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  PROTOKOLL 2 
  

  Kommunstyrelsen 

   2018-05-23  

 
 

 

Plats & tid Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen 23 maj 2018 

 kl. 8.1514.10. 

 Sammanträdet var, under paragraf 55-82 (mellan kl. 13.16 och 14.10), 

öppet för allmänheten.  

    

Paragrafer 53‒82 

 

 

Beslutande Enligt tjänstgöringslista 

 

 

Övriga deltagande Bengt Flykt, kommunchef 

  Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen 

  Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen 

  Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen 

  Anna Lundström, kulturchef   

  Henrik Kvist, ekonomichef 

  Agneta Draxten, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

  Mona Henriksson, verksamhetsutvecklare vård- och omsorgsavdelningen 

  Malin Johansson, kommunsekreterare 

  

    

Justering Protokollet justeras fredagen den 25 maj 2018 klockan 09.00, 

förvaltningshuset i Bräcke 

 

 

Utses att justera Theresa Flatmo (C) 

 

 

Underskrifter  

 

 Malin Johansson 

 Sekreterare 

 

   

 Sven-Åke Draxten (S)     

 Ordförande  

  

  

 Theresa Flatmo (C)  

 Justerande  

 

  ANSLAG 

Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens anslagstavla. 

 

Anslagstid  2018-05-25 t.o.m. 2018-06-08 

Förvaringsplats Kommunkansliet



  PROTOKOLL 3 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  

 

§  

 

 

§ 

 

 

 

§ 

 

 

 

§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Sven-Åke Draxten, S, ordförande X    

   

     

Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande 

Pierre Widell, S 

X    

   

     

Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande X    

   

     

Cathrine Blomqvist, S 

 

X    

   

     

Kjell Nilsson, V 

Anders Lundqvist, V 

X    

   

     

Maria Sträng, S 

Birgitta Franzon, M 

X         

Theresa Flatmo, C 

 

X    

   

     

Ingrid Kjelsson, C X    

   

     

Liza Lidvall, C 

Camilla Dahlberg, C 

X    

   

     

Johan Loock, M 

 

X    

   

     

Marina Mellgren, Pol. ob. X         

_____ 



  PROTOKOLL 4 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

Ärendelista    Sidan 

 

1. Val av justerare samt upprop 

 

2. Fastställande av dagordning    6. 

 

3. Informationer    7.  

  

4. Borgensåtagande för checkkredit till Företagarna i   8. 

Bräcke och projekt  

”Upprustning Bräcke centrum, Bräcke Strand” 

 

5. Medborgarförslag: Utred möjligheten att anlägga   9. 

ett naturum vid Gimån och E14           

 

6. Medborgarförslag: Utredning av alternativ före beslut    10. 

 om minskning av särskilda boendeplatser 

 

7. Motion: Bildande av ”Mötesplats SEN-I-Åren”   11. 

 

8. Motion: Varuhemssändning    13. 

 

9. Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning    16. 

 

10. Ändring av bolagsordning, MidSweden 365 AB   17. 

 

11. Revidering av förbundsordning för     18. 

 Jämtlands Gymnasieförbund 

 

12. Överenskommelse mellan     19. 

 Region Jämtland Härjedalen  

 och länets kommuner om regional samverkan 

 

13. Gemensam nämnd för samverkan inom drift och    21. 

 service, utveckling samt specialistfunktioner 

 

14. Val av dataskyddsombud    23. 

 

15. Verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Jämtland   24. 

 

16. Personligt ombud i Bräcke kommun    25. 

 

17. Redovisning av ej verkställda beslut för     27. 

 Individ- och familjeomsorgen enligt  

 socialtjänstlagen; första kvartalet 2018 

 

 



  PROTOKOLL 5 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

18. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och    28. 

 funktionshindrade enligt  

 socialtjänstlagen; första kvartalet 2018 

 

19. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS;   29. 

 första kvartalet 2018 

 

20. Medborgarförslag: Personalsituationen inom     30. 

 vård- och omsorg i Kälarne 

 

21. Preliminär kommunplan 2019-2021    32. 

 

22. Kommunens prognos för 2018 per den 30 april 2018   35. 

 

23. Svar på revisionsrapporten ”Granskning av bokslut     37. 

 och årsredovisning per 2017-12-31” 

 

24. Årsredovisning Jämtlands Gymnasieförbund 2017   38. 

 

25. Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtlands län    40. 

 2017 

 

26. Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund    42. 

 2017 

 

27. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning   44. 

 

28. Motion: Politiskt lärlingssystem    45. 

 

29. Yttrande: Revidering av kommunfullmäktiges    47. 

   arbetsordning  

 

30. Anmälan av delegationsbeslut     50. 

 

31. Meddelanden och informationer    53.



  PROTOKOLL 6 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

   Ks § 53 Fastställande av dagordning 

 

Ärendet Försäljning av mark, Bräcke 1:314, del av som fanns med 

i kallelsedokumentet utgår som ärende vid dagens sammanträde.   

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Dagordningen fastställs med ovanstående ändring. 

_____ 

 



  PROTOKOLL 7 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 54 Informationer 

 

Agneta Draxten, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Mona 

Henriksson, verksamhetsutvecklare, informerar om en utredning 

som lett till både lex Maria och lex Sarah anmälningar till IVO, 

inspektionen för vård och omsorg. 

 

Malin Johansson, kommunsekreterare, informerar om kommunens 

arbete inför dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 

2018.  

 

Henrik Kvist, ekonomichef, informerar kort om innehållet i den 

årliga ekonomirapporten från SKL, kommunens prognos per den 

30 april 2018 och om ärendet preliminär kommunplan 2019-2021. 

 

Bengt Flykt, kommunchef, informerar om beslutspunkterna som 

föreslås med anledning av kommunens prognos per den 30 april 

2018. 

   _____ 

 

 

 

   



  PROTOKOLL 8 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/63  82

  

Ks § 55  Borgensåtagande för checkkredit till Företagarna 

i Bräcke och projekt ”Upprustning Bräcke 

centrum, Bräcke Strand” 

 

Företagarföreningen i Bräcke har blivit beviljade stöd motsvarande 

1 102 962 kronor från Leader Mittland Plus för uppförande av 

servicebyggnad samt ställplatser för husvagnar och husbilar i 

hamnområdet i Bräcke samhälle. Jordbruksverket är den instans 

som slutligen beviljar stödet gällande Leaderprojekt 1, ”Bräcke 

strand”, SJV 2018-281. För att genomföra projektet har 

Företagarföreningen inkommit med en skrivelse där man önskar 

kommunens stöd för en borgen avseende checkkredit under 

projekttiden. Föreningen har också sökt leadermedel för andra 

delar, som upprustning av centrum i Bräcke samhälle, denna 

ansökan är ej beslutad hos Leader Mittland Plus ännu.  

 

Underlag för beslut 

 

- Tillväxt- och teknik- och infrastrukturavdelningens 

tjänstemannaförslag, 2018-05-02  

- Handlingar i ärendet från Företagarna i Bräcke, 2018/63 82 

- Medborgarförslag Dnr 2017/266 84, Kf § 57/2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bräcke kommun borgar för checkkredit för Företagarna 

Bräcke, organisationsnummer 892001-3151, med motsvarande 

belopp som beviljas från Jordbruksverket SJV 2018-281 samt 

LAG-gruppen (LAG=Local action group) i Leader Mittland 

Plus.  

 

2. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att: 

-erforderliga handlingar kring nyttjanderättsavtal och drift 

upprättats.  

-bygglov och tillstånd som krävs erhållits. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Företagarna i Bräcke 

 

  



  PROTOKOLL 9 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/14  14

  

Ks § 56 Medborgarförslag: Utred möjligheten att anlägga 

ett naturum vid Gimån och E14 

 

Den 16 januari 2018 inkom ett medborgarförslag ” Utred 

möjligheten att anlägga ett naturum vid Gimån och E14”. 

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för 

beredning. 

 

I medborgarförslaget yrkar förslagsställaren att Bräcke kommun, 

tillsammans med den entreprenör som nu äger och driver 

anläggningen vid Gimårasten, Trafikverket och Naturvårdsverket, 

utreder möjligheten att anlägga ett naturum vid Gimån och E14. 

 

Tillväxtavdelningen har sett över frågan och kan konstatera att det 

saknas möjligheter till finansiering av både uppförande och drift av 

ett nytt naturum som uppfyller Naturvårdsverkets kriterier. 

 

Underlag för beslut 

 

- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-04-25  

- Medborgarförslag Utred möjligheten att anlägga ett naturum vid 

Gimån och E14, 2018-01-16 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Motivering  
 

En enklare undersökning av frågan visar på att det saknas 

förutsättningar för att anlägga ett naturum. Det saknas finansiering 

för uppförande och drift av ett naturum som uppfyller 

Naturvårdsverkets högt ställda kriterier. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Förslagsställaren 

  



  PROTOKOLL 10 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/588 73

  

Ks § 57 Medborgarförslag: Utredning av alternativ före 

beslut om minskning av särskilda boendeplatser 

 

Den 27 november 2017 har det inkommit ett medborgarförslag om 

att utreda alternativ före beslut om minskning av särskilda 

boendeplatser. I samband med att motionen anmäldes i 

kommunfullmäktige den 17 december 2017,  

kf § 134/2017, remitterades den till kommunstyrelsen för 

beredning.  

 

Medborgarförslaget vill att samtliga alternativ till minskning av 

antalet särskilda boendeplatser ska utredas och presenteras 

offentligt innan beslut om nedläggning av Bergsvägens 

äldreboende verkställs. 

 

Underlag för beslut 

 

- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,  

2018-04-06 

- Medborgarförslag Utredning av alternativ före beslut om 

minskning av särskilda boendeplatser, 2017-11-27 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Motivering  

 

Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder då 

kommunfullmäktige i december 2017, kf § 119/2017, fattade 

beslut om att avveckla Bergsvägen. Avveckling av Bergsvägen har 

sedan verkställts. Medborgarförslaget är därmed inte 

genomförbart. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Vård- och omsorgsavdelningen 

Förslagsställaren 

  



  PROTOKOLL 11 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/115 81

  

Ks § 58 Motion: Bildande av ”Mötesplats SEN-I-ÅREN” 

 

Yngve Hamberg (Pol.ob), Veronica Eklund (M), Birgitta Franzon 

(M), Marina Mellgren (Pol.ob), Knut Richardsson (Pol.ob), och 

Johan Loock (M) har den 24 februari 2017 inkommit med en 

motion. Förslagsställarna yrkar i sin motion på att kommunen ska 

möjliggöra bildandet av ”Mötesplats SEN-I-ÅREN”, för äldre och 

andra runt i kommunen. 

 

I samband med att motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 

12 april 2017, kf § 33/2017, remitterades den till kommunstyrelsen 

för beredning. 

 

Mötesplatsen SEN-I-Åren vill skapa gemenskap och aktiviteter för 

äldre och andra daglediga i kommunen. Ett alternativ till ensamhet 

och isolering. Förslagsställarna vill att kommunen tar ansvar för att 

bilda dessa mötesplatser i lämpliga lokaler runt om i kommunen. 

 

Vid kommunens tre större äldreboenden, Tallgläntan i Kälarne, 

Gimsätra i Bräcke och Gellinergården i Gällö finns aktiviteter som 

syftar till att skapa gemenskap och aktiviteter för de som bor på 

boendet men också för andra som bor på orten.  De 

samlingslokaler som används här står öppet för andra, i samverkan 

med boendet, att använda för att utvidga utbudet av aktiviteter för 

de äldre i kommunen. Föreningar och grupperingar som är 

intresserade av att skapa aktiviteter för de äldre kan vända sig till 

chefen för boendet för att koordinera dessa. 

 

Underlag för beslut 

 

- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,  

2018-04-06. 

- Yngve Hamberg (Pol.ob), Veronica Eklund (M), Birgitta Franzon 

(M), Marina Mellgren (Pol.ob), Knut Richardsson (Pol.ob), och 

Johan Loocks (M) motion Bildande av ”Mötesplats SEN-I-

ÅREN”, 2017-02-24 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 12 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 58 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering  
 

Motionen föranleder inga ytterligare åtgärder då en form av 

mötesplatser redan finns på kommunens tre huvudorter och dessa 

kan vidareutvecklas i samråd mellan boendena och föreningar eller 

grupper för att rymma fler aktiviteter för de äldre i kommunen. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Vård- och omsorgsavdelningen 

Yngve Hamberg (Pol.ob) 

Veronica Eklund (M) 

Birgitta Franzon (M) 

Marina Mellgren (Pol.ob) 

Knut Richardsson (Pol.ob) 

Johan Loock (M) 

 

  



  PROTOKOLL 13 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2015/131 15

  

Ks § 59 Motion: Varuhemsändning 

 

Barbro Norberg (LFB) har, den 30 mars 2015, inkommit med en 

motion om att kommunens varuhemsändnings policy ska ändras så 

att pensionärer och funktionshindrade som idag får hjälp av 

hemtjänsten, även de ska erbjudas varuhemsändning. 

 

I samband med att motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 

16 november 2016, kf § 29/2015, remitterades den till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motionen behandlades av kommunstyrelsen den 24 augusti 2016, 

§ 117, men återremitterades med motiveringen att motionen inte 

var tydligt utredd avseende möjligheterna till varuhemsändning.  

 

Förslagsställaren föreslår att de som idag har hjälp av hemtjänst 

även ska kunna nyttja varuhemsändning. Detta skulle enligt 

förslagsställaren kunna leda till en rad positiva effekter för den 

enskilde vårdtagaren i form av trivsel, lanthandlaren i form av 

högre vinst, mindre tunga lyft för hemtjänstpersonal, ekonomiska 

besparingar på tjänstebilar, billigare för kommunen med 

varuhemsändning än med hemtjänst samt miljövinster då 

personbilstransporter minskar. 

 

Idag kan en enskild person beviljas ett biståndsbeslut, inom ramen 

för socialtjänstlagen, för ovanstående insats. Biståndsbeslutet 

prövas utifrån den enskildes behov. Om en person inte blir beviljad 

en sådan insats är en möjlighet att använda sig av 

varuhemssändning. Hemsändning av varor är möjligt enligt 

förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, vilket är 

en helt annan lagstiftning som tar sin utgångspunkt i kommersiell 

service. 

 

De två olika lagstiftningsområdena ska inte blandas ihop eftersom 

de har två helt olika utgångspunkter. 

 

Det kan dock finnas skäl att se över vilka serviceinsatser som bör 

ingå i den palett av stöd som kommunen erbjuder för personer som 

har behov av hemtjänst. En översiktlig faktainhämtning av 

styrdokument från Härjedalen visar att de har ett upplägg där 

tyngdpunkten i denna typ av serviceinsatser ligger inom området 

hemsändning.  

 

 

 



  PROTOKOLL 14 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 59 forts.  

 

En eventuell förändring av nu gällande regelverk i Bräcke 

kommun kräver en ordentlig utredning med fokus på hanteringen 

av de personer som har svårigheter att dels göra egna beställningar  

och dels ta emot och packa in varorna. De fördelar som kan finnas 

är att likvärdigheten för kommunens handlare kan förbättras 

samtidigt som det kan finnas en öppning för att alla personer inom 

kretsen, oavhängigt var de bor, kan erbjudas möjlighet att söka 

hemsändning. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås men att 

en utredning tillsätts som undersöker om det kan finnas 

samordningsvinster i ett helhetsperspektiv vid en förändring av nu 

gällande gränsdragningar mellan de två olika 

lagstiftningsområdena. En sådan utredning kommer, med rådande 

förutsättningar, ta tid. Anledningen att det bedöms vara en relativt 

omfattande utredning är att eventuella förändringar påverkar 

rutinerna för biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, att policy och 

regelverk avseende varuhemsändning behöver revideras och att 

dialog med kommunens olika dagligvaruhandlare är nödvändig för 

att möjliggöra förändringen. 

 

Underlag för beslut 

 

- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-04-06 

- Barbro Norbergs (LFB) motion Varuhemsändning, 2015-03-11 

- Policy för varuhemsändning 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 15 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 59 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. En utredning tillsätts för att undersöka förutsättningarna att 

förändra nu gällande regelverk så att tyngdpunkten förskjuts 

till att erbjuda fler personer varuhemsändning med beaktande 

av de behov som enskilda personer har utifrån 

socialtjänstlagens intentioner. 

2. Utredningen, med eventuella förändringsförslag, ska 

presenteras för kommunstyrelsen senast i oktober 2019. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering 

 

De två lagstiftningsområdena ska inte sammanblandas eftersom de 

har två olika utgångspunkter där socialtjänstlagen fokuserar på den 

enskilda personens behov och förordningen om stöd till 

kommersiell service fokuserar på de lokala handlarnas 

förutsättningar och möjligheter att bedriva näringsverksamhet. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Vård- och omsorgsavdelningen 

Sociala avdelningen 

Tillväxtavdelningen 

Barbro Norberg (LFB) 

 

  



  PROTOKOLL 16 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/243 73

  

Ks § 60 Statsbidrag för höjd habiliteringsersättning 

 

Bräcke kommun har möjlighet att rekvirera 210 000 kr från 

Socialstyrelsen i syfte att höja ersättningen till dem som deltar i 

daglig verksamhet, sk. habiliteringsersättning. 

 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 

fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för 

habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna 

i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i 

daglig verksamhet enligt LSS. Medlen ska rekvireras innan den 1 

juni och kan användas till och med 31 december. Återrapportering 

av hur medlen har använts ska ske under våren 2019. 

 

Underlag för beslut 

 

- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 

       2018-05-09 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Bräcke kommun rekvirerar de utlysta statsbidragen för en tillfälligt 

höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet LSS. 

Deltagare i daglig verksamhet LSS kommer under 2018 få en höjd 

habiliteringsersättning och ersättningen betalas även ut under 

semestermånaden. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Vård- och omsorgsavdelningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 17 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/240 23

  

Ks § 61 Ändring av bolagsordning, MidSweden 365 AB 

 

I och med den beslutade nyemissionen i bolaget behöver 

aktiekapitalets storlek ändras i bolagsordningen. Ny bolagsordning 

är antagen vid extra bolagsstämma 2018-04-23. Eftersom 

bolagsordningen är antagen i kommunfullmäktige behöver även 

ändringen tas i kommunfullmäktige. 

 

Underlag för beslut 

 

- Kommunchef Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2018-05-08 

- Protokoll fört vid extra bolagsstämma för MidSweden 365 AB, 

organisationsnummer 559077-5416  

- Reviderad bolagsordning beslutad vid extra bolagsstämma,  

2018-04-23 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 

bolagsordning. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

MidSweden 365 AB 

 

 

 

 

 

  



  PROTOKOLL 18 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/140 60

  

Ks § 62 Revidering av förbundsordning för Jämtlands 

gymnasieförbund  

 

Jämtlands gymnasieförbund är ett kommunalförbund som består 

av medlemmarna Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ragunda 

kommun, Östersunds kommun samt Åre kommun.  

 

Efter att Åre kommun har inträtt i kommunalförbundet behöver 

antalet angivna revisorer ändras i förbundsordningen. Ändringen 

av antalet revisorer innebär att det tydliggörs att respektive 

medlemskommun har rätt att föreslå minst en revisor. 

 

Förslaget till reviderad förbundsordning behöver fastställas av 

respektive medlemskommun för att gälla.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-02  

- Förbundsordningen för Jämtlands gymnasieförbund, 2016-11-11 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande ändring i 

förbundsordningen: 

 

5 § i förbundsordningen ersätts med lydelsen: ”För förbundets 

verksamhet ska fem (5) revisorer väljas av Östersunds kommun, 

varav fyra (4) på förslag från övriga medlemskommuner. Varje 

kommun nominerar minst en kandidat. Mandatperioden för 

revisorerna motsvarar vad som gäller för ledamöter och ersättare 

i förbundsdirektionen enligt 4 §”. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Samtliga medlemskommuner 

Jämtlands gymnasieförbund 

 
 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 19 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/23  00

  

Ks § 63 Överenskommelse med Region Jämtland 

Härjedalen och länets kommuner om regional 

samverkan  

 

I Jämtlands län har det länge funnits en etablerad samverkan i 

frågor mellan kommunerna och mellan kommunerna och landsting 

inom kommunalförbundet Jämtlands län. Under åren 2011 – 2015 

låg dessa samverkansfrågor på det kommunala samverkansorganet 

Regionförbundet Jämtlands län som även hade det regionala 

utvecklingsansvaret. Sedan 1 januari 2015 har denna samverkan 

reglerats i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen 

och länets kommuner som gäller till och med den 31 december 

2018. 

 

Under januari 2018 presenterades ett förslag till ny 

överenskommelse om regional samverkan i det primärkommunala 

samverkansrådet och i regionens samverkansråd. Därefter har en 

remissdialog förts i varje kommun under februari 2018. Processen 

har lett fram till ett nytt förslag till ”Överenskommelse mellan 

Region Jämtlands Härjedalen och länets kommuner om regional 

samverkan”. Överenskommelsen föreslås börja gälla från och med 

den 1 januari 2019. 

 

Överenskommelsen om samverkan innehåller följande fem 

områden: EU och övergripande utveckling, social välfärd och 

folkhälsa, samhällsbyggnad och klimat, arbetsmarknad och 

utbildning, kurs och konferens. Inom alla dessa områden ska 

flickor, pojkar, kvinnor, män, utrikesfödda och inrikesfödda 

beaktas. Innehållet i områdena förändras utefter behov. 

Kommunerna ersätter Region Jämtland Härjedalen i förskott och 

uppföljning sker i primärkommunala samverkansrådet och i 

regionens samverkansråd.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-02 

- Förslag till Överenskommelse mellan Region Jämtland               

Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan, Dnr: 

RUN/34/2018 

- Bilaga 1, Uppdragsbeskrivningar, Dnr: RUN/34/2018 

- Samverkansarenor 2018 

 

 



  PROTOKOLL 20 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 63 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Bräcke kommun tecknar Överenskommelse mellan Region 

Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional 

samverkan, med diarienummer RUN/34/2018, med Region 

Jämtland Härjedalen.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Region Jämtland Härjedalen 

Bergs kommun 

Härjedalens kommun 

Krokoms kommun 

Ragunda kommun 

Strömsunds kommun 

Åre kommun 

Östersunds kommun 

 
 

 

 

 

 

 

  



  PROTOKOLL 21 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2017/509 00

  

Ks § 64 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och 

service, utveckling samt specialistfunktioner  

 

Inom dåvarande Regionförbundets verksamhet diskuterade Bergs 

kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms 

kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun 

och Östersunds kommun samverkan inom kommunerna, för att på 

så sätt kunna vara bättre rustade inför framtidens utmaningar i 

verksamheterna. Detta genom att effektivisera verksamheterna 

med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system, 

öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna.  

 

Diskussionerna resulterade i en gemensam nämnd för IT-drift och 

stöd som inrättades den 1 december 2016 mellan Region Jämtland 

Härjedalen och Åre kommun. Den gemensamma nämndens 

uppgift var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur 

för att samnyttja och samfinansiera inversteringar i IT-

verksamheterna och leverera nödvändiga driftstjänster. 

 

Vidare diskussioner ledde till att kommunerna, Jämtlands 

Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund samt Region 

Jämtland Härjedalen ville utöka samverkan i en gemensam nämnd. 

Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 

utveckling samt specialistfunktioner inrättades den 1 april 2018 

mellan Region Jämtland Härjedalen, Krokoms kommun, Ragunda 

kommun, Strömsund kommun, Bergs kommun, Åre kommun och 

Östersunds kommun.  

 

Regionens samverkansråd behandlade frågan om en utökning av 

den gemensamma nämnden på sitt sammanträde den 23 april 2018 

och där rekommenderar samverkansrådet att Region Jämtland 

Härjedalen och medlemskommunerna beslutar att den 

gemensamma nämnden utökas med Bräcke kommun och 

Härjedalens kommun. Basfinansieringen från respektive part 

föreslogs vara oförändrat vilket medför att den totala årsbudgeten 

höjs från 711 200 kronor till 914 400 kronor, jämt fördelat på nio 

parter.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-04-24 

- Förslag till samarbetsavtal och reglemente 

 

 

 



  PROTOKOLL 22 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 64 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bräcke kommun ansluter sig till den gemensamma nämnden 

för samverkan inom drift och service, utveckling samt 

specialistfunktioner som finns mellan Region Jämtland 

Härjedalen, Bergs kommun, Krokoms kommun, Ragunda 

kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds 

kommun.  

2. Förslag till samarbetsavtal och reglemente för den 

gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, 

utveckling samt specialistfunktioner antas.  

3. Anslutningen gäller från och med den 1 juli 2018. 

4. Bräcke kommuns bidrag till den gemensamma nämndens 

kostnader fastställs till 101 600 kronor på årsbasis för 2018. 

Pengarna för 2018 tas från utveckling/struktur. För 2019 

fastställs bidraget i budgeten för det året.  

5. En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma 

nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling 

samt specialistfunktioner för perioden 1 juli 2018 till och med 

den 31 december 2018. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Region Jämtland Härjedalen 

Krokoms kommun 

Ragunda kommun 

Östersunds kommun 

Åre kommun 

Bergs kommun 

Strömsunds kommun 

Härjedalens kommun 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 23 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/229 10

  

Ks § 65 Val av dataskyddsombud 

 

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en förordning, 

dataskyddsförordningen, som innehåller regler för hur 

personuppgifter får behandlas. Dataskyddsförordningen träder i 

kraft den 25 maj 2018 och ersätter 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.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-04-17  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen avslutar Camilla Samuelssons uppdrag som 

personuppgiftsombud från och med den 25 maj 2018.  

 

2. Kommunstyrelsen utser Malin Johansson, kommunsekreterare, 

till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från och med 25 

maj 2018.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Staben 

Dataskyddsombud 

Datainspektionen 

  

  



  PROTOKOLL 24 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/226 75

  

Ks § 66 Verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Jämtland 

 

Primärkommunala nämnden rekommenderar kommunerna att från 

och med 2015 höja verksamhetsstödet till Brottsofferjouren i 

Jämtland med 140 000 kronor. Denna ansökan omfattar begäran 

om beslut gällande extra verksamhetsstöd för 2018. Ansökan om 

extra verksamhetsstöd gällande Bräcke kommun omfattar 8 400 

kr/år för 2018. 

 

Underlag för beslut 

 

- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-05-02 

- Inkommen begäran om extra verksamhetsstöd, 2018-04-23 

- Verksamhetsberättelse 2017, Brottsofferjouren i Jämtland, 

2018-04-23  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om extra 

verksamhetsstöd till Brottoffersjouren, 8 400 kronor för år 

2018. 

2. Pengarna tas från individ- och familjeomsorgens befintliga 

budget. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Sociala avdelningen 

 

 

  



  PROTOKOLL 25 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/215 75

  

Ks § 67 Personligt ombud i Bräcke kommun 

 

Det finns idag ett samarbete mellan Östersunds, Strömsunds, Åre 

och Härjedalens kommun gällande personligt ombud där Vård- 

och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun har det 

övergripande ansvaret samt personalansvaret.  

 

Personligt ombud är ett frivilligt stöd. Stödet vänder sig till 

individer med omfattande och långvariga funktionsnedsättningar 

och är 18 år eller äldre. Personligt ombud kostar inget. 

Många människor med psykiska funktionsnedsättningar upplever 

ibland olika svårigheter i vardagslivet. Det personliga ombudet 

hjälper individer med att se och beskriva det behov som finns. Det 

kan bland annat gälla: 

 ekonomi 

 daglig sysselsättning 

 boende 

 fritid 

 

Det personliga ombudet kan vara stöd i kontakten med olika 

myndigheter och ser till att individen får det stöd de behöver och 

har rätt till. Det är organiserat så att varje kommun har två 

ansvariga ombud och kostnaden finansieras till hälften av statliga 

medel.  

Fram till och med 2012 fanns det personliga ombud i Bräcke 

kommun genom ett länsgemensamt projekt via 

Samordningsförbundet. Ansvarig kommun var då Krokom.  

 

I samband med att projektet lades ned flyttades ansvaret för denna 

verksamhet från projektet till det dåvarande socialpsykiatriska 

teamet på Sociala avdelningen. Det teamet har minskat 

personalresurser från 3 till 2 heltidstjänster samt fått utökade 

arbetsuppgifter i den öppna missbruksvården vilket innebär små 

möjligheter att hinna med alla individer med psykisk ohälsa.  

Kostnaden beräknas till 200 000 kr för en heltidstjänst. Resten 

finansieras av medel från Socialstyrelsen.  

 

Underlag för beslut  

- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-04-30 

- Exempel på avtal mellan parterna. 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 26 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 67 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Uppdra till Sociala avdelningen att teckna avtal med 

Östersunds kommun gällande personliga ombud motsvarande 

25 % av en heltid. 

2. Finansieringen av tjänsten på 50 000 kr/år tas av befintliga 

projektmedel på sociala avdelningens enhet, Individ- och 

familjeomsorgen. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Sociala avdelningen 

 

  



  PROTOKOLL 27 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/170 73

  

Ks § 68 Redovisning av ej verkställda beslut för Individ och 

familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen: första 

kvartalet 2018 

 

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera 

till inspektionen för Vård och Omsorg enligt 16 kap 6 f § SoL ej 

verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL. 

 

Underlag för beslut 

 

- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-04-05  

- Kvartalsrapport till KPMG 2018-04-05 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger 

den till handlingarna 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Sociala avdelningen 

 

 

  



  PROTOKOLL 28 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/171 73

  

Ks § 69 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 

funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; första 

kvartalet 2018 

 

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera 

till Socialstyrelsen, enligt 16 kap  6 f § socialtjänstlagen ej 

verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL. 

 

Underlag för beslut 

 

- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-04-05 

- Individrapportering till KPMG, 2018-04-05 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger 

den till handlingarna. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Sociala avdelningen 

 

  



  PROTOKOLL 29 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/172 73

  

Ks § 70 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS; 

första kvartalet 2018 

 

Bräcke kommun har sedan 1 januari 2010 skyldighet att rapportera 

till Socialstyrelsen, enligt 9 § samt 28 f-g §§ LSS.  

 

Underlag för beslut 

 

- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2018-04-05 

- Individrapportering till KPMG 2018-04-05 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger 

den till handlingarna.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Anneli Valter, enhetschef individ- och familjeomsorgen 

 

 

  



  PROTOKOLL 30 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/52  13

  

Ks § 71 Medborgarförslag: Personalsituationen inom vård 

och omsorg i Kälarne 

 

Den 27 januari 2018 har det inkommit ett medborgarförslag om att 

vuxna flyktingar boende i Kälarneområdet ska få prova på att 

arbeta inom Vård- och omsorgsavdelningen i Kälarne. Främst då 

inom hemtjänsten och vid det särskilda boendet Tallgläntan. Detta 

för att de ska få lära sig språket, se hur arbetet inom kommunens 

äldreomsorg fungerar, vilja stanna kvar i bygden samt att det blir 

en större rekryteringsbas för kommunen i området. 

 

Underlag för beslut  

- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-03-23 

- Medborgarförslag Personalsituationen inom vård och omsorg i 

Kälarne, 2018-01-27 

- Projektbeskrivning ”Kompetensförsörjning Bräcke”   

- Avtal ”Samordnare nyanlända och unga” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks § 71 forts.  



  PROTOKOLL 31 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 

Motivering 

 

Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd då den 

föreslagna verksamheten bedrivs redan till stor del. Vård- och 

omsorgsavdelningen i Bräcke kommun har ett stort behov av att 

rekrytera undersköterskor till sin verksamhet. Det finns samtidigt 

många utrikesfödda i Bräcke kommun som vill arbeta inom yrket- 

eller som vill prova yrket för att se om det är en möjlig framtid för 

dem.  

 

Det gemensamma för många av dem är att de har en för låg nivå på 

sitt nya språk, svenskan. Dessa individer måste fångas upp och ges 

förutsättningar att bli anställningsbara i kommunen. Bräcke 

kommun arbetar kontinuerligt med att matcha utrikesfödda till att 

bli anställningsbara inom alla yrken och främst bristyrken.  

 

Just nu bedrivs två projekt som riktar sig direkt till den 

målgruppen varav ett dessutom helt fokuserar på 

kompetensförsörjning inom Vård och omsorg. 

 

Projektet ”Kompetensförsörjning i Bräcke” ger 8 undersköterskor, 

bland annat på Tallgläntan, minskad arbetsbelastning för att kunna 

ges möjlighet att handleda språksvaga nyanlända med intresse av 

att arbeta inom vård och omsorg. Det andra projektet innebär ett 

avtal med Arbetsförmedlingen där Arbetsmarknadsenheten 

samarbetar med Arbetsförmedlingen kring nyanländas och ungas 

etablering på arbetsmarknaden. 

I första hand riktar sig dessa insatser till de personer som redan fått 

uppehållstillstånd och som är bofasta i kommunen. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Förslagsställaren 

Vård- och omsorgsavdelningen  

Sociala avdelningen 

  



  PROTOKOLL 32 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/209 04

  

Ks § 72 Preliminär kommunplan 2019-2021 

 

Förslaget till preliminär kommunplan 2019-2021 med årsbudget 

2019 och investeringsplan 2019-2023 är utarbetat utifrån angivna 

planeringsförutsättningar (kf § 6/2018). 

 

I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett 

resultat på en (1) miljon kronor, vilket motsvarar 0,2 procent av 

kommunens beräknade skatte- och statsbidragsintäkter för 2019. 

Investeringsbudgeten omfattar 19,8 miljoner kronor för 2019. 

 

Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på en 

befolkningsminskning med minus 50 personer jämfört med 2017-

11-01, fastställda uppräkningstal jämfört med 2018 och 

korrigeringar utifrån inlämnade förväntade 

kostnadsminskningar/kostnadsökningar för nämnder och 

avdelningar.  

 

Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner 

och landsting utarbetat (2018-04-27) är nästan 7,5 miljoner kronor 

bättre jämfört med de senaste tre skatteunderlagsprognoserna. 

Anledningen är att Bräcke kommuns utfall i den preliminära 

kostnadsutjämningen för 2019 är högre jämfört med tidigare 

prognoser. 

 

Konsekvenserna av ovanstående förändringar är att i den 

preliminära kommunplanen finns det 3,1 miljoner kronor som ej är 

fördelade. Det är dock viktigt att beakta att den preliminära 

kommunplanen tar sin utgångspunkt i 2018 års budget. Det 

innebär att det kan tillkomma nettokostnader, utifrån 2018 års 

sparbeting, som under 2018 har hanterats med stöd av olika 

engångsintäkter eller genom tillfälliga lösningar. 

 

Underlag för beslut 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-04 

- Förslag till preliminär kommunplan 2019-2021 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 33 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 72 forts.  

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till preliminär kommunplan 2019-2021 med 

ramfördelning för 2019 antas. 

2. Förslag till investeringsplan 2019-2022 antas. 

3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2019 antas. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som 

är beslutade inom ramen för investeringsbudget 2019. 

5. Beslut om användning av medel för utveckling/struktur 

delegeras till kommunstyrelsen. 

6. Partistödet ska vara för 2019, 373 tkr. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare 

ramjusteringar varvid det budgeterade resultatet ska uppgå till 

minst en miljon kronor. Förslagen ska redovisas i december 

2018 (slutlig kommunplan). 

 

Yrkande 

 

Johan Loock (M) 

Ändringsyrkande: Punkt 6 stryks. Vi har motionerat att en 

utredning görs som ser över partistödets storlek. 

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Bifall till ursprungsförslaget. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer ursprungsförslaget förslag till beslut, med bifall 

från honom själv, mot Johan Loocks (M) ändringsyrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ursprungsförslaget.  

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 34 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 72 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Förslag till preliminär kommunplan 2019-2021 med 

ramfördelning för 2019 antas. 

2. Förslag till investeringsplan 2019-2022 antas. 

3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2019 antas. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som 

är beslutade inom ramen för investeringsbudget 2019. 

5. Beslut om användning av medel för utveckling/struktur 

delegeras till kommunstyrelsen. 

6. Partistödet ska vara för 2019, 373 tkr. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare 

ramjusteringar varvid det budgeterade resultatet ska uppgå till 

minst en miljon kronor. Förslagen ska redovisas i december 

2018 (slutlig kommunplan). 

_____ 

 

Protokollsanteckning 

 

Theresa Flatmo (C), Ingrid Kjelsson (C) och Camilla Dahlberg (C) 

deltar inte i beslutet. Detta då Centerpartiet kommer att lämna egna 

budgetramar. 

_____ 

 

Reservationer 

 

Johan Loock (M), Birgitta Franzon (M) och Marina Mellgren 

(Pol.ob.) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/ Johan 

Loocks yrkande.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Staben  

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 35 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/204 04

  

Ks § 73  Kommunens prognos för 2018 per den 30 april 2018 

 

Förslag till prognos per den 30 april 2018 för kommunen har 

upprättats. 

 

Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året 

som innebär ett resultat på minus 7,2 miljoner kronor, vilket är 7,2 

miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter 

avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på 7,3 

miljoner kronor. I budgeten ingick ett sparbeting med totalt 10,7 

miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt 

prognosen att minska med 4,8 miljoner kronor. 

 

Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - 

"Kommunens resultat för 2018 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 2018 minska med minst 4,8 miljoner kronor" - 

kommer enligt prognosen att uppfyllas. 

 

De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom 

tillväxtavdelningen, sociala avdelningen och inom gemensamma 

anslag förvaltade av kommunstyrelsen. De större negativa 

avvikelserna mot budget är inom vård- och omsorgsavdelningen, 

staben, skol- och barnomsorgsavdelningen och övriga centrala 

poster. 

 

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 3 maj 

informerats om prognosen. Med anledning av det prognostiserade 

underskottet är förslaget att kraftiga åtgärder vidtas i syfte att 

förbättra resultatet jämfört med prognosen per den sista april 2018. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-04  

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 36 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 73 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att vara ytterst 

restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet 

jämfört med sina prognoser. 

2. Inköp som inte är av rutinkaraktär ska under resterande del av 

året beslutas av lägst avdelningschef. 

3. Utbildningsstopp, för ej beslutade utbildningar, införs under 

resterande del av året. Nödvändiga utbildningar ska före 

genomförande förankras hos lägst avdelningschef. 

4. Flerdygnsförrättningar ska, under resterande del av året, före 

genomförande förankras hos lägst avdelningschef. 

5. Ett generellt övertidsstopp införs under resterande del av året. 

All nödvändig övertid ska i förväg godkännas av lägst 

avdelningschef. 

6. Samtliga chefer ska kommunicera den aktuella situationen och 

uppdraget med samtliga medarbetare. 

7. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2018 

per den 30 april 2018. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Samtliga nämnder uppmanas att vara ytterst restriktiva 

avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med 

sina prognoser. 

2. Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 

2018 per den 30 april 2018. 

_____ 

 

Utdrag till  
 

Samtliga chefer i Bräcke kommun, tjänstemannaförslaget ska 

bifogas. 

 

  



  PROTOKOLL 37 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/165 04

  

Ks § 74  Svar på revisionsrapporten ”Granskning av bokslut 

och årsredovisning per 2017-12-31” 

 

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av kommunens 

bokslut och årsredovisning per 2017-12-31. Revisionen har 

hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de 

rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens 

sammanfattning.  

 

Revisionens rekommendation: Ett skuldebrev upprättas i enlighet 

med avtalet som upprättades vid överlåtelsen av skidtunneln.  

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens rekommendation. Ett 

skuldebrev mellan kommunen och MidSweden 365 ska upprättas.  

 

Revisionens rekommendation: En kassaflödesanalys upprättas för 

den sammanställda redovisningen. 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens rekommendation. En 

kassaflödesanalys kommer fortsättningsvis att upprättas i den 

sammanställda redovisningen.  

 

Revisionens rekommendation: Investeringsbidrag redovisas i 

enlighet med RKR:s rekommendationer.  

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens rekommendation. En 

rättelse av redovisningen av investeringsbidragen kommer att 

göras.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-04 

- Revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning 

per 2017-12-31  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 

tjänstemannaförslaget.  

_____ 

 

Utdrag till  

Revisionen 



  PROTOKOLL 38 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/123 60

  

Ks § 75  Årsredovisning Jämtlands Gymnasieförbund 2017 

 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för 2017. 

Årets resultat uppgår till plus 1,4 miljoner kronor, vilket är 

förenligt med det finansiella mål som respektive fullmäktige 

beslutat om i ägardirektiv och budget. 

 

Förbundet nybildades den 1 juli 2017 med Åre kommun som ny 

medlem och direktionen utökades i och med det till 13 ordinarie 

ledamöter. 

 

Enligt förbundets budget uppgick Bräcke kommuns 

kommunbidrag till 38,6 miljoner kronor för 2017. Utfallet, efter 

avstämning, blev 0,5 miljoner kronor högre. 

 

Gymnasieförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för 

år 2017. Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda 

ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2017. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-26  

- Protokoll 2018-03-12 § 8, Direktionen för Jämtlands 

Gymnasieförbund 

- Årsredovisning 2017  

- Utlåtande avseende Årsredovisning 2017, Jämtlands 

Gymnasieförbunds revisorer, 2018-03-10 

- Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2017, 

Jämtlands Gymnasieförbund, 2018-03-16 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Årsredovisning 2017 för Jämtlands Gymnasieförbund 

godkänns. 

 

2.  Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

_____ 

 

Jäv 

 

Cathrine Blomqvist (S) och Anders Lundqvist (V) anmäler jäv och 

deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.  

 



  PROTOKOLL 39 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 75 forts.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Jämtlands Gymnasieförbund 

Krokoms kommun 

Ragunda kommun 

Åre kommun 

Östersunds kommun 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 40 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/153 10

  

Ks § 76 Årsredovisning Samordningsförbundet Jämtlands 

län 2017 

 

Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning 

för 2017. Årets resultat uppgår till plus 822 tusen kronor som 

balanseras mot det egna kapitalet. Förbundets eget fria kapital 

uppgick per den sista december 2017 till 3 593 tusen kronor. 

 

Förbundets egna kapital per balansdagen överstiger den av 

Nationella rådet rekommenderade högstanivån på sparade medel. 

Förbundet kommer under kommande år att arbeta för att minska 

det egna kapitalet till en nivå som understiger den 

rekommenderade högsta nivån. 

 

Revisorerna i finansiella Samordningsförbundet i Jämtlands län 

har upprättat revisionsberättelse för år 2017. Revisorerna 

tillstyrker att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet 

för år 2017. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-04-06 

- Protokoll 2018-03-19, Förbundsstyrelsen för 

Samordningsförbundet Jämtlands län 

- Årsredovisning 2017, 2018-03-19 

- Revisionsberättelse för år 2017, Samordningsförbundet 

Jämtlands län, 2018-03-28 

- Revisionsrapport, Samordningsförbundet i Jämtlands län år 2017, 

2018-03-13 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1.  Samordningsförbundets årsredovisning för 2017 godkänns. 

 

2.  Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Jämtlands län 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

_____ 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 41 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 76 forts.  

 

Jäv 

 

Barbro Norberg (LFB) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

eller beslut i ärendet.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Samordningsförbundet Jämtlands län 

  



  PROTOKOLL 42 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/126 17

  

Ks § 77  Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund 

2017 

 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för 

2017. Årets resultat uppgår till plus 1,9 miljoner kronor. 

Överskottet innebär att förbundet uppfyller sitt finansiella mål med 

ett resultat över 1,1 miljon kronor samt att det särskilda 

investeringsbidraget från medlemskommunerna på 2 miljoner 

kronor kan användas i sin helhet.  

 

I kommunallagen, 8 kapitlet, framgår att ett redovisat negativt 

resultat ska återställas inom tre år. Förbundet hade vid 2015 års 

bokslut ett upparbetat eget kapital på 11,8 miljoner kronor. 2016 

redovisade förbundet ett negativt resultat på 1,8 miljoner kronor. I 

och med 2017 års positiva resultat är det egna kapitalet helt 

återställt och uppgår till 11,9 miljoner kronor. 

 

Räddningstjänstförbundets revisorer har upprättat 

revisionsberättelse för år 2017. Revisorerna tillstyrker att 

direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för 

år 2017. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-26  

- Beslut per capsulam 2018-03-15, Direktionen för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund 

- Årsredovisning 2017, 2018-03-14 

- Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2017, 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, 2018-03-16 

- Revisionsberättelse för år 2017, Revisorerna i Jämtlands 

Räddningstjänstförbund, 2018-03-20 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Årsredovisning 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

godkänns. 

 

2. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

_____ 

 

 

 



  PROTOKOLL 43 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 77 forts.  

 

Utdrag till 

 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Bergs, Härjedalens, Krokoms 

och Ragunda, Strömsunds och Östersunds kommuner 

 

  



  PROTOKOLL 44 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/230 00

  

Ks § 78 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning 

 

Ett förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 

har upprättats. 

 

Ändringarna rör främst avsnittet ekonomiskt bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Där finns det ett behov av att revidera 

delegationsordningen för att uppdatera lagrumshänvisningen, 

förtydligande om vad kommunen är behjälplig med vid en 

skuldsaneringsprocess och beslut om förlängning av bistånd i form 

av förmedling av egna medel. Utöver detta föreslås en ändring i 

avsnittet civilt försvar där en punkt lagts till. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-04  

- Förslag till reviderad Delegationsordning för kommunstyrelsen, 

2018-05-04 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen, 

2018-05-04, antas.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Samtliga avdelningschefer 

 

 

 

  



  PROTOKOLL 45 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2017/277 11

  

Ks § 79 Motion: Politiskt lärlingssystem 

 

Den 29 april 2017 har Johan Loock (M) och Veronica Eklund (M) 

lämnat in en motion om politiskt lärlingssystem. Förslagsställarna 

yrkar i sin motion på att ett politiskt lärlingssystem införs i Bräcke 

kommun samt att ett förslag till regelverk kring ett lärlingssystem 

tas fram.   

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-21  

- Johan Loock (M) och Veronica Eklunds (M) motion Politiskt 

lärlingssystem, 2017-04-29 

- Regler för politiska lärlingar, Kumla kommun, 2014-09-18 

 

Yrkanden 

 

Johan Loock (M) 

Motionen bifalles. 

 

Cathrine Blomqvist (S) 

Motionen avslås. Detta är en partipolitisk fråga. Det utgår 

ersättning i partistödet till respektive part att använda till detta 

ändamål. 

 

Ingrid Kjelsson (C) 

Motionen avslås.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Cathrine Blomqvist (S) och Ingrid Kjelssons 

(C) yrkanden mot Johan Loocks (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Cathrine Blomqvists (S) och 

Ingrid Kjelssons (C) yrkanden.  

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 46 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 79 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering 

 

Detta är en partipolitisk fråga. Det utgår ersättning i partistödet till 

respektive parti att använda till detta ändamål. 

_____ 

 

Reservationer 

 

Johan Loock (M), Birgitta Franzon (M) och Marina Mellgren 

(Pol.ob.) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/ Johan 

Loocks yrkande.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

Johan Loock (M) 

Veronica Eklund (M) 

 

  



  PROTOKOLL 47 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/118 00

  

Ks § 80 Yttrande: Revidering av kommunfullmäktiges 

arbetsordning 

 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. 

Med anledning av detta behöver kommunfullmäktiges 

arbetsordnings lagrumshänvisning revideras för att överensstämma 

med den nya kommunallagen. En annan förändring i den nya 

kommunallagen är att kommunfullmäktige inte längre behöver 

kungöra sina sammanträden i lokaltidningen.  

Beredningen för fullmäktiges arbetsformer har valt att ta upp 

frågan då arbetsordningen som styrdokument ligger inom 

beredningens ansvarsområde. 

 

Vid beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers 

sammanträde den 12 mars 2018 beslutade beredningen, § 3, att 

föreslå kommunfullmäktige följande: 

 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer föreslår att 

§ 9 i nuvarande arbetsordning får ny lydelse enligt följande:  

 

”Uppgift om tid och plats för sammanträdena ska kungöras på 

kommunens digitala anslagstavla.  

 

Uppgift om tid och plats för sammanträdena, de ärenden som ska 

behandlas och övriga uppgifter som allmänheten behöver veta för 

att kunna kontakta ledamöterna i anslutning till sammanträdet ska 

annonseras i lokalt annonsblad som distribueras i hela kommunen.  

 

Kungörelse om sammanträde med fullmäktige kan även anslås i 

tätorterna Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad samt på sociala 

medier.” 

 

2. Förslaget ska beaktas av kanslienheten vid revideringen av 

kommunfullmäktiges arbetsordning.  

 

Enligt kommunallagens 5:e kap. § 28 ska kommunstyrelsen alltid 

ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan 

nämnd eller av en fullmäktigeberedning.      

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 48 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

 

Ks § 80 forts.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-04 

- Förslag till yttrande, 2018-05-04 

- Beredningen för fullmäktiges arbetsformers beslut § 3/2018 

- Förslag till reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige, 

2018-05-04  

 

Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.  

 

Yrkanden 

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Tillägg i förslag till yttrande: Följande text läggs till som tredje 

stycke: 

 

”Kommunstyrelsen anser inte att det borde stå i arbetsordningen 

för kommunfullmäktige att kungörelse om sammanträde ska 

annonseras i lokalt annonsblad som distribueras i hela kommunen. 

Detta eftersom det i dagsläget inte finns något lokalt annonsblad 

som distribueras i hela kommunen.” 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på det egna yrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt det.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen antar yttrandet, med tillägg enligt Sven-Åke 

Draxtens (S) yrkande, som sitt eget.  

_____ 

 

Jäv 

 

Marina Mellgren (Pol.ob) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning eller beslut i ärendet. 

_____ 

 



  PROTOKOLL 49 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 80 forts.  

 

Utdrag till 

 

Staben 

Gruppledare i fullmäktige 

 

  



  PROTOKOLL 50 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 81 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 

 

 Dnr 2018/40 

Sven-Åke Draxten Kulturbidrag 

 PRO Revsund 2018-04-05 

 Hällesjö Folkets Hus 2018-04-13 

 Gastsjö Bygdegårdsförening 2018-04-16 

  

 Dnr 2018/115 

 Brådskande ärende 

 Ansökan Förstudie - Lokal digital agenda 2018-03-13 

 

 Dnr 2018/148 

 Brådskande ärende 
 Yttrande: En ny inriktning för beskattning av tung 

 lastbilstrafik 2018-04-23 

 

 Dnr 2018/29 

 Driftbidrag till samlingslokal 

 Hällesjö Folkets Hus – förskott 2018-03-08 

 

 Dnr 2018/44 

 Utvecklingsbidrag 

 Fugelsta Bygdegårdsförening, Fursteongan 2018-03-28 

 Bräcke Sportklubb 2018-03-28 

 

 Dnr 2018/19 

Bengt Flykt Beslut om att kommunen inte ska yttra sig vid inbjudan 

 om att lämna synpunkter  
 Remiss Förslag till förordning om stöd för att främja 

 fri kollektivtrafik för ungdomar 2018-02-14 

 

 Dnr 2018/139 

 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför 

 domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av 

 skilda slag 2018-03-21 

 

 Dnr 2018/92 

 Erbjudande om pensionsförmån till anställda i 2018-02-28 

 enlighet med kommunens pensionspolicy, 3 st 2018-03-28, 

  2018-04-04 



  PROTOKOLL 51 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

 Ks § 81 forts.  
 

Henrik Kvist Dnr 2018/13 

 Uppta, omplacera och lösa lån  2018-05-07 

  

Catarina Julin-Nygren 2017/541 

 Ersättning för grundskola i enskild regi 

 Vassbo skola, Ljungskile 2018-03-14 

 

Anders Hellberg Dnr 2018/119 

 Hyresförhandlingar 

 Hyresgästföreningen Region Norrland 2018-03-14 

 

Inger Nilsson Utarrendering av kommunens mark och uthyrning av bostäder 

 och lokaler i kommunens fastigheter 

 Dnr 2018/143 

 Bräcke Anviken 2:37 2018-03-26 

 

 Dnr 2018/144 

 Sågen 1 och 3 2018-03-26 

 

 

Jonny Berg/ Bostadsanpassningsbidrag, SEKRETESS 

Carina Mattiason Dnr 2018/131 2018-03-27 

 Dnr 2018/132 2018-03-28 

 Dnr 2018/134 2018-03-26 

 Dnr 2018/135 2018-03-27 
 

 

 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: 

2018-02-01 – 2018-02-28 SEKRETESS 

2018-03-01 – 2018-03-31 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: 

2018-03-01 - 2018-03-31 SEKRETESS 

2018-04-01 – 2018-04-30 SEKRETESS 

 



  PROTOKOLL 52 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 81 forts.  

 

Protokoll 

 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 2018-03-12 

Sociala utskottet 2018-03-15, 2018-03-26, 2018-04-19 samt 

2018-04-24 SEKRETESS 

 

Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 

2018-03-28 och 2018-05-22 i Bräcke kommun. Gäller både 

visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. 

  



  PROTOKOLL 53 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 82 Meddelanden 

 

 Dnr 2014/319 23 

Från Fortifikationsverket. Återbetalning. 

 

 Dnr 2015/527 40 

Skriftväxling med Jämtlands Bryggeri om spillvatten från Bryggeriet. 

 

 Dnr 2016/206 13 

Från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Återbetalning av ej förbrukade 37a-

medel, Öppen asylförskola Bräcke. 

 

 Dnr 2016/337 03 

Från privatperson. Skrivelse om lön samt ersättning för utlägg. 

SEKRETESS 

 

 Dnr 2016/394 29 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Redovisning av regleringsbrev 49. 

 

 Dnr 2017/51 00 

Direktupphandling – Uppdaterad grafisk profil samt mallar. 

 

 Dnr 2017/65 05 

Elhandelsavtal, optionsavtal 2021 – 2023, med Fyrfasen Energi. 

 

 Dnr 2017/120 13 

Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättning. 

SEKRETESS 

 

 Dnr 2017/210 10 

Från/Till boende och personal Norrlandsgatans LSS-bostad. Ansökan om 

medel ur Maria Edlings fond samt svar. 

 

 Dr 2017/221 81 

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen – LONA.  

Projekt: Hållbar sjöfart på Revsundssjön. 

 

 Dnr 2017/223 81 

Verksamhetsrapport, Lokala naturvårdssatsningen – LONA.  

Projekt: Tillgänglighet fiske Hällesjö. 

 

 Dnr 2017/352 13 

Till/Från Skolverket. Redovisning bidrag 2017 samordnare nyanlända. 

 

 Dnr 2017/433 37 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Remiss Anmälan om ändrad 

rotordiameter vid planerad vindpark Bröcklingberget. 



  PROTOKOLL 54 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 82 forts.  

 Dnr 2017/438 62 

Från Skolverket. Beslut om bidragsramar statsbidrag för ökad jämlikhet i 

grundskolan för år 2018. 

 

 Dnr 2017/491 73 

Från/Till Arbetsmiljöverket. Svar samt Avslutsbrev Inspektion 

Tallgläntan boende och äldreboende hemtjänst, Kälarne samt 

Demensboende Furugränd Bräcke. 

 

 Dnr 2017/510 42 

Från/Till Bygg- och miljönämnden. Rissna avloppsreningsverk, Boggsjö 

2:35. 

 

 Dnr 2017/558 62 

Från Skolverket. Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för 

2018. 

 

 Dnr 2017/559 42 

Från Bygg- och miljönämnden. Inspektion Gällö på skola, Ubyn 1.87. 

 

 Dnr 2017/582 60 

Från/Till Skolinspektionen. Skickat yttrande samt återkoppling mm, 

utifrån kvalitetgranskningen av ämnet Idrott och hälsa vid Gällö skola. 

 

 Dnr 2017/609 26 

Från Mark- och miljödomstolen. Ledningsförrättning för upplåtelse av 

ledningsrätt för optofiber berörande fastigheterna Skurun 1:2, 1:3, 1:7, 1:8 

samt 1:18 m fl. 

 

 Dnr 2017/629 10 

Kommunförsäkring Olycksfall 2018, Marsh, Protector 

 

 Dnr 2018/5 26 

Från Lantmäteriet. Underrättelse om avslutad förrättning, avseende 

befintlig elektronisk kommunikationsledning (optofiber/bredband) i 

Revsundssjön/Landsomfjärden mellan Gällö och Knutnäset. 

 

 Dnr 2018/26 10 

Synpunkter/Klagomål/Beröm. Tio inkomna. 

 

 Dnr 2018/35 34 

Skriftväxling. Arrendeavgift Alanäset 1:28, Albacken. 

 

 Dnr 2018/36 34 

Tillsyn av avloppsreningsverk, Gällön 2:61. 

 



  PROTOKOLL 55 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 82 forts.  

 

 Dnr 2018/44 83 

Information till föreningar om att det finns pengar att söka till gratis 

lovaktiviteter. 

 

Från/Till Jämtlands läns distrikt av UNF. Ansökan samt kommunens 

avslag. 

 

 Dnr 2018/57 62 

Från Skolverket. Information om fattat beslut i ärende Elevhälsa 2018. 

 

 Dnr 2018/59 13 

Från Migrationsverket. Migrationsverket anpassar verksamheten i 

Jämtland och Härjedalen 

 

 Dnr 2018/79 09 

Från Länsstyrelsen Gävleborg. Beslut om tillstånd till kameraövervakning 

med drönare. 

 

 Dnr 2018/88 37 

Från/Till Miljö- och energidepartementet. Remiss Regelefterlevnad vid 

byte av fasbränsleanordning. Yttrande.  

 

 Dnr 2018/89 42 

Från Länsstyrelsen Västernorrland. Remiss Ansökan om återkallelse av 

tillstånd gällande berg- och moräntäkt inom fastigheten Alanäset 2:17. 

 

 Dnr 2018/95 40 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Remiss Bevarandeplan för Natura 

2000-området Gimån. 

 

 Dnr 2018/100 51 

Från/Till Länsstyrelsen Jämtlands län. Begäran om samt insänt yttrande 

över ansökan om uppvisning av fordon vid Cruising i Bräcke 2018-06-09. 

 

 Dnr 2018/108 05 

Från/Till Förvaltningsrätten i Härnösand. Offentlig avbruten upphandling, 

LOU. 

 

 Dnr 2018/110 21 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Sammanfattande redogörelse över 

Bräcke kommuns översiktsplan. 

 

 Dnr 2018/114 26 

Från Skogsstyrelsen. Anmälan om föryngringsavverkning på fastigheten 

Ansjö 3:172. 



  PROTOKOLL 56 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 82 forts.  

 Dnr 2018/115 10 

Från/Till Tillväxtverket. Begäran om samt insänd komplettering. Projekt: 

Lokal digital agenda. 

 

 Dnr 2018/124 13 

Från Skolverket. Beslut om samverkan avseende framtagande av 

nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdrag att genomföra 

insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever 

och vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska.   

 

 Dnr 2018/141 14 

Från PRO Kälarne/Sörbygden. Hotell Östjemten. 

 

 Dnr 2018/142 10 

Till Post- och telestyrelsen. Begäran om att öppna ett tillsynsärende mot 

Telia Company efter stora avbrott. 

 

 Dnr 2018/143 28 

Från Region Jämtland Härjedalen. Uppsägning av hyreskontrakt 

hälsocentralen Kälarne.  

 

 Dnr 2018/146 02 

Överenskommelse med VISMA. Inlösen semesterdagstillägg till extra 

semesterdagar. 

 

 Dnr 2018/149 34 

Från/Till Grimnäs-Landsomfjärden FVO. Vattenprover från reningsverket 

i Gällö. 

 

 Dnr 2018/150 34 

Från/Till privatpersoner. Analysresultat på dricksvattnet i Flatnor. 

 

 Dnr 2018/152 31 

Från Trafikverket. Information mm ang ombyggnad av väg 711 Bräcke-

Albacken. 

 

 Dnr 2018/157 42 

Till/Från JKP Åkeri AB. Fjällsta och Stavre vattentäkter, sanering av 

hydraulolja. 

 

 Dnr 2018/158 60 

Till/Från Skolverket. Lågstadiesatsningen 2018. 

 

 Dnr 2018/160 13 

Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättning. 

SEKRETESS 



  PROTOKOLL 57 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 82 forts.  

 

 Dnr 2018/164 09 

Från Länsstyrelsen Västra Götalands län. Tillstånd till 

kameraövervakning, fråga om utvidgning. SGI Statens Geotekniska 

Institut. 

 

 Dnr 2018/176 04 

Till KPMG. Årsredovisning 2017 Uttalande från ledningen. 

 

 Dnr 2018/179 34 

Avloppsanordning med sluten tank, omhändertagande av BDT-vatten, 

Stavre 2:33. 

 

Från/Till privatperson. Bestridande av faktura för VA mm. SEKRETESS 

 

 Dnr 2018/183 10 

Från privatperson. Begäran om ersättning efter halkskada 

 

 Dnr 2018/192 51 

Från Trafikverket. Begäran om yttrande om tung transport. 

 

 Dnr 2018/193 75 

Från privatperson. Omkostnadsersättning till familjehem. 

 

 Dnr 2018/196 73 

Från PWC. Genomlysning av Bräcke kommuns vård- och 

omsorgsverksamhet, äldreomsorgen. 

 

 Dnr 2018/197 04 

Amrof AB. Ackordsförslag samt svar. 

 

 Dnr 2018/198 19 

Från Länsstyrelsen Västernorrland. Inspektionsprotokoll från 

tillsynsbesök vid Överförmyndarnämnden i Berg och Bräcke kommun. 

 

 Dnr 2018/200 04 

Från Skatteverket. Kommunalekonomisk utjämning/Redovisningsräkning 

Utbetalningsår 2018. 

 

 Dnr 2018/207 05 

Avtal MediaflowPro Europe AB. 

 

 Dnr 2018/208 14 

Dokumentation Direktupphandling Inblick, produktion, design och tryck. 

 

  



  PROTOKOLL 58 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 82 forts.  

 

 Dnr 2018/210 45 

Oljeutsläpp reningsverket i Bräcke. 

 

 Dnr 2018/211 37 

Anmälan om installation av värmepump för bergvärme inom planerat 

vattenskyddsområde, Hunge. 

 

 Dnr 2018/213 17 

Avtal med SOS Alarm ang information om telestörningar mm. 

 

 Dnr 2018/216 02 

Från Försäkringskassan. Ersättning för höga sjuklönekostnader.  

 

 Dnr 2018/236 10 

Personuppgiftsbiträdesavtal – SiteVision Cloud. 

_____ 

 

 

 

  



  PROTOKOLL 59 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Informationer 

 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för 

mars månad 2018. 

 

Inkomna skrivelser och cirkulär:  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär: 

- 18:10 överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T 

- 18:11 Sotningsindex 2018 

- 18:12 Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt 

värdesäkring av pensioner 2018 

- 18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god 

man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor 

- 18:15 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid 

trafikskador på kommunala anläggningar 

- 18:17 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

- SKL:s sammanträdesplan för 2019 

- Svar på skrivelse från Strömsunds kommun m.fl. angående 

inriktning för belysning längs statlig väg 

- Ny skrift Automatiserade fordon i lokal och regional miljö 

- Information om fortsatt hantering av belysning längs statliga 

vägar. 

 

Atlantbanan 

- Rådslag – Partnerskapet Atlantbanan, 2018-01-31 

 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Remiss Revidering av bevarandeplaner för Natura 2000-områden. 

 

Myndigheten för delaktighet 

- Resultat från MFD:s uppföljning av kommuner. 

 

Naturvårdsverket 

- Nu öppnar ansökan till Våtmarkssatsningen 2018 

 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken 

- Ta avstånd till nytt kärnkraftverk vid Bottenviken! 

 

PostNord 

- PostNord har kvar sin 1:a-klasstjänst med leverans över natten 

 

 

 



  PROTOKOLL 60 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-05-23  

 
 

 

Juste 

 

 

 

 

Informationer forts.  

 

Region Jämtland Härjedalen 

- Protokoll Gemensamma nämnden för upphandling 2018-02-15 

- Protokoll från Primärkommunala samverkansrådet 2018-03-12 

- Protokoll från Regionens samverkansråd 2018-03-12 

- Protokoll Regionfullmäktiges sammanträdestider 2019 

- Protokoll från Regionens samverkansråd 2018-04-23 

- Protokoll från Primärkommunala samverkansrådet 2018-04-23 

- Protokoll Gemensamma nämnden för upphandling 2018-04-23 

 

Semesterlistor 

 

Skolinspektionen 

- Remiss Ansökan från Amigo (under namnändring till Academy of 

X and Buxiness Education Härnösand AB) om godkännande som 

huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning. 

 

Socialstyrelsen 

- Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning 

- Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk 

ohälsa  

 

Statistiska Centralbyrån, SCB 

- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 

2018, reviderat utfall 

 

MINNESANTECKNINGAR 

 

 Arbetsgruppen för ekonomifrågor 2018-03-08, 2018-04-05 och 

2018-05-03 

 Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor 2017-12-04 

 Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor 2018-02-21 

_____ 

 

 

 

 

 


