har en särskild inloggning med 
administratörsbehörighet. Konsekvensen är att det i teorin är fullt 
möjligt för dessa personer att administrera sin egen behörighet och 
ytterst påverka sin egen lön. 

 
Kommunen kommer därför förtydliga att i de månatliga kontrollerna ska 
lönehandläggare specifikt kontrollera löneutbetalningen för personal 
som har inloggning med en administratörsbehörighet. Kontrollen 
signeras på samma sätt som övriga kontroller som utförs av 
lönehandläggare. Lönehandläggare kontrollerar inte sin egen 
löneutbetalning, det vill säga det utförs av annan lönehandläggare eller 
överordnad chef. Kommunens bedömning är att ovanstående åtgärd 
tar bort de risker som revisionen har påtalat. Kommunen har även 
påtalat problematiken med administrationsbehörigheter till leverantören 
som har meddelat att de tar med sig frågan i sitt fortsatta 
utvecklingsarbete. 
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Ks § 59 forts. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-02-25  
Revisionsrapport ”Granskning av löner” 2019-01-30 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 

tjänstemannaförslaget. 

 
 

Utdrag till  
 
Samtliga avdelningschefer och kommundirektör (revisionsrapporten bifogas) 
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       Dnr 2019/106 00 
 

Ks § 60 Motioner under beredning 2019 
 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut så 
snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två gånger 
per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges sammanträden i 
april och oktober.   
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. Vid dags 
datum (2019-03-04) har inga motioner beretts under mer än ett år. 
 
En sammanställning över motioner som ännu inte har behandlats 
färdigt av kommunstyrelsen följer: 
 

     Dnr 2018/163   00 
1. Tillägg av text i ”Arbetsordning för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och styrelser”, 

inlämnad av Knut Richardsson (Pol.ob.). Skickad på 

beredning 2018-04-18. Kommer behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-28. 

 
   Dnr 2018/428   04 
2. Medborgarbudget i Bräcke kommun, inlämnad av Veronica 

Eklund (M) och Johan Loock (M). Skickad på beredning 2018-

10-25. 

   Dnr 2018/434   10 
3. Inför utmaningsrätt i Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock 

(M) och Veronica Eklund (M). Skickad på beredning 2018-10-

25. 

     Dnr 2018/603   23 
4.  Ersättning av skyltar vid skidtunneln, inlämnad av Vikramjit 

Singh Sra. Skickad på beredning 2018-11-14. 
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  Dnr 2018/645   28 
5. Undersök vilka kommunala fastigheter som är lämpad för 

solpaneler, inlämnad av Theresa Flatmo (C). Skickad på 

beredning 2018-12-19. 

 
   Dnr 2018/646   11 
6. Att ha möjlighet att närvara på möten via länk, inlämnad av 

Theresa Flatmo (C). Skickad på beredning 2018-12-19. 

 
   Dnr 2018/655   10 
7. Köp en ny eller begagnad hockeyrink till Kälarne, inlämnad av 

Theresa Flatmo (C). Skickad på beredning 2018-12-19. 

 
   Dnr 2018/596   17 
8.  Införande av byvärn, inlämnad av Christer Olsson 

(JvB).Skickad på beredning 2018-12-19. 

 
   Dnr 2019/41   05 
9. Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, inlämnad 

av Liza Lidvall (C). Skickad på beredning 2019-02-14. 

 
 
   Dnr 2018/682   26 
10. Dikesröjning för hand, inlämnad av Kjell Eriksson (SD), 

skickad på beredning 2019-02-14. 

 
   Dnr 2019/42   61 
11. Stärka hälsan och förbättra skolresultaten, inlämnad av Liza 

Lidvall (C). Skickad på beredning 2019-02-14. 

 
   Dnr 2019/43   60 
12. Utred fördröjd skolstart på morgnarna för skolungdomar i 

Bräcke kommun, inlämnad av Liza Lidvall (C). Skickad på 

beredning 2019-02-14. 
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   Dnr 2019/22   10 
13. Snabbare behandling av medborgarförslag, inlämnad av 

Christer Olsson (JvB), Karolina Käthner Lindsjö (JvB) och Leif 

Mohlin (JvB). Skickad på beredning 2019-02-14. 
 

Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-02-25  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Redovisningen av motioner under beredning godkänns. 

 
 

Utdrag till 
 
Staben 
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       Dnr 2019/104 00 
  

Ks § 61 Medborgarförslag under beredning 2019 
 

 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det 
att medborgarförslaget väcktes.  
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två 
gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges 
sammanträden i april och oktober.  
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt.  
 
Vid dags datum (2019-02-25) har två medborgarförslag beretts 
under mer än ett år: 
 
   Dnr 2016/624 42 
1. Information tomgångskörning, inlämnad av Sune Thander. 

Skickad på beredning 2017-01-04. 

 
      Dnr 2017/538  31 
2. Tillstånd för gatupratare, inlämnad av Pierre Widell. Anmäld i 

fullmäktige 2017-11-14. 

 
        

En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte har 
behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer: 
 
      
  Dnr 2018/410   37 
1. Anslutning till närvärmeverk i Rissna, inlämnad av 

Rissnaortens hembygdsförening. Skickad på beredning den 

27 augusti 2018. 

 
  Dnr 2019/68    28 
2. Grind vid Fjällgrimens gård vid entren, inlämnad av Maria 

Milde. Skickad på beredning 27 februari 2019. 



 
 

   
 
 

 

Sida 52 av 64 PROTOKOLL 
 Datum: 2019-03-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 37-66 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Just. 

 Ks § 61 forts. 
 

  Dnr 2019/87     28 
3. Kälarne skola: Bygg ett tak mellan A-skolan och B-skolan, 

inlämnad av elevrådsrepresentanterna Linus Stoller och Esme 

Månsson, lärare Margareta Svelander. Skickad på beredning 

27 februari 2019. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-02-25  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Redovisningen av medborgarförslag under beredning godkänns. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Staben 
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       Dnr 2019/467 00 
 

Ks § 62 Uppföljning av intern kontroll 2018 
 

Efter december har en uppföljning gjorts av de internkontroller som 
genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån de internkontrollplaner som 
har antagits för 2018.  

 

Bedömningen är att den interna kontrollen fungerar bra. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-11 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Rapporten för intern kontroll efter december 2019 godkänns. Den 
interna kontrollen bedöms fungera bra. 
 
 
Utdrag till 
 
Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas 
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       Dnr 2019/131 10 
 

Ks § 63 Val av nytt dataskyddsombud 
 

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en förordning, 
dataskyddsförordningen, som innehåller regler för hur personuppgifter 
får behandlas. Dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 
och ersatte personuppgiftslagen. Varje självständig nämnd i 
kommunen är en myndighet som enligt dataskyddsförordningen måste 
utse ett dataskyddsombud  

 

Dataskyddsombudets roll är att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också vara kontaktperson för 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen, kontaktperson gentemot de 
registrerade samt personalen inom organisationen. 

 

Nuvarande dataskyddsombud kommer från och med april 2019 att vara 
ledig från sin tjänst och därför behöver ett nytt dataskyddsombud utses 
i dennes ställe.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-07  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen avslutar Malin Johanssons uppdrag som 

dataskyddsombud från och med den 31 mars 2019. 

 
2. Kommunstyrelsens utser Marina Fridberg till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen från och med den 1 april 2019. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Datainspektionen 
Staben  
Dataskyddsombud 
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Ks § 64 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.  
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 
Delegat Ärende Tid 
 
Johan Loock Dnr 2019/40 
 Utbetalning av kulturbidrag 

- Hällesjö Folkets Husförening 2019-01-31 
 - Kälarne Jazz & Bluesklubb 2019-02-01 
 
Bengt Flykt Dnr 2019/81 
 Organisationsförändring 

 - Stab –Teknik och infrastrukturavdelningen,  
funktionen brand- och försäkringshandläggare 2019-02-14 
 
Dnr 2019/113 
Organisationsförändring 
- Bygg- och miljöavdelningen och tillväxtavdelningen, 
funktion energi- och miljösamordnare 2019-02-28 
 
Dnr 2019/38 
Fullmakt för ombud att föra kommunens talan 

 - Upphandling av programvaror och licenser 2019-02-08 
 
Dnr 2015/507 
Avslag, begäran om utlämnande av  2019-02-12 
allmän handling  

 
Camilla Samuelsson Dnr 2018/494 

 Upphandling varor och tjänster upp till 250 tkr 
 - Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal  
 datacenter, servrar SEKRETESS 2018-11-19 
 

Ingrid Strandberg Dnr 2019/95 
 Uppta och omsätta lån 2019-02-20 

 

Anna Lundström Dnr 2018/31 
 Lokalt Aktivitetsstöd 2018-12-15 

 - Sundsjö Idrottsförening 
 - Hunge Idrottsförening 
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 - Kälarne IK 
 - Bräcke Sportklubb 
 - Bräcke Ishockeyklubb 
 - Bräcke Ridklubb 
 - Rissnaortens Hembygdsförening 
 - Bräcke Skytteförening 
 - Revsunds Gymnastikförening 
 
 Bidrag till föreningar för pensionärer och 

 Funktionshindrade 2018-12-31 
 - PRO Revsund 
 - Bräcke pensionärsförening 
 - SPF Gimådalen 
 - PRO Kälarne/Sörbygden 
 - PRO Bodsjö 
 - Östra Jämtlands HLR 
 - Östra Jämtlands Strokeförening 
 
 Anläggningsbidrag 2018-12-31 
 - Hunge IF 
 - Nyhems skoterklubb 
 - Rissnaortens hbf 
 - Sundsjö skoterklubb 
 - Bodsjöbygdens skoterklubb 
 - Hosjö-Lövstagården 
 - Kälarnebygdens ek. förening 
 - Albackens IF 
 - Fugelsta bygdegårdsförening 
 - Kälarne idrottsklubb 
 - Skogsåkarna Albacken-Sörbygden 
 - Hällesjö utv. Ek. förening 
 - Gimdalens IF 
 - Bräcke skoterklubb 
 - Föreningen Stavrebygden 

 
 Ledarutbildningsbidrag 2018 2018-12-31 

 - Bräcke sportklubb, motionssektionen 
 - Bräcke sportklubb, skidor 
 - Revsunds gymnastikförening 
 - Sundsjö IF 
 - Revsunds gymnastikförening 
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Emma Larsson Dnr 2019/88 
 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna 
 sällskap 
 - Sundsjö Västra Bygdegårdsförening 2019-02-22 2019-02-22 
  - Sundsjö Hembygdsförening 2019-03-01 2019-02-27 
 
Jonny Berg Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2018 

SEKRETESS 
  
 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2019 

SEKRETESS 
 
 
 Anmälan av delegationsbeslut 

 
Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen som stöd och service till vissa funktonshindrade (LSS). 
 
Anmälningarna avser tiden: 
2019-01-01 – 2019-01-31 SEKRETESS 
2019-02-01 – 2019-02-28 SEKRETESS 
 
Från Individ- och familjeomsorgen: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), 
föräldrabalken (FB), dödsboanmälningar m fl. 
 
Anmälningarna avser tiden: 
2019-02-01 – 2019-02-28 SEKRETESS 

 
Protokoll 
 
Ekonomiutskottet 2019-01-31 
Näringslivsutskottet 2019-01-23 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2018-12-06 och 2019-02-07 
Sociala utskottet 2019-02-21 SEKRETESS 
Vård- och omsorgsutskottet 2019-02-05 
 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade  
mellan 2019-02-20 och 2019-03-27 i Bräcke kommun. Gäller både visstid 
samt tillsvidare.  
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Ks § 65 Meddelanden 

 
 Dnr 2016/340 26 
Från Länsstyrelsen Jämtland län. Planerad fortsatt och utvidgad bergtäkt 
inom Övsjö 2:6. 
 
 Dnr 2016/378 13 
Från Migrationsverket. Uppsägning av hyresavtal för omedelbar avflyttning  
vid hyrestidens utgång den 31 maj 2019, Västanede 3:192 Tallgläntan 1 B, 
Kälarne. 
 
 Dnr 2016/611 28 
Från Jämtlands Räddningstjänstförbund. Meddelande om avslutat 
föreläggande vid Nyhemsvägens gruppboende.  
 
 Dnr 2016/613 28 
Från Jämtlands Räddningstjänstförbund. Meddelande om avslutat 
föreläggande vid Norrlandsgatans gruppboende.  
 
 Dnr 2017/143 45 
Till Mark- och miljödomstolen. Komplettering. Ansökan om  
prövningstillstånd. 
 
 Dnr 2017/168 13 
Till Länsstyrelsen. Slutrapportering § 37-medel. Öka Bräcke kommuns 
beredskap och mottagningskapacitet-Lägenheter EKB. 
 
 Dnr 2017/221 81 
Till Länsstyrelsen Jämtlands län. Verksamhetsrapport Lokala 
naturvårdssatsningen - LONA. Projekt Hållbar sjöfart på Revsundssjön. 
 
 Dnr 2018/71 13 
Till Länsstyrelsen. Delrapportering § 37-medel. Samhällsorientering med 
hälsofrämjande insats för asylsökande/nyanlända. 
 
 Dnr 2018/206 77 
Från IVO Inspektionen för Vård och Omsorg. Beslut om att ärendet  
avslutas. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/245 14 
Till Tillväxtverket. Lägesrapport mm. Projekt Utveckling av näringslivet  
och företagsklimatet – Bräcke kommun. 
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 Dnr 2018/252 14 
Till Tillväxtverket - Bräcke Landsbygdsprojekt. Lägesrapport, revisors 
intygande, missiv mm. 
 
 Dnr 2018/345 37 
Från Länsstyrelsen Västernorrland. Beslut om avskrivning – Kusberget 
vindkraftpark. 
 
 Dnr 2018/354 13 
Från Migrationsverket. Ersättning för asylsökande barn i förskola eller  
skola. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/440 16 
Reflektioner efter bränderna 2018, tillväxtavdelningen, infogrupp. 
 
 Dnr 2018/443 02 
Från Arbetsmiljöverket. Begäran om komplettering efter inspektion vid  
skola, fritidshem och bibliotek Gällö. 
 
 Dnr 2018/452 25 
Nyttjanderättsavtal med privatperson för mark på fastighet i Fanbyn. 
 
 Dnr 2018/476 02 
Från Arbetsmiljöverket. Begäran om komplettering efter inspektion vid 
Kommunförrådet Bräcke. 
 
 Dnr 2018/548 51 
Från Trafikverket. Återkoppling remiss av Förslag kategorisering av 
cykelnätet. 
 
 Dnr 2018/551 77 
Från IVO. Beslut om avslutat ärende med ställningstagande. 
 
 Dnr 2018/570 45 
Skrivelser till återförsäljare av sopsäckar. Information  om nya rutiner vid 
kommunens återvinningscentraler. 
 
 Dnr 2018/669 73 
Avtal med BPSD-registret. Register för att öka livskvaliteten för personer  
med demenssjukdom.  
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Ks § 65 forts. 

 Dnr 2019/6 73 
Från Inspektionen för vård och omsorg. Bekräftelse på öppnat ärende.  

 
 Dnr 2019/26 10 

Inkomna synpunkter/klagomål/beröm för verksamheter 2019, tre stycken  
med ett svar. 
 
 Dnr 2019/34 60 
Från Skolverket. Bekräftelse på mottaget ärende Karriärtjänster  
2019/2020. 
 
 Dnr 2019/46 60 
Från Skolverket. Beslut om statsbidrag till Huvudmän 2019. 
 
 Dnr 2019/56 60 
Till/Från Kulturrådet. Ansökan Skapande skola samt  
mottagningsbekräftelse. 
 
 Dnr 2019/60 51 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Begäran om yttrande över ansökan om 
tillstånd för cruising 2019-06-08. 
 
 Dnr 2019/61 73 
Till IVO Inspektionen för Vård och Omsorg. Anmälan enligt Lex Sarah.  
 
 Dnr 2019/64 21 
Från Åre kommun. Samråd om förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
Åredalen. 
 
 Dnr 2019/65 28 
Handlingar vid Försäljning av Bräcke Holmsjö 1:83. 
 
 Dnr 2019/66 13 
Från Migrationsverket. Årlig fast ersättning. 
 
 Dnr 2019/67 60 
Från Utbildningsdepartementet. Remisspromemoria Rätt till utbildning i 
förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland. 
 
 Dnr 2019/70 60 
Från Jämtlands Gymnasieförbund. Protokoll Förutsättningar inför budget  
2020 med flerårsplan 2021-2022. 
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 Dnr 2019/75 13 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Utlysning av projektmedel inom 
integrationsområdet § 37 och § 37a 2019. 

 
 Dnr 2019/76 13 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Utlysning av TIA-medel 2019 -  
Tidiga Insatser för Asylsökande. 
 
 Dnr 2019/77 73 
Samverkan kring hemsjukvård med Region Jämtland Härjedalen och 
kommunerna Jämtlands län.  
 
 Dnr 2019/79 28 
Hyreskontrakt med Bygg- och miljöförvaltningen. Kaninen 7,  
Norrlandsgatan 21, Bräcke. 
 
 Dnr 2019/82 45 
Överenskommelser med Bilisten, Kälarne, gällande återvinningscentral. 
 
 Dnr 2019/89 71 
Från Skolverket. Registrerat ärende: Kvalitetssäkrande åtgärder 2019 
 
 Dnr 2019/90 61 
Fån Skolverket. Registrerat ärende: Likvärdig skola 2019. 
 
 Dnr 2019/91 26 
Markupplåtelseavtal med Härjeåns avseende Bräcke Bröckling S:1. 
 
 Dnr 2019/92 04 
Avtal med Swedbank om Swish UG Bräcke. 
 
 Dnr 2019/93 04 
Avtal med Swedbank om Swish Hotell Östjemten, Kälarne. 
 
 Dnr 2019/94 62 
Från Skolverket. Redovisning av statsbidrag för ökad jämlikhet 2018. 
 
 Dnr 2019/96 77 
Till/Från IVO Inspektionen för Vård och Omsorg. Anmälan samt beslut  
om att ärendet avslutas. SEKRETESS 
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 Dnr 2019/103 16 
Till Länsstyrelsen Jämtlands län. Avsiktsförklaring Totalförsvarsövning  
2020. 
 Dnr 2019/109 21 
Från Bygg- och miljönämnden. Samrådshandlingar för detaljplaneändring 
Bräcke 4:73. 
 
 Dnr 2019/111 13 
Från Migrationsverket. Information om boendeavveckling. 
 
 Dnr 2019/112 13 
Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen, projekt 
Matchningskoordinator 2.0. 
 
 Dnr 2019/114 02 
Från Arbetsmiljöverket. Resultat av inspektion vid Kommunförrådet Bräcke 
2019-02-07. 
 
 Dnr 2019/115 56 
Till företag. Fråga om betalsäcksuppdrag för kommunens räkning. 
 
 Dnr 2019/123 26 
Från/Till AB EFG Energiförbättringar. Fråga samt svar ang Köp av 
industritomter i Kälarne.  
 
 Dnr 2019/132 70 
Från Sveriges Kommuner och Landsting. Rekommendation om  
kommunernas gemensamma finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  
 
 Dnr 2019/145 60 
Från Skolverket. Information om fattat beslut Lärarlyftet VT 2019. 
 
 Dnr 2019/146 60 
Från Skolverket. Information om fattat beslut Högskolestudier 
specialpedagogik VT 2019. 
 
 

 
  



 
 

   
 
 

 

Sida 63 av 64 PROTOKOLL 
 Datum: 2019-03-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 37-66 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Just. 

Informationer 
  
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för 
januari månad 2019. 
 
Inkomna skrivelser och cirkulär:  
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär: 
19:05 Internränta för år 2020 
19:06 Budgetförutsättningar för åren 2019 - 2022 
19:07 Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 

 
Bygg- och Miljönämnden 
Protokoll 2019-03-01, § 15 Uppföljning av internkontroll 2018 och 
§ 16 Årsredovisning för 2018 

 
Gemensam nämnd fr upphandlingssamverkan 
Protokoll 2019-02-25, § 2 Bokslut 2018, § 4 Budget 2020 och § 8 Valärenden. 

 
Gemensam miljö- och byggavdelning för Bergs och Härjedalens 
kommuner från 2019-01-01 
Information 
 
IVO, Inspektionen för vård- och omsorg 
Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer 2018. Rapport 

 
Region Jämtland Härjedalen 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
specialistfunktioner 2018-12-07  
Primärkommunala samverkansrådet. Protokoll 2019-01-14 
Regionens samverkansråd. Protokoll 2019-01-14 
Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt 
Specialistfunktioner 2019-02-08 
Primärkommunala samverkansrådet. Protokoll 2019-02-11 
Regionens samverkansråd. Protokoll 2019-02-11 
Årsberättelse för 2018 från Patientnämnden 
Samråd inför EU Energy Corp AB:s ansökan om bearbetningskoncession inom 
området Viken i Bergs kommun. 
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       Dnr 2019/158 10 
 

Ks § 66 Samverkansöverenskommelse mellan polis och 
Bräcke kommun 2019-2022 

 
För att stärka samverkan mellan polis och kommun har sedan flera år 
kommuner runt om i Sverige och lokal polis upprättat 
samverkansöverenskommelser.  
 
Vikten av dessa avtal berörs bland annat av brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) som tagit fram en handbok tillsammans med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL).  
 
Det kan inte nog poängteras att kommun och polis tillsammans kan 
åstadkomma betydligt mer i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet än varje organisation var för sig. 
Samverkansöverenskommelsen ska vara ett verktyg för 
att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och 
kommun. Det är ett gemensamt dokument som beskriver vad parterna 
beslutat att samverka om.  
 
Överenskommelsen kompletteras med andra dokument som parternas 
aktivitetsplaner. Syftet är att säkra ett långsiktigt brottsförebyggande 
arbete med gemensamma mål mellan polis och kommun. 

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-03-19 
Samverkansöverenskommelse mellan polis och Bräcke kommun 2019-2022  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Bräcke kommun ställer sig bakom förslaget till 

Samverkansöverenskommelse mellan polis och Bräcke kommun 

2019-2022. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

Samverkansöverenskommelsen.  
 

 

Utdrag till  

Tillväxtavdelningen, polisen 


