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Plats & tid

Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, måndagen den 31 oktober 2016,
kl. 8.1514.23
Sammanträdet var, under ärende 4-23 (mellan kl. 13.15 och 14.23), öppet
för allmänheten.
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 13.42 och 13.48.

Paragrafer

154‒175

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagande Bengt Flykt, kommunchef
Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöavdelningen
Eva Malmberg, verksamhetschef familjerådgivningen Jämtlands län
Cattis Olsson, kommunsekreterare

Justering

Protokollet justeras direkt.

Utses att justera

Theresa Flatmo (C)

Underskrifter
Cattis Olsson
Sekreterare

Sven-Åke Draxten (S)
Ordförande

Theresa Flatmo (C)
Justerande

ANSLAG
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2016-10-31 har tillkännagivits genom anslag på
kommunens anslagstavla.
Anslagstid
Förvaringsplats

2016-11-01 t.o.m. 2016-11-22
Kommunkansliet
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OMRÖSTNINGAR
LEDAMÖTER

Närv
§
JA

Sven-Åke Draxten, S, ordförande

X

Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande

X

Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande

X

Cathrine Blomqvist, S

X

Kjell Nilsson, V

X

Maria Sträng, S

X

Theresa Flatmo, C

X

Ingrid Kjelsson, C

X

Liza Lidvall, C

X

Johan Loock, M

X

Marina Mellgren, Pol. ob.

X

§
NEJ JA

§
NEJ JA

Ej tjänstgörande ersättare: Veronica Eklund (M) och Yosefin Janabi (S).
_____

Juste

§
NEJ

JA

NEJ
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Ärendelista

Juste

Sidan

1.

Val av justerare samt upprop

2.

Fastställande av dagordning

6.

3.

Informationer

7.

4.

Delårsrapport per 31 augusti 2016 och prognos för
helår 2016, Jämtlands Gymnasieförbund

8.

5.

Delårsrapport per 31 augusti 2016 och prognos för
helår 2016, Jämtlands Räddningstjänstförbund

10.

6.

Skattesats 2017

12.

7.

Kultur-, idrotts-, och miljöstipendium 2016

14.

8.

Långsiktig finansiell analys, slutrapport

15.

9.

Utvärdering offentliga kommunstyrelsesammanträden

17.

10. Svar: Revisionsrapporten ”Granskning utifrån
nämndledamöters revisionsansvar”

19.

11. Tillsynsplan för kommunens arkiv

21.

12. Sammanträdesplan 2017

22.

13. Yttrande: Reviderad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område

24.

14. Yttrande: Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter

26.

15. Yttrande: Taxa för uppdragsverksamhet inom
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

27.

16. Yttrande: Taxa för tillsyn och kontroll över handel
med vissa receptfria läkemedel

28.

17. Teckningsrätt- bankkonton, bankgiro,
skattedeklarationer, stiftelser mm.

29.

18. Redovisning av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen;
tredje kvartalet 2016

32.
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19. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
tredje kvartalet 2016

33.

20. Basfinansiering 2017, Jämtland Härjedalen Turism

34.

21. Medlemskap i NTA skolutveckling

36.

22. Anmälan av delegationsbeslut

38.

23. Meddelanden och informationer
____

40.

Juste
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Ks § 154

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs.
_____

Juste
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Ks § 155

Informationer

Bengt Flykt, kommunchef, informera kort om läget för Gällö
Sports Arena AB samt om framtida skolorganisationen längs E14.
Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöavdelningen, informerar om
ärende 13. Yttrande: Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Eva Malmberg, verksamhetschef familjerådgivningen Jämtlands
län, informerar om familjerådgivningens verksamhet.
Eva informerar bland annat att familjerådgivningen i Jämtlands län
är en samverkan mellan länets kommuner. Familjerådgivningen är
organiserad inom Östersunds kommun, men har en styrgrupp
bestående av politiker från länets alla kommuner.
Familjerådgivningens huvudmottagning finns i Östersund, men det
finns filialmottagningar i länets alla kommuner.
Eva informerar även att familjerådgivningens huvuduppgift är att
genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem
och konflikter främst i par- och familjerelationer.
_____

Juste
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Dnr 2016/345
Ks § 156

04

Delårsrapport per 31 augusti 2016 och prognos
för helår 2016, Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport per
augusti 2016. Resultatet per den 31 augusti uppgår till plus 5,1
miljoner kronor. Prognosen för 2016 bedöms uppgå till plus 3,1
miljoner kronor. Prognosen präglas av ett stort antal osäkerheter
till följd av invandringen, förändringar inom vuxenutbildningen,
marknadsandelens storlek i gymnasieskolan samt tilldelningen av
externa medel för projekt och statsbidrag.
Prognosen för avräkning mot Bräcke kommun visar, enligt
förbundets prognos, att kommunen kommer få tillbaka 4,7
miljoner kronor jämfört med de månatliga inbetalningarna. Bräcke
kommuns egen prognos visar på ett överskott med 5,1 miljoner
kronor, vilket beror på att hänsyn även tagits till
särskoleskjutsarna.
Gymnasieförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende
delårsrapporten. De bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt
uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. I sitt
utlåtande konstaterar revisorerna att förbundet, enligt
delårsrapporten, kommer att uppnå ekonomisk balans år 2016.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Protokoll 2016-09-26 § 31, Direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund
- Delårsrapport augusti 2016, 2016-09-20
- Utlåtande avseende delårsrapport 2016, Jämtlands
Gymnasieförbunds revisorer, 2016-10-07
- Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2016, Jämtlands
Gymnasieförbund,
2016-09-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport per augusti 2016 för Jämtlands Gymnasieförbund
godkänns och läggs till handlingarna.
_____

Juste
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Ks § 156 forts.
Utdrag till
Jämtlands Gymnasieförbund
Krokom
Ragunda
Östersund

Juste
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Dnr 2016/336
Ks § 157

17

Delårsrapport per 31 augusti 2016 och prognos
för helår 2016, Jämtlands Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport
januari-augusti 2016. Resultatet per den 31 augusti uppgår till plus
1,1 miljoner kronor. Prognosen för 2016 bedöms uppgå till plus
0,4 miljoner kronor. I prognosen finns flera positiva avikelser som,
varav återbetalning av FORA-medel med 0,9 miljoner kronor är en
engångsintäkt. De positiva avvikelserna väger upp det
avgångsvederlag motsvarande två miljoner kronor som förbundets
före detta förbundschef har erhållit.
Räddningstjänstförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande
avseende delårsrapporten. De bedömer att delårsrapporten i allt
väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen. I sitt utlåtande bedömer revisorerna att
förbundet kommer att uppnå ekonomisk balans år 2016.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Protokoll 2016-09-21 § 20, Direktionen för Jämtlands
Räddningstjänstförbund
- Delårsrapport augusti 2016, 2016-09-21
- Utlåtande avseende delårsrapport 2016, Jämtlands
Räddningstjänstförbunds Revisorer, 2016-09-30
- Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2016, Jämtlands
Räddningstjänstförbund, 2016-09-22
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport per 31 augusti 2016 och prognos för helår 2016 för
Jämtlands Räddningstjänstförbund godkänns och läggs till
handlingarna.
_____

Juste
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Ks § 157 forts.
Utdrag till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Berg
Härjedalen
Krokom
Ragunda
Strömsund
Östersund

Juste
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Dnr 2016/491
Ks § 158

04

Skattesats 2017

Den ekonomiska turbulensen i kommunsektorn är förmodligen
större än någonsin. Det enormt stora flyktingmottagandet under
framförallt hösten 2015 medförde att såväl stat som kommunsektor
ställdes inför nya och omfattande utmaningar. Ett resultat av det
stora flyktingmottagandet var att skatteunderlaget, på grund av den
stora förväntade befolkningsökningen, reviderades upp ordentligt
under våren 2016. Därefter har flyktingmottagandet starkt
begränsats och en stor förändring kring ersättningen till
kommunerna för mottagande av ensamkommande flyktingbarn har
genomförts. Förändringen i skatteunderlaget sedan februari 2016
avseende 2017 uppgår till minus 5,8 miljoner kronor för
kommunen. Förändringen avseende ensamkommande flyktingbarn
mellan budgetåren 2016 och 2017 uppgår till minus 7,6 miljoner
kronor, vilket dels beror på en lägre ersättning och dels på
trögheten i verksamhetsanpassningen. Ovanstående
budgetförändringar uppgår till 13,4 miljoner kronor. Regeringen
har under våren 2016 beslutat att dela ut 8,7 miljarder kronor, i en
så kallad välfärdssatsning, till kommunerna. Fördelningen baseras
på befolkning, vilket ingår i skatteunderlaget, och ersättning
baserad på flyktingmottagande i kommunen. För Bräcke kommun
innebär välfärdsmiljarderna ett tillskott med totalt 11,7 miljoner
kronor.
Samtidigt medför flyktingmottagandet att kostnaderna ökar i de
flesta verksamheter. Inom individ- och familjeomsorgen bedöms
kostnaderna öka med 4,7 miljoner kronor utöver normala
uppräkningar, vilket till stor del beror på det kommunala ansvaret
för medborgare i det geografiska området. De demografiska
förändringarna medför också kostnadsökningar, främst inom
hemtjänsten. Inom skol- och barnomsorgsverksamheten bedöms
dock förutsättningarna vara relativt goda, dels beroende på riktade
statsbidrag, dels på grund av återsök av kostnader som uppkommer
på grund av asylsökande barn.
Konsekvensen av ovanstående är att det finns en större osäkerhet
än normalt avseende de finansiella förutsättningarna för
kommande budgetår. Nuvarande budgetläge visar trots allt att det
finns goda förutsättningar att budgetera ett resultat i balans och att
även nå det ekonomiska budgetresultat på tre miljoner kronor som
finns i den preliminära kommunplanen för 2017.

Juste
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Ks § 158 forts.
Därför föreslår kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor
den 18 oktober 2016 att den kommunala skattesatsen för år 2017
ska vara oförändrad (23,39 kronor), exklusive skatteväxling.
Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen (KL 8 kap § 6)
skyldig att föreslå en skattesats för kommande år innan oktober
månads utgång. Kommunallagen anger vidare att
kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för kommande år
före november månads utgång.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunalskatten för år 2017 ska, exklusive eventuella
skatteväxlingar, vara oförändrad jämfört med 2016.
_____
Utdrag till
Henrik Kvist, ekonomichef

Juste
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Dnr 2016/466
Ks § 159

80

Kultur-, idrotts- och miljöstipendium 2016

Bräcke kommun delar årligen ut ett stipendium för respektive
kultur, idrott och miljö, vilka är avsedda att uppmuntra verksamhet
inom de olika områdena.
Stipendierna delas ut till personer, grupper eller organisationer
med verksamhet inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har
anknytning till kommunen.
Kommunfullmäktige har tillsatt en beredningsgrupp bestående av
representanter från samtliga partier i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Förslag från beredningsgruppen, 2016-10-10
- Inkomna nomineringar
- Motiveringar till besluten
Kommunstyrelsens beslut
1. Till kulturstipendiat år 2016 utses Bräcke Motorklubb.
2. Till idrottsstipendiat år 2016 utses Camilla Bruman.
3. Till miljöstipendiat år 2016 utses Björn och Margareta
Jonsson, Norrbro Fårgård.
_____
Utdrag till
Stipendiaterna
Ekonomienheten

Juste
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Dnr 2016/159
Ks § 160

04

Långsiktig finansiell analys, slutrapport

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 att beställa och
genomföra en långsiktig finansiell analys. Analysen, som har
genomförts av PwC, avser perioden 2016-2030. Den finansiella
analysen tar sin utgångspunkt i kommunens demografiska
utveckling och befolkningsprognos vilket utmynnar i ett
demografiskt tryck avseende kommunens framtida drift- och
investeringsekonomi. Analysen har kompletterats med uppgifter
om pensioner, avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar
och investeringsbehov fram till och med 2030 samt finansiella
intäkter och kostnader till och med 2030.
Utifrån ovanstående ingångsvärden har en beräkning av det
ekonomiska resultatet gjorts, baserat på den demografiska
framskrivningen och SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
bedömning av samhällsekonomin.
Kommunens framtida kostnader har därefter ställts mot en
beräkning av kommunens framtida intäkter från skatter,
statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift. Resultatet av detta blir
en bedömning av kommunens finansiella förutsättningar för
perioden 2016- 2030.
I den långsiktiga finansiella analysen ingår en analys av
kommunens framtida kassaflöde, i syfte att belysa hur
investeringarna ska finansieras. I analysen ingår även
fördjupningar som beskriver hur utvecklingen av kommunens
skatteunderlag ser ut och hur den kommunalekonomiska
utjämningen fungerar.
Kommunstyrelsen och kommuntjänstemän fick den 23 augusti en
muntlig redovisning av analysen, från ansvariga rådgivare på PwC.
Analysen har därefter saklighetsgranskats av kommunens
ekonomichef.
Den långsiktiga finansiella analysen kan med fördel spridas bland
kommunens förtroendevalda, i syfte att ytterligare öka den
politiska kunskapen kring kommunens framtida finansiella
förutsättningar.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Långsiktig ekonomisk analys 2016-2030, Bräcke kommun, PwC
Juste
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Ks § 160 forts.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar del av den långsiktiga ekonomiska analysen.
_____
Utdrag till
Ekonomifunktionen

Juste
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Dnr 2016/488
Ks § 161

10

Utvärdering offentliga kommunstyrelsesammanträden

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015, § 50, att införa öppna
kommunstyrelsesammanträden under år 2016. Kommunstyrelsens
ordförande avgör vilka ärenden som kan vara offentliga under
sammanträdet. Beslutet om öppna sammanträden ska enligt
fullmäktiges beslut utvärderas efter 1 år.
Kommunstyrelsen har hittills under 2016 haft sex sammanträden,
och med undantag av januarisammanträdet så har dessa varit öppna
för allmänheten. Sammanträdena har alla ägt rum i Bräcke, och har
varit offentliga under den del av mötet där politikerna fattar beslut
(exklusive beslut om val av justerare samt fastställande av
dagordning). Tidsmässigt har detta inneburit dagtid, oftast från
klockan 13 och fram till mötet avslutats.
Vid tre av årets sammanträden har representanter från media
deltagit. Vid två tillfällen har intresserade medborgare, sammanlagt
3 personer, besökt kommunstyrelsens sammanträden. Vid dessa
tillfällen har ärenden behandlats som kan anses vara av större
intresse för allmänheten (Gällö Sports Arena AB), samt ärenden
vars beslut påverkat de besökande eller dess anhöriga (avveckling
av Jämtlandsgatans Gruppboende).
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-07
Yrkanden
Maria Sträng (S):
Kommunstyrelsen fortsätter med offentliga sammanträden som i
dagsläget.
Johan Loock (M):
Bifall till Maria Strängs (S) yrkande.
Tilläggsyrkande kommunstyrelsens beslut:
Formerna för annonsering, lokaler, tider m.m. ska ses över för att
möjliggöra för fler att ta del av sammanträdena.
Barbro Norberg (LFB):
Bifall till Maria Strängs (S) samt Johan Loocks (M) yrkanden.

Juste

PROTOKOLL

18

Kommunstyrelsen
2016-10-31

Ks § 161 forts.
Cathrine Blomqvist (S):
Bifall till Maria Strängs (S) samt Johan Loocks (M) yrkanden.
Marina Mellgren (Pol.ob.):
Bifall till Maria Strängs (S) samt Johan Loocks (M) yrkanden.
Kjell Nilsson (V):
Bifall till Maria Strängs (S) samt Johan Loocks (M) yrkanden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Maria strängs (S) yrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
yrkandet.
Därefter ställer ordföranden Johan Loocks (M) yrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Formerna för annonsering, lokaler, tider m.m. ska ses över för att
möjliggöra för fler att ta del av sammanträdena.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen fortsätter med offentliga sammanträden som i
dagsläget.
_____
Protokollsanteckning
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 13.42 och 13.48.
_____
Utdrag till
Kanslienheten

Juste
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Dnr 2016/465
Ks § 162

00

Svar: Revisionsrapporten ”Granskning utifrån
nämndledamöters revisionsansvar”

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning utifrån
nämndledamöters revisionsansvar. Revisionen har hemställt att
kommunstyrelen lämnar synpunkter avseende de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens
sammanfattning.
I texten nedan följer en sammanställning över revisionens
iakttagelser och rekommendationer som finns med i
sammanfattningen, samt förslag på synpunkter.
Revisorernas iakttagelse: ”Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
utreda arbetsformerna för den politiska styrningen med målet att
öka tydligheten vad det gäller ansvar, mandat och möjligheterna till
insyn.”
Synpunkt: En översyn av den politiska organisationen kommer att
genomföras under 2017.
Revisorernas iakttagelse: ”Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
utvärdera om systemet med att partierna ansvarar för utbildning i
politisk styrning är effektiv och ändamålsenlig.”
Synpunkt: En utvärdering av systemet kommer att genomföras
under 2017.
Revisorernas iakttagelse: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
uppdra till förvaltningen att komplettera informationen till
ledamöter i fullmäktige, styrelser och nämnder med en fördjupning
i vad ansvaret som ledamot i nämnd innebär och hur det kan
utövas.”
Synpunkt: Ovanstående iakttagelse kommer att beaktas i samband
med utvärdering av om systemet med att partierna ansvarar för
utbildning i politisk styrning är effektivt och ändamålsenligt.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-26
- Revisionsrapporten Granskning utifrån nämndledamöters
revisionsansvar, 2016-06-01

Juste
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i
tjänstemannaförslaget.
_____
Utdrag till
KMPG
Revisorerna

Juste

PROTOKOLL

21

Kommunstyrelsen
2016-10-31

Dnr 2016/475
Ks § 163

00

Tillsynsplan för kommunens arkiv

I Bräcke kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet.
Arkivmyndighetens uppgift är att utöva tillsyn över att
kommunens övriga myndigheter (nämnderna och dess
avdelningar) fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen
och dess syften samt arkivvården i kommunen. Med anledning av
detta har förslag till tillsynsplan för kommunens arkiv tagits fram.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-30
- Förslag till Tillsynsplan för kommunens arkiv, 2016-09-26
- Tillsynsprotokoll
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till Tillsynsplan för kommunens arkiv, 2016-09-26, antas.
_____
Utdrag till
Samtliga arkivredogörare

Juste

PROTOKOLL

22

Kommunstyrelsen
2016-10-31

Dnr 2016/471
Ks § 164

00

Sammanträdesplan 2017

Kommunfullmäktige
Fullmäktige ska sammanträda minst fem gånger per år. Fyra av
dessa sammanträden ska hållas dagtid. Informationer ska ges om
bland annat ärenden och de områden som kommunfullmäktige
prioriterat i kommunplanen, exempelvis befolkningsutveckling och
näringslivsfrågor. Fullmäktige ska även få utbildning och göra
studiebesök. Presidiet utformar sammanträdena.
I samband med sammanträdena ska fullmäktige, minst två gånger
per år, besöka de olika kommundelarna, för exempelvis studiebesök
och gruppmöten.
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal
respektive plats och tid för sammanträdena.

Juste

12 april

Årsredovisningen 2016.
Uppföljning av internkontroll.
Planeringsförutsättningar för
kommunplan 2018-2020 med årsbudget för
2018.

14 juni

Ekonomisk prognos per den 30 april
Preliminär kommunplan 2018-2020 med
årsbudget 2018.

26 oktober

Delårsbokslut per den 31 augusti med
bokslutsprognos 2017.
Uppföljning av internkontroll.

15 november

Skattesats 2018
Sammanträdesplan 2018

19 december

Kommunplan 2018-2020 med årsbudget 2018.
Utdelning av kultur- miljö- och
idrottsstipendier.
Gåvor till anställda och förtroendevalda som
arbetat för kommunen i 25 år.
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Kommunstyrelsen
Stoppdag

Sammanträde

27 januari
03 mars
05 maj
04 augusti
15 september
13 oktober
10 november

15 februari
22 mars
24 maj
23 augusti
04 oktober
30 oktober
30 november

Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2017:
15 februari
22 mars
24 maj
23 augusti
04 oktober
30 oktober
30 november
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2017:
12 april
14 juni
26 oktober
15 november
19 december
_____
Utdrag till
Staben
Region Jämtland Härjedalen
Räddningstjänstförbundet
Gymnasieförbundet

Juste
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Dnr 2016/498
Ks § 165

42

Yttrande: Reviderad taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område

Bygg- och miljöavdelningen har arbetat fram förslag till reviderad
taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. I förslaget har det gjorts ett flertal
ändringar i taxebestämmelser samt i bilagorna.
Nivån på timtaxan har beräknats i syfte att ge full
kostnadstäckning. Nuvarande timavgift är 650 kronor. Ingen
indexuppräkning har skett sedan nu gällande taxa antogs 2007.
Med en årlig indexuppräkning på ca 2 % sedan dess skulle taxan
idag legat på ungefär 810 kronor.
Föreslagen timavgift för taxa för prövning och tillsyn har beräknats
enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, modell.
Resultatet blev 879 kronor.
Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 oktober 2016
beslutade nämnden, § 59, att föreslå kommunfullmäktige att, med
stöd av 8 kap 3 b § Kommunallagen och 27 kap 1 § Miljöbalken,
anta förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2017.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en nämnd.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Förslag till yttrande, 2016-10-14
- Bygg- och miljönämndens protokoll § 56/2016
- Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-09-27
- Uträkning av handläggningskostnad per timme enligt SKL:s
modell, 2016-10-07
- Underlag för beräkning, 2016-10-07
- Förslag till reviderad Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, 2016-09-27

Juste
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Utdrag till
Bygg- och miljönämnden

Juste

25

PROTOKOLL

26

Kommunstyrelsen
2016-10-31

Dnr 2016/495
Ks § 166

46

Yttrande: Taxa för offentlig kontroll av
animaliska biprodukter

Bygg- och miljönämnden har inom sitt verksamhetsområde tillsyn
över offentlig kontroll av animaliska biprodukter.
Tillsynen över denna verksamhet kan antingen betalas av den
verksamhetsansvarige eller skattefinansieras. Bygg- och
miljöavdelningen föreslår att finansieringen av kontrollen sker via
en särskild taxa.
Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 oktober 2016
beslutade nämnden, § 66, att föreslå kommunfullmäktige att, med
stöd av 8 kap 3 b § Kommunallagen och 27 kap 1 § Miljöbalken,
anta förslag till Taxa för offentlig kontroll av animaliska
biprodukter. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2017.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en nämnd.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Förslag till yttrande, 2016-10-14
- Bygg- och miljönämndens protokoll § 66/2016
- Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-09-28
- Förslag till Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter,
2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Utdrag till
Bygg- och miljönämnden

Juste
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Dnr 2016/497
Ks § 167

42

Yttrande: Taxa för uppdragsverksamhet inom
bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Bygg- och miljönämnden får emellanåt förfrågningar om olika
uppdrag inom sitt verksamhetsområde. Dessa uppdrag kan ha olika
karaktär och omfattning och kan antingen betalas av den
verksamhetsansvarige eller skattefinansieras.
Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 oktober 2016
beslutade nämnden, § 67, att föreslå kommunfullmäktige att, med
stöd av 8 kap 3 b § Kommunallagen och 27 kap 1 § Miljöbalken,
anta förslag till Taxa för uppdragsverksamhet inom bygg- och
miljönämndens verksamhetsområde. Taxan föreslås gälla från den
1 januari 2017.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en nämnd.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Förslag till yttrande, 2016-10-14
- Bygg- och miljönämndens protokoll § 67/2016
- Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-09-28
- Förslag till Taxa för uppdragsverksamhet, 2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Utdrag till
Bygg- och miljönämnden

Juste
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Dnr 2016/496
Ks § 168

40

Yttrande: Taxa för tillsyn och kontroll över
handel med vissa receptfria läkemedel

Bygg- och miljönämnden har inom sitt verksamhetsområde tillsyn
över handel med vissa receptfria läkemedel. Dessa läkemedel
återfinns i detaljhandel och bensinstationer med
detaljhandelssortiment. Även vissa hotell och pensionat har ibland
ett mindre sortiment av de vanligaste receptfria läkemedlen.
Tillsynen över denna verksamhet kan antingen betalas av den
verksamhetsansvarige eller skattefinansieras.
Vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 oktober 2016
beslutade nämnden, § 65, att föreslå kommunfullmäktige att, med
stöd av 8 kap 3 b § Kommunallagen och 27 kap 1 § Miljöbalken,
anta förslag till Taxa för tillsyn och kontroll över handel med vissa
receptfria läkemedel. Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2017.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en nämnd.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-14
- Förslag till yttrande, 2016-10-14
- Bygg- och miljönämndens protokoll § 65/2016
- Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-09-28
- Förslag till Taxa för tillsyn och kontroll över handel med vissa
receptfria läkemedel,
2016-09-28
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Utdrag till
Bygg- och miljönämnden

Juste
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Dnr 2016/490
Ks § 169

04

Teckningsrätt - bankkonton, bankgiro,
skattedeklarationer, stiftelser mm

För att säkerställa att rätt personer har rätt behörighet, att teckna
kommunens bankkonton, bankgiron, skattedeklaration, handlägga
stiftelser med mera, ska en årlig översyn göras inför
kommunstyrelsens sista sammanträde under året. Förutom den
årliga översynen ska teckningsrätten ses över i samband med
personalförändringar.
Kommunen har via Swedbank haft ett Bankkort Business. Den
tjänsten kommer att avslutas och kortet upphöra innan årsskiftet.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-10-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Tidigare beslut om teckningsrätt enligt Ks § 207/2015
upphävs.
2. Följande personer utses att två i förening, teckna kommunens
övriga bankkonton, bankgiron, utfärda kvitton och
bankanvisningar:
Henrik Kvist
Ingrid Strandberg
Maria Berglund
Britt-Marie Lundemo
Taina Aho
Camilla Samuelsson
Bengt Flykt
Sven-Åke Draxten
Jörgen Persson

Juste

PROTOKOLL
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3. Följande personer utses att två i förening utföra
löneutbetalningar av engångskaraktär, via internetbanken:
Elisabeth Högström
Ulla Bäckman
Taina Aho
Henrik Kvist
Ingrid Strandberg
Maria Berglund
Britt-Marie Lundemo
4. Följande personer utses att var för sig, underteckna
kommunens skattedeklarationer för mervärdesskatt och för
sociala avgifter och skatt samt underteckna kommunens
ansökan om ersättning för mervärdesskatt:
Henrik Kvist
Ingrid Strandberg
Britt-Marie Lundemo
Maria Berglund
5. Följande personer utses att vara behörighetsadministratörer för
internetbanken, vilket innebär rätt att ge behörigheter till
personer att via internetbanken göra betalningar och
överföringar från kommunens bankkonton.
Ingrid Strandberg
Henrik Kvist
6. Följande personer utses att utföra elektroniska
leverantörsbetalningar, övriga utbetalningar och överföringar
via ekonomisystemet.
Henrik Kvist
Ingrid Strandberg
Maria Berglund
Britt-Marie Lundemo
Taina Aho

Juste
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7. Följande personer utses att två i förening utföra elektroniska
löneutbetalningar via signering med sigillnyckel:
Elisabet Högström
Ulla Bäckman
Taina Aho
Henrik Kvist
8. Följande personer har rätt att två i förening, via kortladdning,
utföra slutsignering från kommunens bankkonto
Henrik Kvist
Ingrid Strandberg
Britt-Marie Lundemo
Maria Berglund
Taina Aho
9. Följande personer utses att vara registertecknare för de
stiftelser
som förvaltas av kommunstyrelsen:
Henrik Kvist
Ingrid Strandberg
Britt-Marie Lundemo
Catharina Olsson
_____
Utdrag till
Henrik Kvist, Ingrid Strandberg, Britt-Marie Lundemo, Maria
Berglund, Taina Aho, Elisabet Högström, Ulla Bäckman,
Catharina Olsson, Agnes Wagroda, Bengt Flykt, Sven-Åke
Draxten, Jörgen Persson

Juste

PROTOKOLL
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Dnr 2016/232
Ks § 170

73

Redovisning av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen;
tredje kvartalet 2016

Bräcke kommun har enligt 6 kap 6f § Socialtjänstlagen sedan 1
januari 2010 skyldighet att, till Inspektionen för vård och
omsorg, rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §
Socialtjänstlagen.

Underlag för beslut
- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2016-10-03
- Kvartalsrapport till KPMG 2016-10-03
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Sociala avdelningen

Juste
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Dnr 2016/234
Ks § 171

73

Redovisning av ej verkställda beslut enligt
9 § LSS; tredje kvartalet 2016

Bräcke kommun har sedan 1 januari 2010 skyldighet att rapportera
ej verkställda beslut till Socialstyrelsen, enligt 9 § samt 28 f-g §§
LSS.
Underlag för beslut
- Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-10-11
- Individrapportering till KPMG, 2016-10-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Anneli Valter, chef individ- och familjeomsorgen
Emma Larsson, LSS-handläggare

Juste
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Dnr 2016/474
Ks § 172

84

Basfinansiering 2017 av Jämtland Härjedalen
Turism, JHT

JHT har 160928 skickat en förfrågan till kommunen gällande
basfinansiering av deras verksamhet 2017. De ansöker om 117 000
kronor. Övriga kommuner i länet har också fått en förfrågan.
Frågan kring JHT har varit uppe till diskussion under en längre
period och i många olika forum. Sedan 2015 har Bräcke kommun
valt att inte basfinansiera verksamheten utan endast vara medlem
samt betala serviceavgift enligt följande beslut i kommunstyrelsen
3 december 2014, § 184:
1. Bräcke kommun avslår framställan om en nivåhöjning
motsvarande 40 % av den tidigare basfinansieringen för åren
2015-2017.
2. Bräcke kommun avslår framställan om indexuppräkning
motsvarande 2 procent av den tidigare basfinansieringen
(117 000 tkr) för åren 2015-2017.
3. Bräcke kommun ställer sig positiv till att fortsatt vara medlem i
föreningen JHT.
4. Bräcke kommun kan bidra med basfinansiering i form av egen
arbetstid som läggs på projektet MidSweden SkiPark,
motsvarande 117 000 kr för 2015.
5. Om modellen för basfinansiering ändras kan beslutet omprövas.
Enligt beslutspunkt 5 så kan beslutet omprövas om modellen för
basfinansiering ändras. En utredning kring basfinansiering kommer
nu att göras av JHT under 2017 och en ny modell kommer att
förslås till 2018. Detta är något som Bräcke kommun tycker är
mycket bra och förhoppningsvis kan det leda till en
basfinansieringsmodell som upplevs mer rättvis utifrån rådande
förhållande. Under tiden som denna utredning görs vill JHT
välkomna Bräcke kommun att vara basfinansiär under 2017, med
motsvarande belopp som kommunen hade 2014.
Då Bräcke kommun nu står inför slutfasen av uppbyggnad av
skidtunneln, som är en helt ny reseanledning till området är det värt
att omprioriera behovet av att vara basfinansiär av JHT. Det finns
befintliga företag, och det kommer säkerligen även nya företag,
som kan ta del av deras verksamhet och kompetens under året som
utredningen görs. Målsättningen är fortfarande att
finansieringsmodellen ska bli mer rättvis utifrån lokala
förhållanden.
Juste
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Genom att vara basfinansiär kan kommunen också påverka den
utredning som görs och därför förordas att kommunen betalar
basfinansieringen under 2017. Pengarna tas från
turisminformationens konto för marknadsföring och information
och inom den ram som är föreslagen där, men inte ännu beslutad.
Konsekvenserna blir då att det inte går att vara lika aktivt med
information och marknadsföring för besöksnäringen i Bräcke
kommun samtidigt som företagen kan ta del av JHT:s verksamhet.
Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-10-11
- Förfrågan från JHT, 2016-09-28
- Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-03
- Yttrande från Turismsamordnaren Helen Boström gällande JHT
Kommunstyrelsens beslut
1. Bräcke kommun basfinansierar JHT:s verksamhet under 2017
med 117 000 kr.
2. Pengarna tas från tillväxtavdelningens ansvar 2331 (turism) och
medlen för marknadsföring/information.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen
Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Juste
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Dnr 2016/499
Ks § 173

60

Medlemskap i NTA Skolutveckling (Naturvetenskap
och Teknik För Alla)

NTA Skolutveckling drivs på nationell nivå på uppdrag av
Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Den centrala
organisationen, NTA Skolutveckling ekon. förening, ansvarar för
NTA-programmet. Föreningens medlemmar utgörs av
skolhuvudmän. Nya medlemmar tas kontinuerligt in efter att en
ansökan om medlemskap behandlats av föreningens styrelse.
Genom medlemskap i NTA Skolutveckling ekonomisk förening
får huvudmän för grundskola/förskola rätt att använda sig av
NTA:s teman som fungerar som stöd för pedagogers/lärares
utveckling av den egna undervisningen. I ett tema ingår
fortbildning, handledningar och en materielsats som gör det
möjligt att genomföra temat i en klass/grupp på upp till 30
elever/barn. Modellen för skolutveckling är främst inriktad på
biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. NTA-konceptet är ett
frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som
grund. Genom NTA får förskola och grundskola:
 tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med
väl anpassade elev- och lärarhandledningar,
 kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare,
 fortlöpande utvärdering av elevernas lärande, samt
 samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och
högskolor/universitet.
NTA-lådorna kan medverka till att kvalitetssäkra undervisningen
trots osäker tillgång till behöriga lärare genom att de också ger en
struktur och en röd tråd åt undervisningen.
Medlemskapet gäller för ett år i taget. Kostnaden är 15 000 kr i
inträdesavgift samt 20 kr/elev, dvs. 29 000 kr första året, därefter
ca 14 000 kr per år. Kostnaden ryms inom skol-och
barnomsorgsavdelningens befintliga driftbudget.
Underlag för beslut
- Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-10-14

Juste
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Kommunstyrelsens beslut
Bräcke kommun ansöker om medlemskap i NTA Skolutveckling.
_____
Utdrag till
Skol- och barnomsorgsavdelningen

Juste
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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

Sven-Åke Draxten

Dnr 2016/40
Kulturbidrag
Bräcke ABF-avdelning, kulturevenemang ht 2016

2016-09-08

Dnr 2016/220
Utvecklingsbidrag
Bräcke ABF-avdelning, språkträning

2016-10-05

Bengt Flykt

Camilla Samuelsson

Dnr 2016/6
Yttrande med anledning av ansökning om antagning
i Hemvärnet
2016-09-23
Dnr 2016/459
Upphandling
Beställning Telia mobilnätanpassning

2016-09-15

Dnr 2016/457
Direktupphandling servrar, domänkontrollanter

2016-09-20

Anmälan av delegationsbeslut
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:
2016-09-01 – 2016-09-30
Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa
funktonshindrade (LSS).
Anmälningarna avser tiden:
2016-09-01 – 2016-09-30

Juste
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Protokoll
Näringslivsutskottet 2016-09-13 och 2016-10-06
Sociala utskottet 2016-09-20 SEKRETESS
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2016-09-22
Anmälan av anställningsbeslut – nr 4897-4920
_____

Juste
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Meddelande

Dnr 2014/78
60
Från Kulturrådet. Mottagen redovisning KUR 2015/814.
Dnr 2015/280
60
Till Skolinspektionen. Kommunens svar på Verksamhetsuppföljning 2015
Skol- och barnomsorgsavdelningen
Dnr 2015/557
Tillsyn föräldrakooperativet Busbua.

71

Dnr 2015/558
Tillsyn föräldrakooperativet Lek & Bus.

71

Dnr 2015/559
Tillsyn föräldrakooperativet Hyllan.

71

Dnr 2016/13
28
Hyreskontrakt med Bracke Forest AB avseende Skruven 3, Svedjegatan 11,
Bräcke.
Dnr 2016/127
40
Från Bygg- och miljönämnden. Tillsyn enl miljöbalken Bassängbad,
Kälarne.
Dnr 2016/130
10
Synpunkter/Klagomål/Beröm för verksamheter år 2016.
Dnr 2016/162
60
Från Skolverket. Mottagen Rekvisition karriärtjänster HT 2016/2017.
Dnr 2016/251
23
Från Region Jämtland Härjedalen. Utbetalning av projektstöd till projekt
MidSweden SkiPark för april-juni 2016.
Från Skatteverket. Meddelande om ändring i organisationsnummerregistret.
Dnr 2016/272
13
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar.
SEKRETESS
Dnr 2016/286
37
Från Energimarknadsinspektionen. Årsrapport år 2015.
Dnr 2016/353
60
Till Skolverket. Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet II.

Juste
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Dnr 2016/399
13
Till Skolverket. Rekvisition av statsbidrag, HT 2016, Samordnare av frågor
som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever.
Dnr 2016/416
13
Från Svenska ESF-rådet. Utlysning ”Insatser för att skapa
lågtröskelverksamheter”.
Dnr 2016/429
62
Från Skolverket. Statsbidrag för kompetensutveckling inom
Specialpedagogik för läsåret 2016/17.
Till Skolverket. Ansökan om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik.
Dnr 2016/454
Samverkansavtal avseende lokaler i Kälarne.

28

Dnr 2016/456
02
Överenskommelse med Försäkringskassan om samarbete i
sjukförsäkringsärenden.
Dnr 2016/458
60
Från Skolverket. Dags att begäran ut statsbidrag för Lärarlönelyftet
höstterminen 2016.
Dnr 2016/464
70
Från Arbetsmiljöverket. Föranmälan av inspektion av socialsekreterares
arbetsmiljö.
Dnr 2016/472
13
Från Furiz och Furiz1. Sammanställning över inkomna ungdomsenkäter
augusti 2016.
Dnr 2016/483
73
Avtal med EVRY Financing AB, Vård och omsorg.
Dnr 2016/484
60
Avtal med Mittuniversitetet om Övningsskoleområdenas
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Lärarutbildning.
_____
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Kommunstyrelsen
2016-10-31

Informationer
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för
september månad 2016.
Inkomna skrivelser och cirkulär:
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
- 16:49 Kompetenslyft och extra tjänster
- 16:50 Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten
för år 2016
Sveriges Kommuner och Landsting
- Livet. Själva anledningen till bra välfärd. Nu gör vi den ännu
bättre.
- Utbaniseringens effekter - Utmaningar för minskande och växande
kommuner
Arena för Tillväxt
- Tillväxtkommuner visar vägen.
Energimyndigheten
- Ny nationell vägledning om nedmontering av vindkraft
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
- Protokoll 2016-09-19
Jämtlands Gymnasieförbund
- Upphandling av budget- och prognosverktyg
Statistiska centralbyrån, SCB
- Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall,
år 2017
- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret
2017, preliminärt utfall
- Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet, bidragsåret 2017, preliminärt utfall
MINNESANTECKNINGAR
 Arbetsgruppen för samhällsbyggnad 2016-09-13 och

2016-10-04
 Beredningsgruppen för stipendier 2016-10-10
_____
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