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Plats & tid

Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 5 oktober 2016,
kl. 8.1514.52
Sammanträdet var, under ärende 4-26 (mellan kl. 13.15 och 14.52), öppet
för allmänheten.

Paragrafer

129‒153

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagande Bengt Flykt, kommunchef
Henrik Kvist, ekonomichef
Gun Fahlander, projektledare Gällö Sports Arena AB
Cattis Olsson, kommunsekreterare

Justering

Protokollet justeras direkt.

Utses att justera

Johan Loock (M)

Underskrifter
Cattis Olsson
Sekreterare

Sven-Åke Draxten (S)
Ordförande § 129-139
Samt 141- 152

Jörgen Persson (S)
Ordförande § 140

Johan Loock (M)
Justerande

ANSLAG
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2016-10-05 har tillkännagivits genom anslag på
kommunens anslagstavla.
Anslagstid
Förvaringsplats

2016-10-06 t.o.m. 2016-10-27
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 Camilla Dahlberg (C).
_____

Juster

§
NEJ

JA

NEJ
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gällande skyltar för grannsamverkan
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20. Motion: Att återigen bli fullvärdig medlem i
Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
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Ks § 129

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs.
_____

Juster
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Ks § 130

Informationer

Gun Fahlander, projektledare Gällö Sports Arena AB, informerar
att det varit öppet hus i skidtunneln, och att cirka 500 personer
deltog.
Gun berättar även att bolaget Gällö Sports Arena AB blev
registrerat hos bolagsverket för någon vecka sedan, men att det
fortfarande finns några administrativa uppgifter kvar runt själva
bolaget, vilka måste genomföras. Dessa är bland annat att
momsregistrera bolaget samt att ordna konto på banken.
I dagsläget arbetar Gun bland annat med att se över olika former av
sponsoravtal samt att föra dialog med företag som är intresserade
av att sköta anläggningen.
Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om ärende 6.
Delårsbokslut samt bokslutsprognos för 2016.
Henrik informerar också om möjligheter och hot inför
budgetarbetet för år 2017.
_____

Juster
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Dnr 2016/386
Ks § 131

10

Yttrande: Indelningskommitténs förslag
på regional indelning – tre nya län

Bräcke kommun har möjligheten att lämna synpunkter på
Indelningskommitténs förslag på ny regionsindelning.
Remissvaren ska ha inkommit till Finansdepartementet senast den
6 oktober 2016.
Yttrandet har till största del behandlats av berörda verksamheter i
kommunchefens ledningsgrupp, under ledning av kommunchef.
Underlag för beslut
-Centerpartiets förslag till yttrande, Regional indelning -Tre nya
län, 2016-10-05
-Moderaternas förslag till yttrande, Regional indelning -Tre nya
län, 2016-10-05
-Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2016-09-16
-Kommunchefens förslag till yttrande, Regional indelning -Tre nya
län, 2019-09-16
Kommunchefens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bräcke kommun står bakom förslaget till yttrande, Regional
indelning – Tre nya län, 2016-09-16.
Yrkanden
Theresa Flatmo (C):
Ändringsyrkande: Bräcke kommun står bakom centerpartiets
förslag till remissyttrande, Regional indelning – Tre nya län.
Johan Loock (M):
Ändringsyrkande: Bräcke kommun står bakom moderaternas
förslag till remissyttrande, Regional indelning – Tre nya län.
Jörgen Persson (S):
Bifall till kommunchefens förslag.
Barbro Norberg (LFB):
Bifall till kommunchefens förslag.

Juster
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Ks § 131 forts.
Sven-Åke Draxten (S):
Bifall till kommunchefens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunchefens förslag till beslut, med bifall
från Jörgen Persson (S) och Barbro Norberg (LFB), mot Theresa
Flatmos (C) samt Johan Loocks (M) ändringsyrkanden och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunchefens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Bräcke kommun står bakom förslag till yttrande, Regional
indelning – Tre nya län, 2016-09-16.
_____
Reservationer
Liza Lidvall (C), Theresa Flatmo (C) och Ingrid Kjelsson (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för centerpartiets förslag.
Johan Loock (M) och Marina Mellgren (Pol.ob) reserverar sig mot
beslutet till förmån för moderaternas förslag.
_____
Utdrag till
Finansdepartementet
Bengt Flykt, kommunchef

Juster
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Dnr 2016/415
Ks § 132

25

Försäljning av fastighet, Anviken 1:98, f.d.
Pilgrimstad skola

I samband med förändringar av Gällö skolområde har frågor väckts
om lokalerna som ungdomsgården i Pilgrimstad nyttjar i
Pilgrimstads numera tömda skolfastighet (Anviken 1:98).
Ungdomsgården är idag den enda kvarvarande hyresgästen i
fastigheten.
Ungdomsgården är en av fyra som drivs med kommunalt
verksamhetsstöd och kommunen står också för hyreskostnaden för
respektive lokal. Det är föreningen Skorpan som driver
verksamheten i Pilgrimstad, och man har för cirka 2 år sedan ställt
i ordning den gamla matsalen i västra delen av skolan.
I och med förflyttningen av skolverksamheten har det diskuterats
vilka andra lokaler, egna eller externa, som kan vara lämpliga för
att fortsatt bedriva ungdomsverksamhet. Inga riktigt bra alternativ
har kommit upp, till exempel har möjligheter till samnyttjande av
lokaler i förskolan (f.d. FH) avskrivits av alla inblandade.
Förslaget är därför att lokalen i Pilgrimstad skola ska läggas ut till
försäljning med befintlig hyresgäst, och att kommunen tecknar ett
långsiktigt hyresavtal för ungdomsgårdens räkning.
Underlag för beslut
- Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2016-08-12
Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Anviken 1:98 läggs ut till försäljning med befintlig
hyresgäst.
_____
Jäv
Maria Sträng (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller
beslut i ärendet.
_____
Utdrag till
Bengt Flykt, kommunchef
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Tillväxtavdelningen
Juster

PROTOKOLL

11

Kommunstyrelsen
2016-10-05

Dnr 2016/437
Ks § 133

Delårsbokslut och bokslutsprognos 2016

Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2016 och bokslutsprognos för 2016, för kommunen, har upprättats.
Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2016, ett resultat på
17,8 miljoner kronor. I balanskravsavstämningen har reglerats en
realisationsvinst på 4 600 kronor.
Prognosen för hela året visar mot ett resultat på 10,4 miljoner
kronor.
Jämförelse mellan resultatet för helårsprognosen (10,4 mkr) och
delårsbokslutet (17,8 mkr) är 7,4 miljoner kronor. Den största
avvikelsen avser förändring av semesterlöneskulden (6,3 mkr).
Jämfört med årsskiftet är semesterlöneskulden betydligt lägre vid
delårsbokslutet eftersom det återstår fyra månaders intjänande.
Övriga avvikelser avser i huvudsak återsök från Migrationsverket
och intäkter för del av året för ensamkommande flyktingbarn.
Det finansiella målet att kommunens resultat ska uppgå till lägst en
miljon kronor, kommer enligt prognosen att uppnås.
Det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under
2016 ska minska med minst 4,8 miljoner kronor kommer enligt
prognosen att uppnås. Enligt prognosen kommer 14,8 miljoner
kronor amorteras innan årets slut.
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2015 uppgår
till 52,7 miljoner kronor. Per den 31 augusti 2016 har 25,8 miljoner
kronor förbrukats. I prognosen för helåret bedöms 46,3 miljoner
kronor förbrukas, medan 6,5 miljoner kronor kommer att begäras
ombudgeterade till 2017.
Väsentliga händelser efter bokslutsdatum
Jämtlands gymnasium har överlämnat en delårsprognos för 2016 i
mitten av september. Eftersom prognosen för Bräcke kommun
visar på ett betydligt bättre resultat jämfört med budget är det att
betrakta som en väsentlig händelse efter bokslutsdatum för att
kommunens bokslutsprognos för 2016 ska vara rättvisande.
Gymnasieförbundets prognos för Bräcke kommun innebär att
bokslutsprognosen för 2016 förbättras med 4 408 tkr, från 10 354
tkr till 14 762 tusen kronor.

Juster
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Ks § 133 forts.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-16
- Förslag till delårsbokslut 31 augusti 2016, Bokslutsprognos 2016
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut i maj 2016 (ks § 60/2016), att vårdoch omsorgsavdelningen samt teknik- och
infrastrukturavdelningen ska vidta åtgärder som förbättrar de
prognostiserade resultaten för 2016, står fast.
2. Staben får i uppdrag att göra erforderliga korrigeringar, i
delårsbokslut och bokslutsprognos 2016 som lämnas till
kommunfullmäktige, så att texter och siffror överensstämmer
med den nya bokslutsprognosen på 14 762 tkr för 2016.
3. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och korrigerad
bokslutsprognos för 2016, avseende kommunstyrelsens
verksamheter, godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och bokslutsprognos
för 2016, för kommunen, godkänns.
_____
Utdrag till
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom
Henrik Kvist, ekonomichef

Juster
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Dnr 2016/446
Ks § 134

00

Uppföljning av intern kontroll augusti 2016

Efter augusti har en uppföljning gjorts av de internkontroller som
genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån den
internkontrollplan som har antagits för 2016. Bedömningen är att
den interna kontrollen fungerar bra.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-14
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapporten för intern kontroll efter augusti 2016 godkänns. Den
interna kontrollen bedöms fungera bra.
_____
Utdrag till
Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas

Juster
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Dnr 2016/432
Ks § 135

07

Upphörande av arbetsgruppen för översyn av
kommunfullmäktiges arbetsformer samt
inrättande av beredningen för
kommunfullmäktiges arbetsformer

Kommunfullmäktige fattade i juni 1999, § 46, beslut om att inrätta
en arbetsgrupp, arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer.
Eftersom arbetsgrupper saknar initiativ- samt beredningsrätt enligt
kommunallagen, har arbetsgruppen för översyn av
kommunfullmäktiges arbetsformers uppgift främst varit att
undersöka, beskriva samt utvärdera kommunens insatser inom
kommunfullmäktiges område. Arbetsgruppen har fungerat som en
tvärpolitisk instans för diskussioner kring frågor som fullmäktiges
presidium har beslutanderätt i, det vill säga utformande av
fullmäktiges sammanträden, plats, lokal och tid för
sammanträdena, samt planering av kommunfullmäktiges
mötestorg. Arbetsgruppen har utöver detta fungerat som beredande
instans vid utformande av exempelvis fullmäktiges arbetsordning.
Enligt kommunallagens 3:e kapitel § 7 får kommunfullmäktige
inrätta fullmäktigeberedningar för ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Enligt samma
lag, 5:e kapitlet § 13 samt § 26, har en fullmäktigeberedning rätten
att väcka samt bereda ärenden i och till fullmäktige.
Om arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformer ombildas till en fullmäktigeberedning, innebär det att
organet får både initiativ- samt beredningsrätt i fullmäktige.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-01

Juster
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Ks § 135 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformer upphör från och med 31 oktober 2016.
2. Arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformers ledamöter entledigas från och med 31 oktober
2016.
3. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer inrättas
från och med den 1 november 2016.
_____
Utdrag till
Staben

Juster
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Dnr 2016/433
Ks § 136

07

Upphörande av demokratiberedningen

I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige införa
fullmäktigebredningar, § 32. Kommunfullmäktiges första
beredning, demokratiberedningen, inrättades i juni 2015, § 46, och
beredningen hade sitt första sammanträde i februari 2016.
Demokratiberedningen fick i juni 2016, kf § 84/2016, i uppdrag att
genomföra en översyn av kommunfullmäktiges former och verktyg
för medborgardialog. Översynen skulle genomföras i samråd med
arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer.
Översynen är demokratiberedningens enda pågående ärende.
Med anledning av förslaget att inrätta en ny fullmäktigeberedning,
beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer, minskar
behovet av en särskild beredning för enbart demokratifrågor. Dessa
frågor kan istället rymmas inom ramen för den nya beredningens
verksamhetsområde.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Demokratiberedningen upphör från och med 31 oktober 2016.
2. Demokratiberedningens ledamöter entledigas från och med 31
oktober 2016.
3. Påbörjad översyn av kommunfullmäktiges former och verktyg
för medborgardialog överlämnas till beredningen för
kommunfullmäktiges arbetsformer.
_____
Utdrag till
Staben

Juster
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Dnr 2016/434
Ks § 137

07

Revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktiges beredningar

I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige införa
fullmäktigebredningar, § 32/2010. Kommunfullmäktiges första
beredning, demokratiberedningen, inrättades i juni 2015, kf § 46,
och i samband med detta antogs arbetsordning för
kommunfullmäktiges beredningar, kf § 47.
Med anledning av att demokratiberedningen föreslås upphöra, samt
att beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer inrättas,
måste arbetsordningen för kommunfullmäktiges beredningar
revideras.
Förslag till ny arbetsordning har arbetats fram i samråd med
arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-05
- Förslag till reviderad Arbetsordning för komunfullmäktiges
beredningar, 2016-09-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar, 2016-09-05,
antas.
_____
Utdrag till
Staben

Juster
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Dnr 2016/5
Ks § 138

10

Yttrande: Motion, Minskat antal ledamöter i
kommunfullmäktige

Veronica Eklund (M) har den 5 januari 2016 inkommit med en
motion om att kommunen, inför nästa mandatperiod, ska se över
antalet ledamöter i kommunfullmäktige så att de harmoniserar med
kommunens folkmängd. Förslagställaren yrkar också att den
politiska organisationen i övrigt dimensioneras utifrån detta.
I samband med att motionen anmäldes i kommunfullmäktige den
21 januari 2016, kf § 11/2016, remitterades den till
kommunfullmäktiges demokratiberedning för utredning.
Idag består kommunfullmäktige av 39 ledamöter. Enligt
kommunallagens 5:e kapitel 1 § är det fullmäktige som beslutar
hur många ledamöter fullmäktige ska ha. Antalet ledamöter måste
bestämmas till ett udda tal. Om fullmäktige beslutar att antalet
ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när
val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet.
Enligt kommunallagens 5:e kapitel 1 § ska kommuner med 8 000
röstberättigande invånare eller därunder ha minst 21 ledamöter.
Eftersom Bräcke kommun har ca 5 000 röstberättigade invånare
skulle kommunen, lagligt sett, kunna minska antalet ledamöter till
21.
Enligt kommunallagens 6:e kapitel § 9 får kommunfullmäktige
själv bestämma antalet ledamöter i nämnderna. Det enda krav som
finns är att styrelsen måste ha minst fem ledamöter
Vid demokratiberedningens sammanträde den 27 april 2016, § 8,
beslutades att motionen remitteras till de politiska partierna som är
representerade i kommunfullmäktige.
Vid demokratiberedningens sammanträde den 1 september 2016,
§ 11, beslutade beredningen att föreslå kommunfullmäktige
följande:

Juster

1.

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskas till 31
ledamöter från och med nästa mandatperiod.

2.

Den politiska organisationen i sin helhet ses över och
dimensioneras utifrån det nya antalet ledamöter i fullmäktige.
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Ks § 138 forts.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en
fullmäktigeberedning.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-07
- Förslag till yttrande, 2016-09-07
- Demokratiberedningens protokoll § 11/2016
- Centerpartiet och Miljöpartiets remissvar, 2016-08-24
- Nya Moderaternas remissvar, 2016-08-22
- Vänsterpartiets remissvar, 2016-08-22
- Landsbygdens framtid i Bräcke kommuns (LFB) remissvar,
2016-08-21
- Socialdemokraternas remissvar, 2016-08-18
- Demokratiberedningens protokoll § 8/2016
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-02-02
- Veronica Eklunds (M) motion Minskat antal ledamöter i
kommunfullmäktige, 2016-01-05
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Utdrag till
Kanslienheten

Juster
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Dnr 2016/436
Ks § 139

00

Riktlinjer för arkivering av analoga handlingar

I Bräcke kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet.
För att underlätta övriga myndigheters (nämnders) samt
avdelningarnas arkivarbete har förslag till riktlinjer för arkivering
av analoga handlingar arbetats fram.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-06
- Förslag till Riktlinjer för arkivering av analoga handlingar,
2016-09-05
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen, i egenskap av arkivmyndighet, antar Riktlinjer
för arkivering av analoga handlingar, 2016-09-05.
_____
Utdrag till
Staben
Samtliga avdelningschefer
Samtliga arkivredogörare

Juster
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Dnr 2012/402
Ks § 140

11

Yttrande: Förlängt förordnande av
vigselförrättare

Sven- Åke Draxten har hos Länsstyrelsen ansökt om förlängt
förordnande som vigselförrättare.
Kommunstyrelsen ska, enligt remiss inkommen den 30 augusti
2016, yttra sig om ansökan senast den 16 september 2016.
Eftersom kommunstyrelsens nästa sammanträde är den 5 oktober
2016, har Länsstyrelsen förlängt remisstiden till efter
sammanträdet.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-09
- Mejlväxling med Karin Johansson, Länsstyrelen, angående
förlängd remisstid, 2016-08-30
- Remiss från länsstyrelsen, 2016-08-26
- Sven-Åke Draxtens ansökan, 2016-08-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Jäv
Sven-Åke Draxten (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i ärendet.
_____
Utdrag till
Länsstyrelsen

Juster

PROTOKOLL
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Motioner under beredning 2016

I kommunfullmäktiges arbetsordning, kf § 48/2015, står att
motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att
motionen väcktes.
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två
gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de
motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt.
Vid dags datum (2016-09-06) har en motion beretts under mer
än ett år:
Dnr 2015/131
15
Varuhemsändning, inlämnad av Barbro Norberg (LFB), 11
mars 2015. Motionen behandlades på kommunstyrelsens
sammanträde 2016-08-24, men blev då återremitterad.
En sammanställning över motioner som ännu inte har
behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer:
Dnr 2016/5
10
1. Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige, inlämnad av
Veronica Eklund (M) 2016-01-05. Anmäld i fullmäktige 2016-0119. Förslaget kommer behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 2016-10-05.
Dnr 2016/262
45
2. Hållbar avfallshantering i Bräcke kommun, inlämna av Johan
Loock (M) och Veronica Eklund (M) 2016-04-14. Anmäld i
fullmäktige 2016-06-08.
Dnr 2016/298
84
3. Fullvärdig medlem i Jämtland Härjedalen Turism, inlämnad av
Theresa Flatmo (C) 2016-04-29. Anmäld i fullmäktige
2016-06-08. Förslaget kommer behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 2016-10-05.
Dnr 2016/302
22
4. Träbyggnadsstrategi, inlämnad av Per-Erik Eriksson (C) 201605-03. Anmäld i fullmäktige 2016-06-08.

Juster
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Dnr 2016/304
5
5. Kollektivtrafik Hammarstrand-Bräcke samt Kälarne- Sundsvall,
inlämnad av Kjell Eriksson (SD) 2016-05-04. Anmäld i
fullmäktige 2016-06-08. Förslaget kommer behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-05.
Till dessa tillkommer de motioner som anmäls vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-26.
Underlag för beslut
-Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av motioner under beredning godkänns.
_____
Utdrag till
Kanslienheten
Samtliga avdelningschefer

Juster
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Ks § 142

00

Medborgarförslag under beredning 2016

I kommunfullmäktiges arbetsordning, kf § 48/2015, står att
medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från
det att medborgarförslaget väcktes.
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två
gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktige i april och oktober.
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de
medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen
utlöpt.
Vid dags datum (2016-09-06) har inget medborgarförslag
beretts under mer än ett år.
En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte
har behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer:
Dnr 2015/373
73
1. Projekt med syfte är att utvärdera och dokumentera den
omsorgsverksamhet som Bräcke kommun bedrivit sedan år 1991,
inlämnad av Björn Hjortling 2015-08-26. Anmäld i fullmäktige
2015-10-22.
Dnr 2015/537
77
2. Fler korttidsplatser för äldre, inlämnad av Hans Häggblom
2015-12-03. Anmäld i fullmäktige 2015-12-16.
Dnr 2016/285
81
3. Utveckla båtturismen på Revsundsjön, inlämnad av Tommy
Jonasson 2016-04-27. Anmäld i fullmäktige 2016-06-08. Förslaget
kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde
2016-10-05.
Dnr 2016/397
27
4. Satsa på fler bostäder i Gällö, inlämnad av Björn Hjortling
2016-07-19. Skickad på beredning 2016-08-09.
Dnr 2016/411
45
5. Miljöstation i Fugelsta, inlämnad av Anneli Hansson
2016-08-15. Skickad på beredning 2016-08-18. Förslaget kommer
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-05.
Juster
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Underlag för beslut
-Stabens tjänstemannaförslag, 2016-09-06
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen av medborgarförslag under beredning
godkänns.
_____
Utdrag till
Kanslienheten
Samtliga avdelningschefer

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/411
Ks § 143

45

Medborgarförslag: Miljöstation i Fugelsta

Anneli Hansson har lämnat in ett medborgarförslag den 15 augusti
2016 där hon önskar att boende i Fugelsta får en miljöstation för att
underlätta källsortering. I dagsläget måste de boende i Fugelsta åka
till Kälarne för att lämna sitt källsorterade material.
Medborgarförslaget skickades på beredning efter beslut av
kommunfullmäktiges presidium den 18 augusti 2016.
Miljöstationer/återvinningsstationer (ÅVS) hanteras av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och det är FTI som
beslutar var återvinningsstationer placeras. Det som krävs för att få
en återvinningsstation är att FTI anser att det skulle vara en
miljöfördel och att det är en lämplig plats. Dessutom krävs att
bygglov ges av kommunen.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-09-12
- Anneli Hanssons medborgarförslag Miljöstation i Fugelsta,
2016-08-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Motivering
Det är inte kommunen som beslutar vart återvinningsstationer
placeras.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Anneli Hansson

Juster

PROTOKOLL

27

Kommunstyrelsen
2016-10-05

Dnr 2016/395
Ks § 144

28

Försäkringsärende avseende Hantverksgatan 18
(AME) i Bräcke

Protector försäkring har inkommit med en förfrågan om vad
kommunen avser göra med byggnaden på Hantverksgatan 18 som
totalförstördes i samband med branden den 21 april 2016. De olika
alternativ som Protector erbjuder är följande:
1. Förutsätter att kommunen återställer byggnaden lika befintligt
skick och att kommunen redovisar verifikat som styrker
kostnaderna för återställning. Kommunen får lägga ut
återuppförande på anbudsförfrågan enlig LOU. Framtagen kalkyl
ska vara vägledande för vad kommunen kan förvänta sig att få i
ersättning för återställande av byggnaden. Byggkalkylen (med
kalkylvärde 3 700 000 kronor) kan lättare precisera kostnaderna
för ytskikten och installationer som är föremål för avskrivningar.
Utöver självrisk får kommunen skjuta till kostnader för
åldersavdrag och förbättringar enligt gällande försäkringsvillkor.
Kommunen får även ersättning för rivning och röjning fullt ut
mot att kommunen återkommer med verifikat som styrker dessa
kostnader. Samt att ersättning för yrkat krav på skadad
lösegendom/inventarier som värderas enligt gällande
försäkringsvillkor. Protector återkommer med besked om
värderingen senare.
2. Reparation av annat objekt för likvärdigt ändamål ersätts upp till
redovisat kalkylvärde 3 700 000 kronor minus ålders-avskrivningar
och självrisk. Ersättningsnivå ca 3 048 500 kronor. Framtagen
kalkyl ska vara vägledande till vad kommunen kan förvänta sig att
få i ersättning för återställande av byggnaden.
Byggkalkylen (med kalkylvärde 3 700 000 kronor) kan lättare
precisera kostnaderna för ytskikten och installationer som är
föremål för avskrivningar. Utöver självrisk får kommunen skjuta
till kostnader för åldersavdrag och förbättringar enligt gällande
försäkringsvillkor.
Kommunen får även ersättning för rivning och röjning fullt ut mot
att kommunen återkommer med verifikat som styrker dessa
kostnader. Samt att ersättning för yrkat krav på skadad
lösegendom/inventarier som värderas enligt gällande
försäkringsvillkor. Protector återkommer med besked om
värderingen senare.
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3. Om byggnad inte återställs värderas skadan till mellanskillnad
för marknadsvärdet före- och efter brand. Ersättningsnivå ca
1 700 000 kronor minus självrisk på 221 500 kronor blir
1 478 500 kronor. Kommunen får även ersättning för skador på
lösegendom/inventarier plus den faktiska kostnaden för rivning
och röjning, enligt gällande villkor.
4. Protector Försäkring har undersökt möjligheterna för att erbjuda
en villkorslös ersättning av brandskadad byggnad.
Protector Försäkring kan erbjuda kommunen 1 878 500 kronor
för brandskadad byggnad. Självrisk är avdragen i denna
uppgörelse. Till detta tillkommer ersättning för rivning och
röjning fullt ut mot att kommunen återkommer med verifikat
som styrker dessa kostnader. Samt att yrkat krav för skadad
lösegendom/inventarier värderas och ersätts enligt gällande
försäkringsvillkor. Protector återkommer med besked om
värderingen senare.
Saneringskostnaden för att återställa marken efter branden
beräknas uppgå till ca 200 000 kronor. Självrisken är fem
basbelopp eller 221 500 kronor. För alternativ 1 och 2 kommer
ersättningsnivån för uppförande av ny eller alternativ byggnad
reduceras med avseende på åldersavdrag och då kostnaden för
återuppförande eller reparation av liknande objekt beräknas
överskrida de 3 700 000 kronor respektive 3 048 500 kronor får
dessa alternativ anses vara mindre fördelaktiga för kommunen.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-09-16
- Protector försäkrings skrivelse, 2016-08-23
Kommunstyrelsens beslut
Byggnaden på Hantverksgatan 18 återställs ej. Istället accepteras en
villkorslös ersättning uppgående till 1 878 500 kronor från
försäkringsbolaget.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Jens Lindgren, försäkringssamordnare
Juster
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Dnr 2016/129
Ks § 145

70

Folkhälsopolicy 2016-2019, Jämtlands län

I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga
förutsättningar för att nå målet om en god hälsa på lika villkor för
hela befolkningen. Detta manifesteras i att länets politiker
kraftsamlat kring en länsövergripande Folkhälsopolicy. Insatserna
enligt Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets
samlade folkhälsoarbete vilket ska bidra till en mer jämlik hälsa
och skapa en framtidstro. Folkhälsopolicyn utgör ett
underdokument till den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS).
En Folkhälsopolicy för 2016-2019 är nu framtagen av Folkhälso Z,
det vill säga det politiska- och tjänstemannanätverk som utgör ett
rådgivande organ i enlighet med intentionerna i Folkhälsopolicyn.
Dokumentationen av revideringsprocessen visar på ett omfattande
engagemang av nätverkets politiker och tjänstemän.
Revideringsprocessen visar att den nuvarande policyn fortsatt
utgör ett tydligt ramdokument med en hållbar långsiktig framtida
inriktning av länets folkhälsoarbete. Den reviderade
Folkhälsopolicyn 2016–2019 är till stora delar likvärdig med
föregående policy. Utifrån denna policy görs delar av den årliga
aktivitetsplan som finns i Bräcke kommun.
Underlag för beslut
-Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-09-12
-Förslag länsgemensam Folkhälsopolicy 2016-2019
-Regionens samverkansråds protokoll § 39/2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bräcke kommun ställer sig bakom förslag till länsgemensam
Folkhälsopolicy 2016-2019.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen
Regionens samverkansråd

Juster
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Ks § 146

83

Bidrag till Stöldskyddsföreningen (SSF) gällande
skyltar för grannsamverkan

Stöldskyddsföreningen (SSF) ansöker om kommunalt bidrag på
5000 kr/år, med start 2016. Bidraget ska till viss del finansiera
utbildnings- och informationsmaterial samt skyltmaterial som
används för lokal Grannsamverkan i kommunerna.
Det görs på uppdrag av följande intressenter (som ingår i
organisationen Samverkan mot brott) Polis, försäkringsbolagen
Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa,
Moderna Försäkringar och Dina Försäkringar, SSF, Brå, Sveriges
Kommuner o Landsting, SABO, Hyresgästföreningen och
Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.
Denna organisation finansierar idag Grannsamverkansverksamheten i landet.
Underlag för beslut
-Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2016-09-14
-Ansökan om finansiering av Granssamverkansskyltar, juni 2016
Kommunstyrelsens beslut
Bräcke kommun avslår ansökan.
Motivering
Nationella föreningar får i normalfallet inte föreningsbidrag av
kommunen.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen
Stöldskyddsföreningen (SSF)

Juster
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Ks § 147

84

Motion: Att återigen bli fullvärdig medlem i
Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Theresa Flatmo (C), har den 29 april 2016, inkommit med en
motion och där föreslås att Bräcke kommun skall återuppta
diskussionen med JHT för att återigen bli en fullvärdig medlem.
Motionären menar att kommunens medlemskap i JHT bidrar till att
våra företag utvecklas.
Underlag för beslut
-Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-09-13
-Theresa Flatmos (C) motion Att återigen bli fullvärdig medlem i
Jämtland Härjedalen Turism, 2016-04-29
-Kommunstyrelsens protokoll § 184/2014
Tillväxtavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Motivering
Bräcke kommun är medlem i JHT och dialog kring
basfinansieringen pågår redan.
Yrkanden
Theresa Flatmo (C):
Motionen bifalles.
Kjell Nilsson (V):
Motionen avslås. Bräcke kommun är medlem i JHT och dialog
kring basfinansieringen pågår redan.
Sven-Åke Draxten (S):
Bifall till Kjell Nilssons (V) yrkande.
Ingrid Kjelsson (C):
Bifall till Theresa Flatmos (C) yrkande.
Liza Lidvall (C):
Bifall till Theresa Flatmos (C) yrkande.

Juster
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Barbro Norberg (LFB):
Bifall till Kjell Nilssons (V) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tillväxtavdelningens förslag mot Theresa
Flatmos (C) yrkande, med bifall från Ingrid Kjelsson (C), samt
Kjell Nilssons (V) yrkande, med bifall från Sven-Åke Draxten (S),
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Kjell Nilssons (V)
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Bräcke kommun är medlem i JHT och dialog kring
basfinansieringen pågår redan.
Reservationer
Theresa Flatmo (C), Liza Lidvall (C) och Ingrid Kjelsson (C)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Theresa Flatmos (C)
yrkande.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen
Theresa Flatmo (C)
Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Juster
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Dnr 2016/304
Ks § 148

51

Motion: Kollektivtrafik Hammarstrand – Bräcke
samt Kälarne – Sundsvall

Det har, den 4 maj 2016, inkommit en motion från Kjell Eriksson
(SD) gällande att ta upp frågan om kollektivtrafik mellan
Hammarstrand och Bräcke samt Kälarne och Sundsvall.
Motionären menar att det borde gå att åka kollektivt för att handla,
uträtta ärenden, komma till sjukan, bibliotek osv förslagsvis
tisdagar och fredagar.
Sedan 2015 är Region Jämtland Härjedalen, Regional
Kollektivtrafikmyndighet (RKM) och har det ekonomiska- och
politiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet och
därmed också i kommunerna. Frågor som kommunen beslutar om
är infrastruktur på busstationer, hållplatser på kommunal mark och
kommunala skolskjutsar.
Kommunen har möjlighet att påverka det linjelagda utbudet utifrån
behov och efterfrågan. Det kan i sin tur leda till en merkostnad för
ökad trafik som troligen måste bekostas av kommunen.
Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2016-09-16
- Kjell Erikssons (SD) motion Kollektivtrafik Hammarstrand Bräcke samt Kälarne – Sundsvall
- Tidtabeller Länstrafiken Jämtland 2015-12-13 – 2016-12-10
(www.ltr.se)
Tillväxtavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Motivering
Det finns möjlighet att åka kollektivt på dessa sträckor men
restiden är lång. Utökad trafik beslutas slutligen av RKM.
Kommunen bedömer att ytterligare kommunala kostnader för
utökad trafik inte är möjlig i dagsläget.
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Yrkanden
Maria Sträng (S):
Motionen avslås. Det finns möjlighet att åka kollektivt på dessa
sträckor men restiden är lång. Utökad trafik beslutas slutligen av
RKM. Kommunen bedömer att ytterligare kommunala kostnader
för utökad trafik inte är möjlig i dagsläget.
Ingrid Kjelsson (C):
Bifall till Maria Strängs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tillväxtavdelningens förslag mot Maria Strängs
(S) yrkande, med bifall från Ingrid Kjelsson (C), och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Strängs (S) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Det finns möjlighet att åka kollektivt på dessa sträckor men
restiden är lång. Utökad trafik beslutas slutligen av RKM.
Kommunen bedömer att ytterligare kommunala kostnader för
utökad trafik inte är möjlig i dagsläget.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen
Kjell Eriksson (SD)
Region Jämtland Härjedalen (RKM)
Länstrafiken Jämtland

Juster
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81

Medborgarförslag: Utveckla båtturismen på
Revsundssjön

Det har inkommit ett medborgarförslag den 27 april 2016 från
Tommy Jonasson. I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska
utreda möjligheterna att höja de broar som idag begränsar
framkomligheten på Revsundssjön.
Som exempel nämns att broarna i Revsund och Gällö hindrar
ångbåten Alma att åka till Gällö Camping, Pilgrimstad och att köra
runt Ammerön. Det hindrar även båtturismen då de större båtarna
inte kan ta sig fram. Tommy Jonasson berör också strandskyddet i
området.
Underlag för beslut
-Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2016-09-13
-Tommy Jonassons medborgarförslag 2016-04-27
-Karta på utpekade strandnära områden runt Revsundsjön
Tillväxtavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Motivering
Samtliga broar som går över passager till Revsundssjön ägs och
drivs av Trafikverket. Bräcke kommun för kontinuerligt dialog
med Trafikverket och frågan har lyfts där tidigare. Frågan har
återigen ställts utifrån detta medborgarförslag och svaret är
detsamma, det är inte aktuellt att göra om broarna.
Strandskyddet i Bräcke kommun, så kallade LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen), antogs av
kommunfullmäktige 2012 och där finns många områden runt
Revsundsjön utpekade för möjlig bebyggelse.
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Yrkanden
Sven-Åke Draxten (S):
Medborgarförslaget avslås. Samtliga broar som går över passager
till Revsundssjön ägs och drivs av Trafikverket. Bräcke kommun
för kontinuerligt dialog med Trafikverket och frågan har lyfts där
tidigare. Frågan har återigen ställts utifrån detta medborgarförslag
och svaret är detsamma, det är inte aktuellt att göra om broarna.
Strandskyddet i Bräcke kommun, så kallade LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen), antogs av
kommunfullmäktige 2012 och där finns många områden runt
Revsundsjön utpekade för möjlig bebyggelse.
Beslutsgång
Ordföranden ställer tillväxtavdelningens förslag mot sitt och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt det egna yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Motivering
Samtliga broar som går över passager till Revsundssjön ägs och
drivs av Trafikverket. Bräcke kommun för kontinuerligt dialog
med Trafikverket och frågan har lyfts där tidigare. Frågan har
återigen ställts utifrån detta medborgarförslag och svaret är
detsamma, det är inte aktuellt att göra om broarna.
Strandskyddet i Bräcke kommun, så kallade LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen), antogs av
kommunfullmäktige 2012 och där finns många områden runt
Revsundsjön utpekade för möjlig bebyggelse.
_____
Utdrag till
Tommy Jonasson
Tillväxtavdelningen
Bygg- och miljöavdelningen

Juster
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Revidering av måltidspolicy

Kommunstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en
ny måltidspolicy för Bräcke kommun, § 108/2013. Detta då den
gamla var för detaljerad för att utgöra ett policydokument, samt
saknade tillämpningsbestämmelser för hur näringsriktigheten
i måltiderna ska säkerställas.
Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till ny måltidspolicy
remitterades under våren 2015 till arbetsgruppen för barn- och
ungdomsfrågor, arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor samt
pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
Inför kommunstyrelsens sammanträde den 18 maj 2016 skickades
remissinstansernas yttranden, tillsammans med övriga handlingar,
till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. På sammanträdet
beslutade kommunstyrelsen, § 99, att återremittera ärendet. Detta
med motiveringen att ”det inte är möjligt att vid sittande bord
värdera yttrandenas laglighet samt de ekonomiska konsekvenser
som de kan medföra.”
Underlag för beslut
-Kommunstyrelsens protokoll § 99/2016
- Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-09-08
- Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågors minneanteckningar,
2015-06-18
- Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågors
minnesanteckningar, 2015-06-01
- Kommunfullmäktiges protokoll § 108/2013
- Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2013-11-15
- Kommunfullmäktiges protokoll § 6/2012
Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderad Måltidspolicy antas.
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Ks § 150 forts.
Yrkanden
Liza Lidvall (C):
Tilläggsyrkande i dokumentet: Följande punkter läggs till under
punkt 4, kosten:
Verksamheterna ska sträva efter att årstidsanpassa
menyn/råvarorna för att på så sätt minska kommunens
miljöpåverkan.
Det ska eftersträvas att fisken ska vara MSC-märkt, grönlistad av
Världsnaturfonden eller motsvarande.
Det ska eftersträvas att råvarorna ska vara så naturliga som möjligt
och fria från onödiga tillsatser.
Beslutsgång
Ordföranden ställer skol- och barnomsorgsavdelningens förslag
mot Liza Lidvalls (C) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Liza Lidvalls (C) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderad Måltidspolicy, med tillägg enligt Liza
Lidvalls (C) yrkanden, antas.
_____
Utdrag till
Catarina Julin Nygren, skolchef
Vård- och omsorgsavdelningen
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Dnr 2016/2
Ks § 151

11

Fyllnadsval, sociala utskottet

Magnus Sundström (S) har den 13 september 2016 avsagt sig sitt
uppdrag som ersättare i sociala utskottet. Ny ersättare i Magnus
ställe ska därför utses.
Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i sociala utskottet, i Magnus Sundströms (S) ställe,
utses Ulrika Andersson (S).
_____
Utdrag till
Ulrika Andersson (S)

Juster

PROTOKOLL

40

Kommunstyrelsen
2016-10-05

Ks § 152

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 2016/426
Brådskande ärende
Stöd till företagarfest 2016

2016-08-18

Dnr 2016/435
Brådskande ärende
Finansiering Lifeprojekt

2016-09-13

Dnr 2016/417
Beslut att visstidsanställa lärare som saknar
behörighet för den undervisning som ska bedrivas
för mer än 6 månader

2016-08-16

Seved Hallerström

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:
2016-07-01 – 2016-07-31
2016-08-01 – 2016-08-31
Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa
funktonshindrade (LSS).
Anmälningarna avser tiden:
2016-06-01 – 2016-06-30
2016-07-01 – 2016-07-31
2016-08-01 – 2016-08-31
Protokoll
Socialt Utskott, 2016-08-18 SEKRETESS
Näringslivsutskottet, 2016-08-16
Demokratiberedningen, 2016-09-01
Anmälan av anställningsbeslut – nr 4866‒4896
Juster
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Ks § 153

Meddelande

Dnr 2013/240
21
Från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Beslut om riksintresse för rennäring
Dnr 2014/376
26
Från Länsstyrelsen i Västernorrland. Remiss avseende prövotidsutredning
och ansökan om slutliga villkor till skydd för rennäringen –
Mörttjärnbergets vindkraftpark.
Dnr 2015/20
13
Från Migrationsverket. Ärende om ersättning för utbildning, två stycken.
SEKRETESS
Dnr 2015/443
04
Från Bäck & Lohse. Ackordsförslag. SEKRETESS
Dnr 2016/13
28
Hyreskontrakt med Vård & Omsorg, Bräcke avseende Oxen 9, Torpgatan 3,
Bräcke.
Dnr 2016/130
10
Synpunkter/Klagomål/Beröm för verksamheter år 2016, två stycken.
Dnr 2016/197
13
Avtal med Migrationsverket i tre månader - avseende omvårdnad.
SEKRETESS
Dnr 2016/206
13
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Uppdaterad information om möjlighet till
utökad ansökan av § 37-medel 2016.
Dnr 2016/209
05
Avtal med JOBmeal Östersund AB om hyra av Wittenborg 7100 PLUS
B2C.zip.
Dnr 2016/251
23
Två Letter of Intent samt ansökan och beslut om utbetalning till projektet
MidSweden SkiPark.
Dnr 2016/272
13
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar.
SEKRETESS
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Dnr 2016/382
Från IVO. Beslut om avslutat ärende.

70

Dnr 2016/391
28
Från/Till Arbetsmiljöverket. Underrättelse samt kommunens yttrande om
arbetsmiljön vid bårhusen i Bräcke och Kälarne.
Dnr 2016/404
05
Från Förvaltningsrätten. Dom gällande upphandling av byte av tak på
Riksvägen 31, Bräcke.
Dnr 23016/410
73
Från/Till Familjens jurist. Kallelse till bouppteckningsförrättning samt
kommunens fullmakt.
Dnr 2016/414
13
Från Skolverket. Information om Bidrag för så kallade papperslösa barn för
HT 2016.
Dnr 2016/419
40
Till Tillväxtverket. Medfinansieringsintyg projekt Solelbilar.
Dnr 2016/423
81
Från/Till privatperson om Ånäsets camping sommaren 2016.
Dnr 2016/424
13
Från/Till Migrationsverket. Migrationsverket pausar planer om modulhus
samt kommunens yttrande.
Dnr 2016/426
14
Inhämtande av anbud för bussresor till och från Företagarfesten 2016-10-08.
Dnr 2016/427
13
Till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för extra kostnader för
utbildning av asylsökande barn m.fl.
Dnr 2016/429
62
Från Skolverket. Information om statsbidrag för personalförstärkningar
inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser.
Dnr 2016/430
71
Från/Till privatperson. Ansökan om samt beslut - gällande plats vid
förskola. SEKRETESS
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Dnr 2016/431
05
Till/Från Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökan om samt beslut - gällande
reklamskylt vid Viken, Gällö.
Dnr 2016/439
43
Från Naturvårdsverket. Samråd miljökonsekvensbeskrivning för områden av
riksintresse för friluftsliv.
Dnr 2016/441
Bestridande av inkommen faktura.

04

Dnr 2016/442
04
Förlängning av Finansavtal med Swedbank avseende finansiella tjänster.
Dnr 2016/443
77
Från Inera. Fullmakter för kortavrop gällande samverkan kring ny
identifieringstjänst.
Dnr 2016/448
04
Avtal med Visma Collectors AB om Inkassotjänster 2016.
Dnr 2016/450
Avtal med Previa Sjuk och Frisk.
____
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Informationer
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för
augusti månad 2016.
Inkomna skrivelser och cirkulär:
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
- 16:45 Budgetförutsättningar för åren 2016 - 2019
- 16:47 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/
kulturskolorna läsåret 2016/2017
- 16:48 Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta
förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15
Sveriges Kommuner och Landsting
- Förbundsavgift år 2017
- Erbjudanden Hösten 2016 – Inom demokrati, ekonomi, ledning, styrning
och revision
Arena för Tillväxt
- Sveriges nya geografi 2016
Domstolsverket
- Nya Patent- och Marknadsdomstolar
Länsstyrelsen i Jämtlands län
- Yttrande till Socialstyrelsen ang deras förslag om ny förskrift till
förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med
personliga ombud riktad till vissa personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Skolinspektionen
- Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Dille Gård Naturbruksgymnasium i
Krokoms kommun
Skolverket
- Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och
specialpedagogiska insatser
Personal från flera av landets brottsofferstödjande verksamheter och
medlingsverksamheter
- Vädjan om att efterfråga samordning
MINNESANTECKNINGAR
 Arbetsgruppen för vård och omsorgsfrågor 2016-08-30
 Arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer
2016-09-07
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