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Plats & tid

Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 24 augusti 2016,
kl. 8.1514.02
Sammanträdet var, under ärende 4-22( mellan kl. 13.15 och 14.02), öppet
för allmänheten.
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 13.48 och 13.55

Paragrafer

108128

Beslutande

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagande Bengt Flykt, kommunchef
Henrik Kvist, ekonomichef
Camilla Samuelsson, stabschef
David Danielsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen
Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen
Åsa Björn, folkhälsosamordnare, § 109
Maria Könberg, lokalpolis, § 109
Cattis Olsson, kommunsekreterare
Justering

Måndagen den 29 augusti kl. 10.00 , förvaltningshuset Bräcke

Utses att justera

Theresa Flatmo (C)

Underskrifter
Cattis Olsson
Sekreterare

Sven-Åke Draxten (S)
Ordförande

Theresa Flatmo (C)
Justerande

ANSLAG
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2016-08-24 har tillkännagivits genom anslag på
kommunens anslagstavla.
Anslagstid

2016-08-30 t.o.m. 2016-09-20

Förvaringsplats

Kommunkansliet

PROTOKOLL

3

Kommunstyrelsen
2016-08-24

OMRÖSTNINGAR
LEDAMÖTER

Närv
§
JA

Sven-Åke Draxten, S, ordförande

X

Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande
Anders Lundqvist, V
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

X

Ej tjänstgörande ersättare: Veronica Eklund (M) och Astrid Nyhlén (MP).
_____

Juster

§
NEJ

JA

NEJ
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Ärendelista

Juster

Sidan

1.

Val av justerare samt upprop

2.

Fastställande av dagordning

6.

3.

Informationer

7.

4.

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2017

8.

5.

Ägardirektiv Jämtlands Räddningstjänstförbund
2017

9.

6.

Avsiktsförklaring, Klimatråd Jämtlands län

10.

7.

Förvärv av mark vid Mickelbacken, del av Gällön 2:32

11.

8.

Utökning av investeringsbudget 2016HVB-hemmen Furiz, Furiz1, Unizon och Uniz1

12.

9.

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke
kommun

14.

10. Motion: Fler fasta tjänster och färre vikarier

16.

11. Motion: Varuhemsändning

18.

12. Motion: Alternativa utförare inom vård och omsorg

20.

13. Avveckling av Jämtlandsgatans GruppbostadInrättande av boendestödgrupp

22.

14. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre
och funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen;
första kvartalet 2016

24.

15. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre
och funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen;
andra kvartalet 2016

25.

16. Redovisning av ej verkställda beslut enligt
9 § LSS; andra kvartalet 2016

26.

17. Redovisning av ej verkställda beslut för individoch familjeomsorgen enligt Socialtjänstlagen;
andra kvartalet 2016

27.
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Ärendelista forts.

Juster

18. Tillfälliga extra medel till integrationssatsningar
2016- Kälarnebygdens ekonomiska förening

28.

19. Fyllnadsval, sociala utskottet

30.

20. Anmälan av delegationsbeslut

32.

21. Meddelanden och informationer

36.

22. Yttrande: Skrivelse Polisens avstånd till medborgarna i Norrlands
inland ökar
_____

45.
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Ks § 108

Fastställande av dagordning

Ett nytt ärende, Yttrande: Skrivelse, Polisens avstånd till
medborgarna i Norrlands inland ökar, föreslås tas upp som ärende
22.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg.
_____

Juster

PROTOKOLL

7

Kommunstyrelsen
2016-08-24

Ks § 109

Informationer

På grund av sjukdom utgår Anders Årengs, chef vård- och
omsorgsavdelningen, information angående ärende 13. Avveckling
av Jämtlandsgatans gruppbostad- Inrättande av boendestödgrupp.
Bengt Flykt, kommunchefen, informerar att bergsarbetet i Gällö
Sports Arena AB är klart och besiktigat samt att projektets tidsplan
ser ut att hålla, det vill säga att arenan ska öppnas vid årsskiftet.
Maria Könberg, kommunpolis i Östersund, Bräcke och Ragunda,
informerar om medborgarlöften, vilket är ett strategiskt initiativ
beslutat av rikspolischefen. Initiativet syftar till att komma närmare
medborgarna, så att den lokala bilden kan styra polisens
verksamhet i större utsträckning.
Medborgarlöftena är en vidareutveckling av så kallade
samverkansöverenskommelser och tar sin utgångspunkt i den
lokala problembilden. Medborgarlöftena går ut på att kommunen
och polisen samarbetar genom olika aktiviteter. Arbetet med
löftena genomförs i fem steg; Planering, medborgar- och
medborgardialog, lägesbild och orsaksanalys, medborgarlöften
samt genomförande och uppföljning.
_____

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2016/402
Ks § 110

60

Ägardirektiv Jämtlands Gymnasieförbund 2017

Enligt konsortialavtalet § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma
ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess
budget- och verksamhetsplanering.
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade
löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna
räknas upp med i genomsnitt högst 1,9 % under 2017.
Underlag för beslut
- Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2016-08-02
- Förslag till ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund,
2016-05-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till ägardirektiv 2017 för Jämtlands Gymnasieförbund,
2016-05-30, antas.
_____
Utdrag till
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Östersunds kommun
Jämtlands Gymnasieförbund

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2016/401
Ks § 111

17

Ägardirektiv för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2017

Förslag till ägardirektiv 2017 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättats. Utformningen av ägardirektiven har
behandlats vid ett ägarsamråd den 30 maj och förberedande
styrgrupp.
Budgetramen/ersättningen till förbundet 2017 utgår från 2016 års
ram/ersättning från ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen,
Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Indexuppräkningen
från 2016 till 2017 års nivå uppgår till 2,0 % för personalkostnader
och 1,7 % för övriga kostnader. I samband med beslut om
budgetram för 2017 har en särskild satsning med 2 mkr gjorts för
att öka investeringsutrymmet med motsvarande belopp. Detta
innebär att avskrivningarna successivt ökar över tid och därmed
bidrar till en hållbar investeringstakt av anläggningstillgångarna.
Den totala budgetramen/ersättningen till förbundet uppgår till
122,7 mkr 2017. Investeringstaket fås fram ur resultaträkningen.
Årets budgeterade resultat plus avskrivningarna är utrymmet för
årets investeringar.
Underlag för beslut
- Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2016-08-02
- Förslag till ägardirektiv 2017 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund, upprättade april 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till ägardirektiv 2017 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund, upprättade april 2016, antas.
_____
Utdrag till
Bergs kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun.
Östersunds kommun
Jämtlands Räddningstjänstförbund

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2015/89
Ks § 112

10

Avsiktsförklaring, Klimatråd Jämtlands län

Klimatråd Jämtlands län ska bidra till att på ett resurseffektivt sätt
göra länets energiomställning och klimatanpassning framgångsrik
och utgöra en plattform för samarbete, idé- och erfarenhetsutbyte
mellan aktörer från bland annat näringslivet, offentlig förvaltning
och intresseorganisationer.
Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har
tagit fram en avsiktsförklaring för samarbetet, Klimatråd
Jämtlands län 2016-2020.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 201607-22
- Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalens
avsiktsförklaring Klimatråd Jämtlands län 2016-2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar avsiktsförklaringen som sin egen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utse
kontaktpersoner för klimatråd Jämtlands län.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Bygg- och miljöavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2015/500
Ks § 113

25

Förvärv av mark vid Mickelbacken, Gällö
(del av Gällön 2:32)

Bräcke kommun har förvärvat två markområden vid Mickelbacken
genom beslut i kommunfullmäktige § 129/2015. Kommunen har
fått erbjudande om att förvärva ytterligare ett mindre markområde
(ca 3,4 ha) som gränsar till föregående förvärv. Aktuellt
markområde har värderats av Skogsstyrelsen.
Det bedöms som riktigt att hela backen har samma markägare och
det är naturligt att kommunen är ägare.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-07-20
- Skogsstyrelsen, Resultat av skogsvärdering på fastigheten Gällön
2:32 (del av), 2016-04-20
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun köper del av Gällön 2:32 av Olof Persson
enligt den värdering som är gjord av Skogsstyrelsen.
2. Beloppet 54 000 kronor + förrättningskostnader finansieras
med egna medel.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att slutföra affären.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Olof Persson
Ekonomifunktionen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2016/409
Ks § 114

04

Utökning av investeringsbudget 2016- HVBhemmen Furiz, Furiz1, Unizon och Uniz1

Bräcke Kommun bedriver HVB-hem i Bräcke tätort samt Gällö
tätort. Kommun äger fastigheterna där dessa verksamheter bedrivs.
Mot bakgrund av kommunens försäkringsbolag PROTECTOR
forsikrings särskilda säkerhetsföreskrifter och det faktum att
många byggnader med denna typ av verksamhet har blivit utsatta
för skadegörelse och anlagda bränder krävs utökade
skyddsåtgärder för att uppfylla villkoren i försäkringen.
PROTECTOR forsikrings särskilda säkerhetsföreskrifter beskriver
bland annat att:





Vegetation inom 6m från byggnad, och inom tomtgränsen,
ska inte vara högre än 40 cm.
Sprinkler ska finnas i byggnader som nyttjas av fler än 20
personer.
Sopkärl ska vara fastlåsta och förvaras minst 6 meter från
byggnad.
Alla sidor av byggnaden ska vara upplysta efter mörkrets
inbrott.

Utöver försäkringskraven bör vissa av byggnadernas fönster
skyddas mot yttre påverkan genom att säkerhetsfilm AC4mil
monteras och att sopkärlen placeras i en stängd inhägnad. Detta
alternativ ersätter då kravet på att sopkärl ska vara fastlåsta.
Kostnaderna för konverteringen är fördelade enligt följande:
inhägnad för sopkärlen 20 tkr, vegetationsarbete 40 tkr,
säkerhetsfilm 75 tkr och utökad belysning 54 tkr.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-07-08
- PROTECTOR forsikrings, särskilda säkerhetsföreskrifter –
Villkor för flyktingverksamhet, 2016-06-30

Juster
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Ks § 114 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens investeringsbudget
2016 med 189 tkr.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Jens Lindgren, säkerhetssamordnare
Ekonomifunktionen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2016/394
Ks § 115

29

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i
Bräcke kommun

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ange riktlinjer för att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Syftet
med riktlinjerna för bostadsförsörjningen är att främja att
ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Riktlinjerna ska
antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod och minst
innehålla uppgifter om:
- Mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
- Planerade insatser för att nå målen.
- Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och
regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
Förslag till dessa mål och riktlinjer har tagits fram av teknik- och
infrastrukturavdelningen.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-07-14
- Förslag till mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke
kommun, 2016-07-13

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
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Ks § 115 forts.
Teknik- och infrastrukturavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar Mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Bräcke kommun, 2016-07-13.
2. Kommunchefen får i uppdrag att utse ansvariga för att Mål och
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun,
2016-07-13, implementeras i verksamheterna.
Yrkanden
Cathrine Blomqvist (S):
Ändringsyrkande: Förslag till Mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Bräcke kommun, 2016-07-13, överlämnas
till arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor samt pensionärs- och
tillgänglighetsrådet för yttrande.
Johan Loock (M):
Bifall till Cathrine Blomqvists (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer teknik- och infrastrukturavdelningens förslag
till beslut mot Cathrine Blomqvists (S) yrkande, med bifall från
Johan Loock (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Cathrine Blomqvists yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke
kommun, 2016-07-13, överlämnas till arbetsgruppen för
samhällsbyggnadsfrågor samt pensionärs- och tillgänglighetsrådet
för yttrande.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Bengt Flykt, Kommunchef
Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Juster
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2015/415
Ks § 116

02

Motion: Fler fasta tjänster och färre vikarier

Liza Lidvall (C) har, den 30 september 2015, inkommit med en
motion om att kommunen ska se över möjligheten att, inom vårdoch omsorgsavdelningen, tillsvidareanställa fler personer och
därmed minska vikariepoolen. Motionären föreslår också att
kommunen ska se över möjligheten att erbjuda utbildnings- och
introduktionsanställningar till nyexaminerade undersköterskor.
Vård- och omsorgsavdelningen har under 2015 i facklig samverkan
kommit överens om att tillsvidareanställa fler personer och minska
andelen utförd arbetstid av vikarier.
Andelen arbetstid utförd av vikarier har under åren 2010-2014
ökat. Under år 2015 bröts trenden, men mer arbete återstår för att
minska andelen utförd arbetstid av vikarier.
Under år 2016 har avdelningen börjat att ”överanställa” tillsvidare
anställd personal och det arbetet kommer att fortsätta.
Rekryteringsbehovet/ utbildnings- och introduktionsanställningar
Vård- och omsorgsavdelningen har idag en rad olika insatser för att
underlätta rekryteringen av nya medarbetare inom vården. Till
exempel





Utlandsfödda personer på utökad praktik
Lärlingstjänster via Bräcke gymnasieskola
Praktikanter i olika anställningsformer via
arbetsförmedlingen
Studenter via vård & omsorgscollege.

Underlag för beslut
- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-08-08
- Liza Lidvalls (C) motion, Fler fasta tjänster och färre vikarier,
2015-09-30

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Ks § 116 forts.
Vård- och omsorgsavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Förslagsställarens förslag är redan genomförda eller genomförs
under år 2016.
Yrkanden
Liza Lidvall (C):
Ändringsyrkande:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Detta då förslagen
redan genomförts eller ska genomföras under år 2016.
Beslutsgång
Ordförande ställer vård- och omsorgsavdelningens förslag till
beslut mot Liza Lidvalls (C) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Liza Lidvalls yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Detta då förslagen
redan genomförts eller ska genomföras under år 2016.
_____
Utdrag till
Vård- och omsorgsavdelningen
Liza Lidvall (C)

Juster

PROTOKOLL

18

Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2015/131
Ks § 117

15

Motion: Varuhemsändning

Barbro Norberg (LFB) har, den 11 mars 2015, lämnat in en motion
om att om att kommunens varuhemsändningspolicy revideras så att
alla som har behov av hjälp med inköp av varor från
livsmedelsbutik omfattas, samt att överenskommelse med butiker
ordnas.
Bräcke Kommun har sedan 2014 en reviderad policy för
varuhemsändning. I policyn erbjuds personer som inte bor i
tätorterna varuhemsändning. Bor man i en tätort eller har ett
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen kan man inte använda sig av
möjligheten till varuhemsändning.
När personer som ansöker om hjälp inom ramen för
socialtjänstlagen för inköp av mat är det flera andra faktorer man
behöver ta hänsyn till. Ibland beviljas personen hjälp med
följeslagare vid inköp. En medarbetare från hemtjänsten följer då
med personen till affären för att vara behjälplig vid inköpstillfället
Ibland behöver personen hjälp med att planera sina inköp.
Planering av vad som behöver inhandlas och/eller skriva
inköpsnota. En person kan vara i början av en demenssjukdom
eller ha en synnedsättning, men trots det upplever en hög
livskvalitet av att få göra så mycket som möjligt på egen hand.
Efter inköpstillfället kan personen behöva hjälp med att packa upp
varor och placera in varor i kyl, frys och skafferi.
Att Bräcke kommun erbjuder möjligheten för pensionärer och
funktionshindrade som inte bor i en av tätorterna varuhemsändning
är väldigt bra. Att kunna få matvaror fraktade från punkt A till
punkt B när man exempelvis inte har tillgång till bil är en bra
service för kommunens innevånare som kommunen behöver
behålla fortsättningsvis.
Men som vård- och omsorgsavdelningen ser det så är möjligheten
till varuhemsändning och hjälp med inköp via en biståndsbedömd
utredning två olika saker. Det ena utesluter inte det andra, vi
behöver båda möjligheterna.
Underlag för beslut
- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-08-05
- Barbro Norbergs (LFB) motion Varuhemssändning, 2015-03-11
Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Ks § 117 forts.
Vård- och omsorgsavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Varuhemsändning och beslutad biståndsinsats är två olika saker.
Yrkanden
Barbro Norberg (LFB):
Återremiss. Motionen är inte tydligt utredd avseende möjligheterna
till varuhemsändning. Motivering till avslag är alltför otydlig.
Beslutsgång
Ordföranden ställer vård- och omsorgsavdelningens förslag till
beslut mot Barbro Norbergs (LFB) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Barbro Norbergs yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Återremiss. Motionen är inte tydligt utredd avseende möjligheterna
till varuhemsändning. Motivering till avslag är alltför otydlig.
_____
Utdrag till
Vård- och omsorgsavdelningen
Barbro Norberg (LFB)

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2015/425
Ks § 118

10

Motion: Alternativa utförare inom vård och
omsorg

Johan Loock (M) och Veronica Eklund (M) har, den 5 oktober
2015, inkommit med en motion om att en utredning, vilken belyser
förutsättningarna för att konkurrensutsätta verksamheter och
anläggningar inom vård och omsorg i Bräcke kommun, genomförs.
Ett stort antal kommuner i Sverige har idag upphandlat vård i olika
former. I Jämtlands län så finns det alternativa utförare i
Östersund, Krokom och Bergs kommuner. Det finns olika varianter
av upphandlingsformer, till exempel LOU, (Lagen om offentlig
upphandling) och LOV (lagen om valfrihetssystem). Dessa två
alternativ är de vanligaste, men det finns fler.
LOV/Kundvalssystem/valfrihetssystem
Ett kundvalssystem innebär att en kommun erbjuder privata
leverantörer möjlighet att kvalificeras/godkännas som leverantörer
av kommunalt finansierade tjänster. Kunderna kan välja mellan de
leverantörer som kommunen godkänt (kommunen kan vara en
leverantör). Ingen upphandling sker, därför har kommunen
begränsad möjlighet att ställa krav och villkor. Vid godkännandet
kan dock kommunen utesluta oseriösa leverantörer.
LOU/driftentreprenad
En entreprenad föreligger när en kommun anlitar en extern aktör
som åtar sig att på kommunens uppdrag, varaktigt och självständigt
utföra en eller flera tjänster i en sammanhållen verksamhet.
Kommunen behåller sitt ansvar gentemot de användare/brukare
som omfattas av den entreprenaddrivna verksamheten. Kommunen
beslutar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalité.
Kommunen ansvarar för uppföljning, utvärdering och eventuella
kompletterande insatser.
Underlag för beslut
- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-08-05
- Johan Loocks (M) och Veronica Eklunds (M) motion Alternativa
utförare inom vård och omsorg, 2015-10-05

Juster
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Då politiska beslut inte finns för att införa alternativa utförare inom
vård och omsorg blir kravet på en utredning orealistiskt.
_____
Utdrag till
Vård- och omsorgsavdelningen
Johan Loock (M)
Veronica Eklund (M)

Juster
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73

Avveckling av Jämtlandsgatans gruppbostadInrättande av Boendestödsgrupp

Under de sista 15-20 åren har en stor förändring skett inom LSS.
Ett allt färre antal personer inom LSS ansöker om boende i en
gruppbostad, eller behöver hjälp och stöd från en gruppbostad vid
boende i ordinärt boende. Flera av kommunens gruppbostäder
(LSS) har avvecklats då behoven har minskat över tid.
Behoven av hjälp och stöd har även förändrats. I mycket högre
utsträckning önskar man ha ett eget boende, men man behöver stöd
i sin vardag med struktur och till exempel tvätt, hygien, inköp av
mat och aktiviteter.
Omvårdnadsbehovet och antalet personer som är knutna till
Jämtlandsgatan har över tid minskat. För närvarande är det 6
personer som får stöd och hjälp av personalgruppen. Tre av
personerna får hjälp med totalt cirka 20 timmar per vecka. De
övriga tre personerna har ett större omvårdnadsbehov och behöver
fortsättningsvis få stöd och hjälp via en gruppbostad. Dessa tre
personer kommer att erbjudas likvärdiga lägenheter och bli knutna
till en annan gruppbostad.
Boendestöd socialtjänstlagen och LSS (lagen om särskilt stöd och
service till vissa funktionshindrade)
Boendestöd är en praktisk och social insats för personer med
psykiska funktionshinder med syfte att underlätta för den enskilde
att hantera sin vardag. Insatsen är dock inte begränsad till hemmet
utan kan även omfatta aktiviteter utanför boendet och en central
del är att dessa aktiviteter bör göras tillsammans med personen.
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1§
socialtjänstlagen för personer som bor i ordinärt boende. Insatsen
boendestöd kan beviljas i specifika situationer då det finns
speciella krav på kompetens, bemötande eller pedagogik och då
behoven inte kan tillgodoses med andra insatser.
De som arbetar med boendestöd har i de flesta fall utbildat sig till
skötare alternativt undersköterska och många har tidigare
yrkeserfarenhet från den psykiatriska vården. Formell kunskap
tillsammans med personliga egenskaper och rätt människosyn är
viktiga komponenter för att kunna arbeta med boendestöd till
målgruppen som omfattas av insatsen.

Juster
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Införande av en boendestödsgrupp
I samband med avvecklingen av gruppbostaden Jämtlandsgatan
införs en boendestödsgrupp med tre medarbetare (3,0ÅA).
Boendestödsgruppen utför arbete som idag utförs av
hemtjänstgrupperna. Boendestödsgruppen kommer även att utföra
arbete inom ramen för LSS, för de personer som omfattas av ett
LSS beslut och som bor i ordinär bostad.
Ekonomi
Budget 2016 Jämtlandsgatans gruppbostad
Kostnad för införande av boendestödsgrupp
Utökning av bemanningen vid Nyhemsvägens
gruppbostad med en heltid (1,0ÅA)
Uppskattad besparing per år

3 195 000kr
1 466 000kr
422 000kr
1 307 000kr

Underlag för beslut
- Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-08-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja avvecklingen av
gruppbostaden Jämtlandsgatan med start 2016-11-01.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en
boendestödsgrupp. Rekryteringen av personal startar
omgående.
_____
Utdrag till
Vård- och omsorgsavdelningen

Juster
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73

Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och
funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen första
kvartalet 2016

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till
Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen 2006-07-01-2009-12-31)
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § SoL.
Underlag för beslut
- Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-05-31
- Individrapportering till KPMG, 2016-05-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Anders Åreng, chef vård- och omsorgsavdelningen
Jeanette Loft, Vik. Enhetchef

Juster
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Ks § 121

73

Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och
funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen andra
kvartalet 2016

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till
Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen 2006-07-01-2009-12-31)
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § SoL.
Underlag för beslut
- Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-07-05
- Individrapportering till KPMG, 2016-07-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Anders Åreng, chef vård- och omsorgsavdelningen
Jeanette Loft, Vik. Enhetchef

Juster
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73

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

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till
Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen 2006-07-01-2009-12-31)
enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS.
Underlag för beslut
-Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-06-29
- Individrapportering till KPMG, 2016-06-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Anders Åreng, Avdelningschef för vård och omsorgsavdelning
Anna Pers, LSS-handläggare

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

Bräcke kommun har enligt 6 kap 6f § Socialtjänstlagen sedan
2010-01-01 skyldighet att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL.

Underlag för beslut
- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2016-07-05
- Kvartalsrapport till KPMG 2016-07-05
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Sociala avdelningen

Juster
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13

Tillfälliga extra medel till integrationssatsningar
2016 – Kälarnebygdens ekonomiska förening

I januari 2016 tecknade Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och
Bräcke kommun en Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande
av asylsökande och nyanlända i Bräcke kommun. Avsikten är att
parterna aktivt ska samverka med civilsamhället, ideella
organisationer och näringsliv för att skapa bra förutsättningar att
etablera sig i kommunen.
Som ett led i det förstärkta mottagandet har Bräcke kommun ställt
två lokaler i Kälarne till förfogande för ideellt arbete. Syftet är att
underlätta för civilsamhället att bedriva integrationsverksamhet för
nyanlända. En av lokalerna finns i hotell Östjemten och utgör en
samlingslokal under schemalagd tid för studiecirklar samt
träffpunkt för sociala aktiviteter. Den andra lokalen finns på
Stationsvägen 6 (f.d. frisersalong) och ska användas för insamling
av bland annat kläder som ska skänkas till behövande asylsökande.
Kälarnebygdens ekonomiska förening står som hyresgäst på de två
hyreskontrakten och ett samverkansavtal har upprättats som gäller
så länge ideell verksamhet bedrivs i lokalerna. Den totala hyresoch uppvärmningskostnaden för lokalerna beräknas att under
perioden 1 maj 2016 – 31 december 2016 uppgå till 73 362 kr.
Kommunen har fått extra medel av staten för de merkostnader som
asyl-och integrationssituationen medfört, medel som kan nyttjas
under året 2016.
Underlag för beslut
- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2016-07-05
- Samverkansavtal avseende Lokaler i Kälarne, 2016-05-04
- Avsiktsförklaring om Förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Bräcke kommun, 2016-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avsätter 73 362 kr från gemensamma anslag
förvaltade av kommunstyrelsen till Kälarnebygdens ekonomiska
förening. Medlen avser hyres- och uppvärmningskostnad under
perioden 2016-05-01 – 2016-12-31.
_____

Juster
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Ks § 124 forts.
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Sociala avdelningen
Ekonomifunktionen

Juster

29

PROTOKOLL

30

Kommunstyrelsen
2016-08-24

Dnr 2016/2
Ks § 125

11

Fyllnadsval, sociala utskottet

Ingrid Kjelsson (C) har den 5 augusti avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i sociala utskottet. Ny ersättare i Ingrids ställe ska därför
utses.
Yrkanden
Ingrid Kjelsson (C):
Liza Lidvall (C) utses till ersättare i sociala utskottet.
Johan Loock (M):
Veronica Eklund (M) utses till ersättare i sociala utskottet.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag gällande ny ersättare i
sociala utskottet. Eftersom beslutet gäller personval, sker sluten
omröstning
En lapp delas ut till var och en av ledamöterna. Ordföranden
instruerar ledamöterna att skriva namnet på den person som de
anser ska utses till ersättare i sociala utskottet.
Cathrine Blomqvist (S) och Barbro Norberg (LFB) utses till
rösträknare.
Omröstningsresultat
Liza Lidvall (C): 3 röster
Veronica Eklund (M): 3 röster
Blanka: 5 röster
Då den slutna omröstningen resulterade i oavgjort sker
lottdragning. Justeraren, det vill säga Theresa Flatmo (C), väljs till
lottdragare. Kommunsekreteraren lägger en lapp med Veronica
Eklunds (M) namn samt en lapp med Liza Lidvalls (C) namn i en
urna. Lottdragaren drar lott och finner att Liza Lidvall vinner
lottdragningen och därmed utses till ersättare i sociala utskottet.

Juster
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Kommunstyrelsens beslut
Till ny ersättare i sociala utskottet, i Ingrid Kjelssons (C) ställe,
utses Liza Lidvall (C).
_____
Protokollsanteckning
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 13.48 och 13.55.
_____

Juster
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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
Sven-Åke Draxten

Ärende

Tid

Dnr 2016/40
Kulturbidrag
Gimdalsprojektet ek för
Bräcke Folkets Hus-förening
Revsund Kultur
Bräcke PRO
Övsjö bygdegårdsförening
Kälarnebygdens ek förening
Rissnaortens hembygdförening

2016-06-13
2016-06-14
2016-06-15
2016-06-16
2016-07-19
2016-07-20
2016-07-20

Dnr 2016/319
Brådskande ärende
Konvertering av uppvärmningsanläggning i
området Furulund
Dnr 2016/364
Brådskande ärende
Konto för Bräcke kommun på YouTube
Dnr 2016/3
Bidrag till studieförbund 2016
ABF Bräcke
Studieförbundet Bilda
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Sensus
Kulturens Bildningsverksamhet

Juster
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2016-06-15

2016-06-30
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Dnr 2016/180
Bidrag samlingslokaler 2016
Ansjö Bygdegårdsförening
Norra Bodsjö byalag/Flatnor
Gastsjöns bygdegårdsförening
Hunge Folkets Hus
Hällesjö Folkets Hus
Ideella föreningen Kullagården
Ljungå byggnadsförening
Ammeröns byaförening/Nor-Gåsböle
Rissna Hembygdsförening/Zenit
Sidsjö bystugeförening
Stavre bygdegårdsförening
Sundsjö Västra bygdegårdsförening/Fanbyn
Sörbygdens bygdegårdsförening/Tossengård
Alliansen Vängåvan/Nyhem
Övsjö bygdegårdsförening
Dnr 2016/220
Utvecklingsbidrag
Föreningen Forsa.se
Hembygdsföreningen Bodsjö, Hällesjö, Revsund,
Bräcke, Sundsjö och Rissna
Hunge Folkets Hus-förening
Dnr 2016/251
Dispositionsrätt för bankkonto

Juster
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2016-07-20
2016-0-7-21
2016-07-22
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Dnr 2014/77
Dnr 2014/578
Bidrag till anslutningskostnad fiber för samlingslokaler
Ansjö Bygdegårdsförening
Kälens Bystuga
Norra Bodsjö Byalag, Flatnors föreningshus
Hunge Folkets Hus
Hällesjö Folkets Hus
Ideella föreningen Kullagården
Västanede Bygdegårdsförening, skolan
Kälarne IK, Svedjebackens klubbhus
Rissna Hembygdsförening/Zenit
Fugelsta bygdegårdsförening
Stavre bygdegårdsförening
Sundsjö Västra bygdegårdsförening/Fanbyn
Sörbygdens bygdegårdsförening/Tossengård
Alliansen Vängåvan/Nyhem
Övsjö bygdegårdsförening
Håsjö Sportklubb och hembygdsförening
Revsunds Hembygdsförening
Bräcke Baptistförsamling, Elimkapellet
Revsunds Byalag, logen
Ammeröns byalag, bystugan i Nor
Döviksgården
Boggsjö byaförening, Boggsjö kapell
Pilgrimstad IF, biskopsvallen
Bensjö ByaföreniNg, gamla skolan
Bystugan Sösjö
Hosjö-Lövstagården
Sundsjö Hembygdsförening
Storåsen byalag, Björnlogen
Jörgen Persson

Bengt Flykt

Camilla Samuelsson

Juster

2016-06-30

Dnr 2016/180
Utvecklingsbidrag
Hällesjö Folkets Hus

2016-05-03

Dnr 2016/6
Antagningar till Hemvärnet, 2 st

2016-03-23

Dnr 2016/334
Upphandling
a) varor och tjänster upp till 250 tkr
Nätverksprodukter
Backupserver mm

2016-06-16
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Anders Åreng

David Danielsson

Catarina Julin-Nygren

Dnr 2016/390
Utlämnande av allmän handling

2016-07-12

Dnr 2016/360
Begäran om utlämnande av allmän handling

2016-06-14

Dnr 2016/332 SEKRETESS

Beslut om mottagande i grundsärskolan
Mottagande i grundsärskolan av elev folkbokförd
i annan kommun, 2 st
Dnr 2016/383 SEKRETESS
Yttrande till mottagande kommun vid beslut för i
kommunen folkbokförd elev att få gå grundsärskola i
annan kommun
Henrik Kvist

Ingrid Strandberg

Seved Hallerström

2016-06-29

Dnr 2016/352

Utbetalning till föräldrakooperativ

2016-05-31

Dnr 2016/4
Uppta, omplacera och lösa lån inom ramen för av
kommunfullmäktige beslutade belopp
Omsätta lån 4 400 tkr
Omsätta lån 11 200 tkr

2016-07-03
2016-07-04

Dnr 2016/361

Stiftelsen Bräcke skolors samfond, åk 6
Stiftelsen Bräcke skolors samfond, åk 9
Inger Nilsson

2016-05-19
2016-05-19

2016-06-08

2016-06-08

Dnr 2016/300

Tillfällig uthyrning av mark

2016-05-02

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:
2016-04-01 – 2016-04-30
2016-05-01 – 2016-05-31
2016-06-01 – 2016-06-30

Juster
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Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa
funktonshindrade (LSS).
Anmälningarna avser tiden:
2016-04-01 – 2016-04-30
2016-05-01 – 2016-05 -31
Protokoll
Socialt Utskott 2016-05-12 och 2016-06-16 SEKRETESS
Näringslivsutskottet 2016-04-27, 2016-05-18, 2016-05-19,
2016-06-14 och 2016-06-20
Demokratiberedningen 2016-04-27
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2016-06-02
Anmälan av anställningsbeslut – nr 4819-4865
____

Juster
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Meddelande

Dnr 2013/152
51
Från Trafikverket. Fastställd vägplanför ombyggnad av väg 711, delen
Bräcke-Albacken, samt indragning av väg.
Dnr 2013/224
61
Skriftväxlingar om framtida skolorganisation, skolorna längs E 14.
Dnr 2013/469
37
Från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Beslut
om avslag av ansökan för vindkraftpark Mörttjärnberget etapp 2.
Dnr 2014/390
Förnyat Borgensåtagande Bodsjö Fiber ek för.

04

Dnr 2014/499
31
Bilaga 1 och 1B till avtal avseende medverkan som dataleverantör till och
användare av den Nationella Vägdatabasen (NVDB). Vägnät och
företeelsetyper för Bilnät, gångnät och cykelvägnät.
Dnr 2015/20
13
Från Migrationsverket. Ärende om ersättning för utbildning. SEKRETESS
Dnr 2015/60
61
Från Skolverket. Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare under bidragsåret 2015/2016.
Dnr 2015/294
45
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Kontrollprogram för Bräcke
avfallsanläggning.
Dnr 2015/377
40
Från Bygg- och miljönämnden. Tillsyn enl miljöbalken, inomhusmiljön i
skolorna, Oxen 5, Bräcke skola.
Dnr 2015/539
86
Från/Till STIM. Uppsägning av avtal samt kommunens bestridande.
Dnr 2016/13
28
Hyreskontrakt med Arbetsmarknadsenheten om Haren 3, Hantverksg 16,
med Jämtlands Bryggeri AB om Anviken 2:37, Pilgrimcenter 110, med
Kälarnebygdens ek för om Västanede 3:254, Stationsvägen 6, med Bräcke
Pizzeria HB om Lejonet 3, Riksvägen 33, Bräcke samt med
Skolexpeditionen Bräcke om lokal Oxen 9, Jämtlandsgatan 16 B, Bräcke.

Juster
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Dnr 2016/58
13
Från Skolverket. Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd vårterminen 2016.
Dnr 2016/71
02
Från Förvaltningsrätten i Härnösand. Bifall till ansökan om överprövning.
Dnr 2016/123
61
Från Skolinspektionen. Avskrivning av ärende Fristående grundskola.
Dnr 2016/130
10
Synpunkter/Klagomål/Beröm för verksamheter 2016.
Dnr 2016/190
23
Från Tillväxtverket. Avslag på ansökan om projektmedel för projekt
Näringslivs- och destinationsutveckling, MidSweden Skipark.
Dnr 2016/192
10
Enkät till ekonomichef om hur förskola och grundskola i egen regi hanteras.
Dnr 2016/206
13
Från/Till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Insatser för att stärka och utveckla
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter enl § 37 a förordning
2010:1122.
Dnr 2016/212
10
Från Kulturdepartementet. Betänktande Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)
Dnr 2016/215
10
Från Kulturdepartementet. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10).
Dnr 2016/218
Skriftväxling Förvärv av fastigheter.

28

Dnr 2016/220
83
Information om extra Utvecklingsbidrag för Sommarlovsaktiviteter.
Från MUCF. Beslut om utbetalning av stöd till sommarlovsaktiviteter 2016.
Dnr 2016/221
23
Från Förvaltningsrätten i Härnösand. Laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Överklagandet avslås.
Dnr 2016/244
17
Från MSB. Besked om Utbetalning av ersättning för åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Juster

PROTOKOLL

39

Kommunstyrelsen
2016-08-24

Ks § 127 fors.
Dnr 2016/251
23
Kalkyl MSSP Investeringen. Beslut från Region Jämtland Härjedalen om
förlängning av projektet, med mera.
Dnr 2016/257
13
Till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i
förskola, förskoleklass och grundskola. SEKRETESS.
Dnr 2016/264
Skriveler från elever vid Gällö skola om tågkort.

60

Dnr 2016/272
13
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar.
SEKRETESS
Dnr 2016/279
28
Skriftväxling om ”röda huset” på Stavre skolgård.
Dnr 2016/288
77
Från Bygg- och Miljönämnden. Avgift för tillsyn av Gimsätra och
Gellinergårdens fotvård.
Dnr 2016/305
73
Interreg Sverige-Norge. Förbindelse medfinansiering av projekt VälTeL Mixed Zone för Velferdsteknologiske testLab).
Dnr 2015/314
26
Överenskommelse med Albackens byaförening om uppstädning av tomt.
Dnr 2016/315
05
Avtal med KommunLex AB om juridisk handledning och rådgivning.
Dnr 2016/317
43
Från länsstyrelsen Jämtlands län. Dispens från fridlysningsbestämmelser enl
artskyddsförordningen.
Dnr 2016/324
03
Avtal med Ånge kommun om tjänst som samordnare inom folkhälsa.
Dnr 2016/333
05
Information Upphandlingsuppdrag Backupserver.
Dnr 2016/336
17
Från Jämtlands Räddningstjänstförbund. Delårsrapport för januari-april
2016.
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Ks § 127 forts.
Dnr 2016/338
14
Samarbetaavtal med JS Sverige om MultiMedia Broschyr.
Dnr 2016/339
40
Från Bygg- och Miljönämnden. Tillsyn enl miljöbalken, inomhusmiljön i
Gällö skola.
Dnr 2016/340
26
Från länsstyrelsen Västernorrland. Beslut om ändringstillstånd för täkt inom
fastigheten Övsjö 2:6.
Dnr 2016/345
04
Från Jämtlands Gymnasieförbund. Delårsrapport för januari-april 2016.
Dnr 2016/349
26
Från Skogsstyrelsen. Avverkning som berör vattenskyddsområde,
Bensjö 2:4.
Dnr 2016/350
60
Från Skolverket. Statsbidrag för hjälp md läxor eller annat skolarbete 2016.
Dnr 2016/351
13
Från Migrationsverket. Beslut om tilldelning i ramavtalsupphandling av
tillfälliga asylboenden
Dnr 2016/353
60
Från Skolverket. Statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2016.
Dnr 2016/358
04
Avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, pwc, om Rådgivning.
Dnr 2016/359
Från Leader Mittland. Fråga om överskott.

14

Dnr 2016/360
Upphandling Avfallshantering.

05

Dnr 2016/365
37
Avtal med Adven Värme AB om leverans av fjärrvärme till näringsidkare –
flera anläggningar. Komplettering.
Dnr 2016/366
14
Dokumentation Direktupphandling Inblick - tryck, layout och design.
Dnr 2016/367
10
Från CERT-SE. Användaruppgifter från Linkedin 2012.
Juster
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Dnr 2016/369
76
Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Möjlighet att lämna
synpunkter efter genomförd inspektion.
Dnr 2016/370
45
Avtal med EDP Consult AB om utveckling, support och underhåll av EDP
Mobile.
Dnr 2016/371
Upphandling Hyra av fiberförbindelser.

05

Dnr 2016/373
42
Från Östersunds Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom gällande
tillstånd till berg- och moräntäkt inom fastigheten Alanäset 2:6 och 2:13.
Dnr 2016/374
71
Från Kooperativet Hyllan ek för i Sörbygden. Verksamheten vid
kooperativet kommer att upphöra 2016-09-01.
Dnr 2016/375
04
Från Region Jämtland Härjedalen. Reglering av statsbidrag inom
handikappområdet, statsbidrag för inkontinensartiklar och 0,5 öre i skatt.
Dnr 2016/378
13
Hyreskontrakt med Migrationsverket för korridorboende Västanede 3:192,
Tallgläntan 1 B, Kälarne.
Dnr 2016/379
60
Från Skolverket. Statsbidrag Lågstadiesatsningen.
Dnr 2016/380
71
Från Skolverket. Statsbidrag Fritidshemssatsningen..
Dnr 2016/384
88
Avtal med Region Jämtland Härjedalen, Regional biblioteksverksamhet. Det
3-åriga projektet Bokstart.
Dnr 2016/393
Till Hotell Östjemten. Bestidande av fakturor.

04

Dnr 2016/398
75
Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Begäran om yttrande med
anledning av ej verkställt beslut. SEKRETESS
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Dnr 2016/399
13
Från Skolverket. Statsbidrag för kostnadser för samordnare av frågor som
rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för höstterminen 2016.
Dnr 2016/405
13
Från Migrationsverket. Information om avveckling av asylboende pga
överkapacitet.
Dnr 2016/407
05
Förlängning av matavtal med Bräcke Folkets Hus gällande måltider till
skola, barnomsorg, äldreomsorg och dagcenter
Dnr 2016/408
00
Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Jämtland Härjedalen – användning
IT-stöd för samordnad samt individuell vårdplanering.
_____
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Informationer
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för
juli månad 2016.
Inkomna skrivelser och cirkulär:
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
- 16:15 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 16 – med Svenska
kommunalarbetareförbundet
- 16:18 Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
- 16:19 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
traineejobb
- 16:20 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktion – BAL 16
- 16:21 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 16
- 16:22 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
- 16:23 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt lagar till AB
- 16:24 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare – PAN 16 – med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
- 16;25 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll
i arbetalivet
- 16:26 Definitivt omsorgsprisintex (OPI) 2016
- 16:27 Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat
bostadsbyggande
- 16:28 Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt
skollagen
- 16:29 Sotningsindex 2016
- 16:30 Förändringar i förordningar om lönesubvention och
ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb
- 16:31 Arbetsdomstolens dom 2016 nr 26, fråga om beräkning av
den förhöjda ersättningen
- 16:32 Omplacering i samband med arbetsbrist
- 16:33 Ändrade regler om tilläggsbelopp till frisående skolor m.m.
- 16:35 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017
- 16:36 Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
- 16:37 Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast mot
måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete
- 16:38 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – ÖLA 16 – med fastighetsanställdas Förbund
- 16:39 Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät
Juster
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Forts. Informationer
- 16:40 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
mm. – ÖLA 16 – med Seko – facket för service och kommunikation
- 16:41 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. – ÖLA 16 – med Svenska transportarbetareförbundet
- 16:42 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK T med AkademikerAlliansen
- 16:43 Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna
bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet
- 16:44 Sjuklön vid indragen sjukpenning, Allmänna bestämmelser
(AB) § mom. 9
Sveriges Kommuner och Landsting
- Pressmeddelande Trots extra tillskott ser et dystert ut
- Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst
- Brev om digitala personuppgifter
- Trafikbuller och Planering V
Bygg- och miljönämnden i Bräcke kommun
- Samrådsyttrande över anmälan om vattenverksamhet
Folkbildningsrådet
- Folkbildningens frihet och värde
Folkhälsomyndigheten
- Ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2016:46
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
- Årsberättelse 2015
Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter
- Sammanträdesprotokoll 2016-04-18
Jämtlands Gymnasieförbund
- Protokollsutdrag § 22/2016 Regler för inackorderingstillägg och
dagliga resor
- Protokollsutdrag § 27/2016 Utveckling av språkintroduktion
Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Protokoll 2016-07-08
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Forts. Informationer
Lässtyrelsen Jämtlands län
- Samordning av friluftslivet i Jämtlands län – ett regeringsuppdrag
Migrationsverket
- Migrationsverket pausar planer om modulhus
- Riksdagen har beslutat att tillfälligt begränsa möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige
Region Jämtland Härjedalen
- Protokollsutdrag från Regionstyrelsen § 103/2016
Regionstyrelsens sammanträdestider för 2017 (RS/459/2016)
Samordningsförbundet Jämtlands län
- Protokoll från styrelsemöte 2016-05-30
Semesterlistor
Statkraft SCA Vind AB
- Vindpark Björkhöjden. - På gång i maj
- Vindpark Björkhöjden – Sista månadsbrevet
Östersunds kommun
- Protokoll för gemensamma nämndens för upphandlingssamverkan
2016-05-23
MINNESANTECKNINGAR






Arbetsgruppen för ekonomifrågor 2016-04-28
Beredningsgrupp för vård och omsorgsfrågor 2016-05-23
Boenderåd för Furugränd 2016-05-19
Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor 2016-05-23
Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor 2016-06-07
_____
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Dnr 2016/420
Ks § 128

10

Yttrande: Skrivelse Polisens avstånd till
medborgarna i Norrlands inland ökar

Susanne Hansson, kommunalråd Strömsunds kommun har, den 22
augusti 2016, inkommit med en förfrågan angående om Bräcke
kommun vill ställa sig bakom hennes skrivelse Polisens avstånd
till medborgarna i Norrlands inland ökar. Skrivelsen ska skickas
till Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Justitie- och
migrationsminstern Morgan Johansson, Inrikesministern Anders
Ygeman samt statskontorets Johan Sörensson.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-08-23
- Skrivelse från Strömsunds kommun, Polisens avstånd till
medborgarna i Norrlands inland ökar, 2016-08-23
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar skrivelsen Polisens avstånd till
medborgarna i Norrlands inland ökar, 2016-08-22, som sin egen.
_____
Utdrag till
Strömsunds kommun
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