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PROTOKOLL 
 Datum: 2018-08-22 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 83-98 

 

 

Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 22 augusti 2018   
 kl. 08.15-14.00 

Sammanträdet var, under §§ 85-98 (mellan klockan 13.15 och 14.00), öppet för 
allmänheten.  

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Camilla Samuelsson, stabschef 

Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen 
  Henrik Kvist, ekonomichef  
 Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen, §§ 83-84  
  Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen, §§ 83-84 
 Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen, §§ 83-84 
 Anna Lundström, kulturchef, §§ 85-98 
 Caroline Lindström, 1:e socialsekreterare, § 83-del av § 84 
 Yngve Hamberg, sekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras tisdagen den 28 augusti 2018 

 
Utses att justera: Marina Mellgren (pol ob) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yngve Hamberg   Jörgen Persson (S)  Marina Mellgren (pol ob) 

Sekreterare  Ordförande   Justerande  

 

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2018-08-22 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2018-08-28 till och med 2018-09-18  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§  

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Jörgen Persson, S, ordförande 
 

  X 

   

   

   

     

Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande   X 

 

   

   

     

Cathrine Blomqvist, S 
 

  X 

 

   

   

     

Crister Leandersson, S 
 

  X 

 

   

   

     

Kjell Nilsson, V   X 

 

   

   

     

Maria Sträng, S 
 

  X 

 

        

Theresa Flatmo, C 
Birgitta Franzon, M 

 

  X 

   

   

     

Ingrid Kjelsson, C   X 

 

   

   

     

Liza Lidvall, C 
 

  ___    

   

     

Johan Loock, M 
 

  X 

 

   

   

     

Marina Mellgren, Pol ob   X 
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Ärendelista       Sidan 
 

1. Val av justerare samt upprop 
 

2. Fastställande av dagordning     5. 
 

3. Informationer     6. 
 

4. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd     8.  
 

5. Ansökan om bidrag, BRIS      6.  
 

6. Pensionspolicy och tillämpningsregler      7. 
      OPF-KL och PBF    

 
7. Revisionsrapport ”Uppföljning av      9.  

      granskningar” 
 
8. Diskriminerings- och likabehandlingsplan     14. 

 
9. Teckningsrätt – bankkonton, bankgiro,      15. 

      skattedeklarationer, stiftelser mm    
 

10.  Överlåtelse av Revsundslistens kopia     18.
     

11.  Yttrande: Vägen till självkörande fordon     20. 
 

12.  Motion: Gratis transport till undervisning i      21.
 data för äldre 
 

13.  Yttrande: Regional biblioteksplan för      22. 
  Region Jämtland Härjedalen 2019-2022  
 

14.  Yttrande: Regional kulturplan för      23. 
 Region Jämtland Härjedalen 2019-2022   

 
15.  Fyllnadsval, Näringslivsutskottet    26. 

 
16.  Anmälan av delegationsbeslut    27. 

        
17.  Meddelanden och informationer    31.
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Ks § 83 Fastställande av dagordning 

 
Ordföranden meddelar att informationspunkterna om 
familjerådgivningen, samt ordförandens och kommunchefens 
information, utgår från den utskickade ärendelistan. Istället föreslår  
han en informationspunkt om Indelningskommitténs betänkande 
”Myndighetsgemensam indelning” och en allmän information från 
cheferna.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dagordningen fastställs med föreslagna ändringar. 
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Ks § 84 Informationer 
 
Caroline Lindström, 1:e socialsekreterare inom individ- och 
familjeomsorgen, och avdelningschefen Peppe Liljefjäll informerar  
om förslaget till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna utgår 
ifrån socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna förskrifter och 
råd.  
 
Ekonomiskt bistånd är samhällets sista utväg då den enskilde har 
uttömt alla andra möjligheter att klara sin försörjning. Fokus ligger på 
att bidra till att hitta lösningar på försörjningsproblemen. Den enskilde 
tillförsäkras skälig levnadsnivå på kort sikt. Stödet baseras på den 
riksnorm som fastställs av regeringen och är enbart en komplettering till 
den enskildes egna inkomster, upp till normbeloppet.  
 
Nytt är att vi nu kan återkräva felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd. Det 
kan även bli polisanmälan om någon avsiktligt lämnat oriktiga uppgifter. 
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat de senaste åren, såväl i 
Bräcke kommun som i övriga riket, men verkar nu plana ut. År 2017 
fick 271 hushåll i kommunen ekonomiskt bistånd. 
 
Tomas Jonsson, chef för bygg- och miljöförvaltningen, redogör för det 
statliga betänkandet ”Myndighetsgemensam indelning – samverkan på 
regional nivå” (SOU 2018:10).  
 
Enligt förslaget bör landet delas in i sex geografiska områden där de 
statliga myndigheterna ska ingå. Syftet är att uppnå bättre samverkan 
och samordning. Det nordligaste området föreslås omfatta Jämtlands, 
Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. De myndigheter 
som man i första hand vill samordna är arbetsförmedlingen, polisen, 
trafikverket, tillväxtverket och åklagarmyndigheten m fl från 1 januari 
2021.  
 
Ett annat förslag är att landstingsbeteckningen ska ändras till region 
 
Bräcke kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på 
utredningen senast 31 augusti. Ett yttrande kommer att lämnas där 
kommunen är positiv till att staten vill ha en så likartad organisation för 
så många myndigheter som möjligt. 
 
Camilla Samuelsson, stabschef, och Henrik Kvist, ekonomichef, 
redogör för den ekonomiska hanteringen av sommarens skogsbränder.  
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Just. 

Ks § 84 
 
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har haft ett möte med de 18 
kommuner i landet som drabbats av extra omfattande skogsbränder, 
däribland Bräcke. För vår del hanteras de flesta kostnaderna av 
Räddningstjänstförbundet.  
 
Vi får även möjlighet att återsöka hos staten de kostnader som är direkt 
hänförbara till branden. Det finns dock en självrisk för varje separat 
objekt. Vi kan förmodligen inte heller återsöka för verksamhet som är 
lagstadgad för kommunen, exempelvis krisledning.  
 
Ekonomichefen Henrik Kvist informerar och kommenterar kort om 
ärenden som ska behandlas under dagens sammanträde: 
pensionspolicyn, diskriminerings- och likabehandlingsplanen och 
revisionsrapporten om uppföljning av granskningar. 
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 Dnr 2018/318 75 
 
Ks § 85 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 
Kommunstyrelsen har befogenheter att besluta om riktlinjer som är 
styrande och vägledande för Individ- och familjeomsorgen. 
Bräcke kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd innehåller 
anvisningar för kommunens arbete med ekonomiskt bistånd. Syftet 
med riktlinjerna är att de medborgare i kommunen som söker 
ekonomiskt bistånd ska mötas av rättssäkerhet och likabehandling inför 
lagen. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå men ska inte 
tolkas som absoluta regler. I socialtjänstlagen framgår att individuell 
behovsprövning ska göras och om sakliga skäl föreligger motiverar 
detta avsteg från riktlinjerna.  
 

I linje med kommunens riktlinjer för styrdokument ska Riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd antas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 

antog i april 2005, § 6, Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd till livsföring i övrigt. Eftersom dessa riktlinjer är antagna av 

kommunfullmäktige behöver de även upphävas av kommunfullmäktige.  
 

Underlag för beslut 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-06-04 

Förslag till Riktlinjer ekonomiskt bistånd, 2018-06-04, antas 

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, beslutad av 
kommunfullmäktige 2005 § 6 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Förslag till Riktlinjer för ekonomiskt bistånd, 2018-06-04, antas.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt (kf § 6/2005) upphävs.  
 
 
Utdrag till 

 
Sociala avdelningen 
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       Dnr 2018/274 75
  

Ks § 86 Ansökan om bidrag, BRIS 
 
Föreningen Bris, Region Nord, söker bidrag för sin stödverksamhet 

inför 2018. Bris är en verksamhet som bygger på frivilligt arbete samt 

ekonomiska bidrag och gåvor. Kommunernas bidrag utgör en 

förutsättning för fortsatt stödarbete och är ett komplement till de 

insatser som görs av skola, socialtjänst och andra myndigheter.  

 

Verksamheten präglas alltid av ett barnperspektiv och utgår från FN:s 

barnkonvention om barns rättigheter. Målet med Bris verksamhet är att 

stärka barns och ungdomars rättigheter samt förbättra deras 

levnadsvillkor. Verksamheten ska särskilt bistå utsatta barn och 

ungdomar samt att upprätta möjligheter för dessa att föra en dialog 

med vuxna.  

 

Bris ansöker av Bräcke kommun ett föreningsbidrag om 13 000 kronor 

för 2018.  

  
Underlag för beslut 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-05-30 
Bris ansökan om föreningsbidrag, 2018-05-21 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Bräcke kommun beviljar stöd till Bris, Region Nord, med det 

ansökta beloppet 13 000 kr för år 2018. 
 

2. Finansiering tas från befintlig budget, ansvar 2810, förebyggande 
arbete.  

 
 
 

Utdrag till  
 
Sociala avdelningen 
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       Dnr 2018/278 02
  

Ks § 87 Pensionspolicy och tillämpningsregler för  
OPF-KL och PBF 
 

I samband med valet 2018 kan det bli aktuellt att effektuera om-
ställningsstöd enligt bestämmelser om omställningsstöd och pensioner 
för förtroendevalda (OPF-KL), som kommunfullmäktige antog i oktober 
2014 (kf § 84/2014). Med anledning av detta har staben, med stöd av 
KPA, gjort en översyn av kommunens pensionspolicy och de lokala 
beslut om tillämpning antagna enligt ovan. 

 

Översynen har utmynnat i en revidering av pensionspolicyn. 
Förändringarna som har gjorts är framförallt att de lokala besluten om 
tillämpning av OPF-KL har lyfts ut ur policyn och flyttats till ett nytt 
styrdokument i syfte att skapa en tydlighet i hanteringen av 
omställningsstöden (Tillämpningsregler för OPF-KL och PBF). 

 

I samband med översynen har mindre justeringar gjorts kopplat till 
pensionsförmåner för anställda.  

 

Underlag för beslut 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-23 

Förslag till Pensionspolicy, 2018-05-18 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-23 

Förslag till Tillämpningsregler för OPF-KL och PBF, 2018-05-23 

SKL:s dokument ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL)”, 2013-10-20 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Pensionspolicy (kf § 84/2014) upphävs. 

 

2. Pensionspolicy, 2018-05-18, antas.  

 

3. Tillämpningsregler för OPF-KL och PBF, 2018-05-23, antas. 

 
Utdrag till  

Staben 
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                    Dnr 2018/271 10 
 

Ks § 88 Svar på revisionsrapport ”Uppföljning av 
granskningar” 

 

Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning av granskningar 
genomförda under 2013 – 2015. Revisionen har begärt att 
kommunstyrelsen ska lämna synpunkter på de rekommendationer och 
förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen 
emotser svar senast den 28 september 2018. 

 

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

 

Revisionens sammanfattande bedömning:  

”Vår sammanfattande bedömning är att många av de beslut som fattats 
som följd av lämnade rekommendationer har genomförts, men att det 
finns utrymme för ytterligare förbättringar. Vi vill betona vikten av att 
kommunstyrelsen säkerställer att fattade beslut blir verksställda och att 
effekten av besluten följs upp.” 

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att följa upp att beslutade åtgärder genomförs samt att åtgärderna får 
avsedd effekt (se ovan)” 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Uppföljningen ska 
förbättras genom att en ny rutin införs. Rutinen innebär i korthet att de 
särskilda (det vill säga de rapporter som inte är av löpande och 
återkommande karaktär) revisionsrapporterna ska följas upp av 
kommunstyrelsen senast ett år efter behandling i kommunstyrelsen. 
Syftet med uppföljningen är att kommunstyrelsen säkerställer att 
fattade beslut blir verkställda och att effekten av besluten följs upp.  
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Ks § 88 forts  

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att beslut om åtgärder (vid budgetavvikelser) bör vara av den arten 
att det också går att följa upp om de får avsedd effekt, samt att en 
sådan uppföljning dokumenteras och återredovisas, se avsnitt 3.1.2.” 

 

Synpunkt: Kommunen delar till viss del revisionens uppfattning.  

 

I den första delen av revisionens rekommendation anser revisionen att 
beslut om åtgärder bör vara av den arten att det också går att följa upp 
om de får avsedd effekt. Revisionen menar att de beslut om åtgärder 
som kommunstyrelsen har fattat vid prognoser efter 2014 kan betraktas 
som allmänt hållna och utan tydlig uppföljning/återkoppling. Kommunen 
delar inte revisionens uppfattning i denna del. 

 

Kommunen anser i denna del att revisionens slutsatser bygger på 
alltför många förenklingar. Eftersom budgetavvikelser kan bero på flera 
olika orsaker såsom felaktig budget (budgeten är ett antagande), nya 
uppdrag (till exempel fler brukare eller fler barn), förändrade 
förutsättningar (till exempel nya tolkningar från staten) finns det en 
uppenbar risk att mer detaljerade beslut blir kontraproduktiva. Utifrån 
kommunens förutsättningar med ett krympande befolkningsunderlag 
och att kommunstyrelsen har ett direkt ansvar för samtliga förvaltningar 
så är det nödvändigt att betrakta budgetavvikelserna och den 
kommunala ekonomin i ett helhetsperspektiv. Kommunstyrelsen har 
under de aktuella åren vidtagit åtgärder som tillsammans med de 
löpande förändringarna efter prognostillfällena resulterat i att 
kommunen haft en ekonomi i balans, efter avstämning mot 
balanskravet, vid årets slut. Vid de tillfällen där det är möjligt att fatta 
beslut om mer konkreta åtgärder kommer det att ske. Det är dock 
nödvändigt att från fall till fall överväga hur konkreta besluten om 
åtgärder ska vara, helt beroende på den aktuella situationen och 
kommunens förutsättningar. 
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Ks § 88 forts  

 

Vad gäller den andra delen i revisionens rekommendation att 
uppföljningen dokumenteras och återredovisas så har kommunen 
ingen avvikande uppfattning. Kommunen anser dock att en sådan 
uppföljning görs i samband med den årliga årsredovisningen. Det finns 
två centrala begrepp som kommunen har att förhålla sig till – god 
ekonomisk hushållning (i termer av att skapa ekonomiskt långsiktiga 
förutsättningar) samt att årligen ha en ekonomi i balans vid årets slut. 
Det är en mycket stor utmaning om befolkningsunderlaget fortsätter att 
minska. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att begära slutredovisning av kostnaderna för ombyggnationen av 
entrén (genomförd under 2009) från Folkets hus och om kostnaden 
skiljer jämfört med preliminära beräkningen, upprätta ett nytt 
hyresavtal, se avsnitt 3.2.1.” 
 

Synpunkt: Det finns ett slutligt avtal mellan Bräcke kommun och Bräcke 
Folkets hus med anledning av kommunens ombyggnad av entré. 
Rubriken på avtalet är ”Tillägg till hyreskontrakt Nr 3 (2006-05-01 – 
2021-12-31, justerat 2017-01-08)”. Avtalet skrevs under sommaren 
2015. Bakgrundsinformation samt ”Tillägg till hyreskontrakt Nr 3 med 
Bräcke Folkets Hus, med anledning av ombyggnad entré” var med som 
meddelande till kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-26 § 139. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att tydliggöra i rutinerna för attest av hyresavtal att det ingår att 
kontrollräkna årliga hyresjusteringar, se avsnitt 3.2.1.” 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. En punkt om att 
kontrollräkna de årliga hyresjusteringarna i avtalen med Bräcke Folkets 
Hus tas med i internkontrollplanen för 2019. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att, för att få bättre kontroll över den faktiska tiden som genomförs 
hos vårdtagaren, överväger att införa kontinuerlig tidsregistrering, se 
avsnitt 3.2.2.” 
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Ks § 88 forts  

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Kontrollen över 
faktiskt genomförda timmar i hemtjänst ska förbättras genom 
tidsregistrering i Phoniro. Detta kommer att införas under sista halvan 
av 2018. Respektive enhetschef kommer månadsvis redovisa utfallet 
till avdelningschef. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att säkerställa att samtliga avtal är giltiga samt följer gällande 
lagstiftning, se avsnitt 3.3.1.” 

 

Synpunkt: Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning. Översyn av 
giltighet och avtalstider påbörjas under hösten 2018. Översynen 
samordnas av staben.  

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att styrdokument/strategi avseende kompetensförsörjning tas fram, 
se avsnitt 3.3.3.” 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Arbetet har 
påbörjats och kommer att intensifieras under sommaren. Målbilden är 
att ett styrdokument/en strategi avseende kompetensförsörjning blir 
klar under hösten 2018. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”- att en uppföljning görs för att klargöra i vilken omfattning 
ledstjärnorna i Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun är kända 
och efterlevs samt eventuellt revideras, se avsnitt 3.3.3.” 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. En översyn av 
policyn kommer att göras under 2018 och därefter kommer den 
reviderade policyn kommuniceras i organisationen.  
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Underlag för beslut 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-07-02  

Revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar”, 2018-04-25 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 

tjänstemannaförslaget. 

 

 

 

Utdrag till  

 

Kommunchef 

Samtliga avdelningschefer  
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       Dnr 2018/340 02
  

Ks § 89 Diskriminerings- och likabehandlingsplan 
 
Den 1 januari 2017 började nya ändringar i diskrimineringslagen 3 kap 
att gälla, vilket innebär att kravet på jämställdhetsplan ersätts med ett 
allmänt skriftligt krav på dokumentation.  
 
Ändringarna i diskrimineringslagen bygger på aktiva åtgärder som ska 
leda till att ett förebyggande och främjande arbete motverkar 
diskriminering och på annat sätt verkar för lika rättigheter och 
möjligheter inom alla verksamheter i Bräcke kommun. Skyldigheten att 
bedriva aktiva åtgärder utformas som ett övergripande ramverk. 
 
Med anledning av ändringarna i diskrimineringslagen har staben 
utarbetat ett förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan. 
Denna plan ersätter Jämställdhetsplanen vilken antogs av 
kommunfullmäktige april 2016 (kf § 37/2016).  
 
Skillnaden mellan Jämställdhetsplanen och Diskriminerings- och 
likabehandlingsplan är att den senare omfattar alla 
diskrimineringsgrunder och inte bara kön.  
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-07-30 
Förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan, 2018-05-04  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Jämställdhetsplan för Bräcke kommun, antagen av 

kommunfullmäktige i april 2016 (kf § 37/2016), upphävs. 

 

2. Förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan, 2018-05-04, 

antas.  

 

 

Utdrag till 

 

Staben 
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       Dnr 2018/404 04
  

Ks § 90 Teckningsrätt – bankkonton, bankgiro, 
skattedeklarationer, stiftelser mm 

 
För att säkerställa att rätt personer har rätt behörighet, att teckna 
kommunens bankkonton, bankgiron, skattedeklaration, handlägga 
stiftelser med mera, ska en årlig översyn göras inför kommunstyrelsens 
sista sammanträde under året. Förutom den årliga översynen ska 
teckningsrätten ses över i samband med personalförändringar. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-08-02.  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Tidigare beslut om teckningsrätt enligt ks § 166/2017 upphävs. 

 
2. Följande personer utses att två i förening, teckna kommunens 

övriga bankkonton, bankgiron, utfärda kvitton och bankanvisningar: 
 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
Maria Berglund 
Britt-Marie Lundemo 
Taina Aho 
Camilla Samuelsson  
Bengt Flykt  
Jörgen Persson 
 

3. Följande personer utses att två i förening utföra löneutbetalningar 
av engångskaraktär, via internetbanken:  
 
Elisabeth Högström 
Ulla Bäckman 
EvaCarin Andersson 
Taina Aho 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
Maria Berglund 
Britt-Marie Lundemo 
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Ks § 90 forts  
 

4. Följande personer utses att var för sig, underteckna kommunens, 
skattedeklarationer för mervärdesskatt och för sociala avgifter och 
skatt samt underteckna kommunens ansökan om ersättning för 
mervärdesskatt:  
 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
Britt-Marie Lundemo 
Maria Berglund 

 
5. Följande personer utses att vara behörighetsadministratörer för 

Internetbanken, vilket innebär rätt att ge behörigheter till personer 
att via Internetbanken göra betalningar och överföringar från 
kommunens bankkonton:  
 
Ingrid Strandberg 
Henrik Kvist 

 
6. Följande personer utses att utföra elektroniska 

leverantörsbetalningar, övriga utbetalningar och överföringar via 
ekonomisystemet:  
 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
Maria Berglund 
Britt-Marie Lundemo 
Taina Aho 

 

7. Följande personer utses att två i förening utföra elektroniska 
löneutbetalningar via signering med sigillnyckel: 
 
Elisabet Högström 
Ulla Bäckman 
EvaCarin Andersson 
Henrik Kvist 
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Ks § 90 forts  
 

8. Följande personer har rätt att två i förening, via kortladdning, utföra 
slutsignering från kommunens bankkonto: 
 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
Britt-Marie Lundemo 
Maria Berglund 
Taina Aho 

 

9. Följande personer utses att vara registertecknare för de stiftelser  
som förvaltas av kommunstyrelsen: 

 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
Britt-Marie Lundemo 
Malin Johansson 

 
10. Följande personer utses att var för sig, underteckna kommunens 

inkomstdeklaration och fastighetsdeklaration: 
 

Rebecka Danielsson 
Göran Bengtsson 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 

 
 

Utdrag till  
 

Henrik Kvist, Ingrid Strandberg, Britt-Marie Lundemo, Maria Berglund, Taina Aho, 
Elisabet Högström, Ulla Bäckman, EvaCarin Andersson, Malin Johansson, Rebecka 
Danielsson, Göran Bengtsson, Agnes Wagroda, Bengt Flykt, Jörgen Persson 
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      Dnr 2018/333 87
  

Ks § 91 Överlåtelse av Revsundslistens kopia 
 

Revsunds hembygdsförening ber att få överta ägande 
och förvaltande av kopian av Revsundslisten, som 
sedan 2003 varit i kommunens ägo. 

 

Revsundslistens original hittades i Revsunds kyrka 1911 och 
finns idag i Östersund, som en del av Jamtlis permanenta 
utställning av historiska bildvävar. Revsundslisten 
uppskattas vara tillverkad omkring 790-talet. Under 1990-
talet hittade Nätverket Nornorna (en del av hembygds-
föreningen i Revsund), en kopia av bildväven, som med stöd 
av Jamtlis textila avdelning tillverkats av en person som 
tidigare bott i kommunen. Kopian köptes in av Nornorna och 
såldes sedermera till Bräcke kommun. Den har förvarats i 
kommunens arkiv och lånats ut till föreningen. Tanken med 
inköpet enligt handlingarna var dock att den skulle ingå i en 
permanent utställning i kommunhuset, vilket såvitt känt 
aldrig inträffade. 

 

När nu Revsunds hembygdsförening vill överta kopian finns 
det flera saker som talar för att den ska få göra det. Listen 
kommer från Revsund och föreningen har ambitionen att 
införliva den i sina permanenta utställningar, som just nu 
undergår en större modernisering med stöd av 
Riksantikvarieämbetet. Att låta den ingå i föreningens 
samlingar kommer göra den betydligt mer tillgänglig än vad 
den varit kommunens ägo. 

 

När kommunen köpte in kopian 2003 så var det till den 
ursprungliga prissättningen 25 000 kronor. Det får femton år 
senare betraktas som avskrivet, och om kommunen ska 
ställa något motkrav för överlåtelsen så ska det hellre handla 
om att den blir väl omhändertagen, eftersom även en bildväv 
från 90-talet åldras, samt att den faktiskt blir en del av 
föreningens utställningar och därmed tillgänglig för 
allmänheten.  
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Ks § 91 forts  
 

Kopians upphovsmakare ser också positivt på att den får 
kliva fram ur arkiven igen, och står gärna till tjänst med 
information om hur det kom sig att den tillverkades. 

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-07-29 
Ansökan från föreningen, 2018-07-09 
Handlingar: KS 02/248 87, KF § 8/2003. 
 
Yrkanden 
 

Johan Loock (M): 
Bifall till tjänstemannaförslaget 
 
Ingrid Kjelsson (C): 
Bifall till tjänstemannaförslaget 
 
Förtydligande 

 
Jörgen Persson (S): 
Förbehållet i punkt 2 avser eventuell senare försäljning av 
alstret.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bräcke kommun överlåter kopian av Revsundslisten till 
Revsunds hembygdförening. 
 

2. Överlåtelseavtal tecknas mellan Bräcke kommun och 
Revsunds hembygdsförening där förbehåll för överlåtelsen 
anges.   

 
3. Uppdras till Tillväxtavdelningen att upprätta överlåtelseavtal. 

 
 

 
Utdrag till 
 
Tillväxtavdelningen 
Revsunds hembygdförening 
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      Dnr 2018/174 51
  

Ks § 92 Yttrande: Vägen till självkörande fordon 

 
Näringsdepartementet har bjudit in Bräcke kommun att lämna sina 
synpunkter på slutbetänkandet av utredningen om självkörande 
fordon på väg. Remissvaren ska ha kommit in till Närings-
departementet senast den 1 september. 
 
Utredningens uppdrag har varit att ta fram förslag som ger bättre 
rättsliga förutsättningar för en snabb introduktion av automatiserade 
fordon i reguljär trafik. 
 
Bräcke kommuns yttrande tar upp ett par exempel på hur en 
landsbygdskommun som Bräcke kan dra nytta av utvecklingen. 
 
Bräcke kommun anser att 

 Det är positivt att förarbegreppet kan inkludera personer utanför 
fordonet.  

 Det bör göras tydligt att en förare kan övervaka flera olika fordon 
samtidigt, på distans. 

 Kameror riktade in i kupén är nödvändiga för att kunna säkerställa 
att passagerare under 15 år är bältade, men att detta inte bör 
föranleda andra regler än de som utredningen föreslår. 

 Staten bör ta ansvar för att anpassa väginfrastrukturen, att förbättra 
uppkopplingsmöjligheterna och att kartera eller på annat sätt göra 
det möjligt för självkörande bilar också i det mer finmaskiga 
vägnätet. 

 

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-07-17 
Tillväxtavdelningens förslag till yttrande, 2018-07-17 
Missiv, SOU 2018:16, Vägen till självkörande fordon 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
 

 
Utdrag till 
 
Tillväxtavdelningen och Näringsdepartementet 
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      Dnr 2018/80 10
  

Ks § 93 Motion: Gratis transport till undervisning i data  
 för äldre 
 
Kjell Eriksson (SD) lämnade den 14 februari 2018 in en motion om hur 
Bräcke kommun kan underlätta undervisning i data för äldre. Motionen 
har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kjell Eriksson yrkar i motionen: 
 
1. Att kommunen går ut med en enkät till alla äldre och erbjuder dem 

skjuts till undervisning i datakunskap 
2. Bussen ska vara gratis.  
 
Underlag för beslut  
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-06-11 
Kjell Erikssons (SD) motion, 2018-02-14 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Motionen avslås.  
 
Motivering 
 

Frågan om hur kommunen kan underlätta för medborgarnas utbildning  
i datakunskap/digitala verktyg hanteras av den förstudie som planeras 
under 2018-2019.  
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      Dnr 2018/620 88
  

Ks § 94 Yttrande: Regional biblioteksplan för Region Jämtland 
Härjedalen 2019-2022 

 
Regionala utvecklingsnämnden beslutar i höst om ny regional 
biblioteksplan inför åren 2019-2022, och har utlyst en remissrunda där 
bland andra länets kommuner ombeds att komma med synpunkter på 
innehåll och utformning. Regional biblioteksverksamhet har ett 
lagstadgat uppdrag att serva regionens folkbibliotek och ska därtill ha 
en egen biblioteksplan för sin verksamhet. 
 

Den regionala biblioteksverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att stödja 
kommunernas folkbibliotek, där skiljer den sig ifrån de övriga regionala 
kulturverksamheterna, som har uppdrag att självständigt arbeta inom sitt 
område direkt mot utövare, medborgare med mera. Även om uppdraget har 
breddats till att innefatta även konstområdet litteratur, så är det samarbetet 
med regionens kommuner som är den huvudsakliga arbetsuppgiften för den 
regionala biblioteksverksamheten. 

 

Föreslaget till ny plan är välformulerat utifrån uppdraget, och speglar väldigt 
väl det komplexa system av tjänster, resurser och förväntningar som utgör 
folkbibliotekens verksamhetsområden idag. Samarbetet mellan region och 
kommun fungerar bra, och eftersom kommunerna beretts tillfälle att i 
bibliotekschefsgruppen följa arbetet med framtagande av ny plan finns inget 
att anmärka på. En bra beskrivning av nuläget, förankrad i lagar, 
förutsättningar med mera, några rimliga utvecklingsområden, och tillräckligt 
med luft i formuleringarna för att planen ska fungera i samklang med en 
omvärld i förändring under de kommande fyra åren. 

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-08-03 
Missiv, dnr RUN/591/2017 
Regional biblioteksplan för Jämtland Härjedalen 2019-2022, remissutgåva 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar Tillväxtavdelningens remissyttrande enligt ovan som 
sitt eget. 

 
 
Utdrag till  
 
Region Jämtland Härjedalen 
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      Dnr 2018/620 88
  

Ks § 95 Yttrande: Regional kulturplan för Region Jämtland 
Härjedalen 2019-2022 

 

Regionala utvecklingsnämnden beslutar i höst om ny kulturplan 
plan inför åren 2019-2022, och har utlyst en remissrunda där bland 
andra länets kommuner ombeds att komma med synpunkter på 
innehåll och utformning. 

 

De regionala kulturverksamheterna ingår i Kultursamverkansmodellen, 
vilket är den statliga formen för kulturbidrag till de allra flesta av 
Sveriges regioner. Kulturplanen är det planeringsverktyg som ligger till 
grund för ansökan om medel, den utvärderas och följs upp löpande 
under perioden, och revideras numera vart fjärde år i Region Jämtland 
Härjedalen. 

 

Planen är också det största enskilda dokument som i någon mening 
beskriver regionens kulturliv överlag, och planskrivandet blir därmed en 
kompromiss mellan att bara planera och redovisa den regionala 
verksamheten med samarbetspartners till staten, och en beskrivning av 
alla de kulturaktörer som finns i någon slags organiserad form i 
regionen. Den här balansgången mellan det formellt nödvändiga för 
bidragsgivningen och viljan att täcka upp det mesta hanteras olika (bra) 
mellan landets regioner, och de tenderar också att se olika ut över tid i 
samma region. 

 

Årets upplaga är en helt rimlig version, som innehåller det nödvändiga 
byråkratiska ramverket, samspelet med regionens övriga 
styrdokument, ganska kortfattade beskrivningar av de egna 
verksamheterna med prioriteringar, insatsområden och 
utvecklingsområden, tillsammans med ett antal samverkanspartners 
där bland annat kommunerna får ett kortare avsnitt var. Hur man än 
spaltar upp den information som behöver finnas med kommer det att 
ställas frågor om man inte skulle göra annorlunda för tydlighetens skull. 
Eller om inte andra parter skulle finnas med, som är nog så viktiga för 
kulturlivet. Svenska kyrkan, till exempel, som är den enda som kan ge 
studieförbunden en match när det gäller antal kulturevenemang, och 
definitivt jobbar mer med kultur än idrottsrörelsen. 

 



 
 

   
 
 

 

Sida 26 av 45 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-08-22 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 83-98 

 

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

Just. 

Ks § 95 forts  

 

I slutänden kommer dock kulturplanen alltid att utgöra en kompromiss, 
och därmed är disposition och innehåll i remissutgåvan väl så bra som 
alternativen. De synpunkter som vi vill lämna är följande: 

 

 I förordet beskrivs kommunernas kulturverksamhet som basen och 

den regionala nivån som kompletterande. I ett pragmatiskt 

perspektiv alldeles rätt, och med en anda av samverkan och 

gemensamt ansvar. Det är dock värt att notera att ett enda krav 

ställs på kommunerna av staten; det lagstadgade folkbiblioteket. Allt 

annat är faktiskt bonus och upp till egna prioriteringar i den enskilda 

kommunen. Regionen å sin sida har ett självständigt statligt 

uppdrag att arbeta med åtta olika konstområden i hela sitt 

geografiska område. I praktiken är vi kommunicerande kärl, med ett 

ömsesidigt beroende för att vi tillsammans ska kunna göra så bra 

saker som möjligt för våra medborgares skull. Det är självklart och 

ska också beskrivas. Men distinktionen mellan de olika statliga 

uppdragen får inte försvinna i ett så viktigt dokument som 

kulturplanen faktiskt är. 

 

 En faktafråga i inledningen till kapitel 2 (sid 6), det är kommunen 

Östersund som har ungefär hälften av regionens innevånare, inte 

staden.  

 

 Beskrivningen av Regional biblioteksverksamhet, 5.5 (sid 24) 

saknar en viktig detalj. Det bör förtydligas att den har ett 

huvudsakligt uppdrag att serva folkbiblioteken, och att det enligt 

bibliotekslagen också krävs en egen biblioteksplan för 

verksamheten. Den skiljer sig alltså från alla de övriga 

kulturverksamheterna, som i högre grad kan välja inriktning för sitt 

arbete själva.  

 
Sedan konstområdet litteratur lades in i Kultursamverkansmodellen och 
i de flesta fall landade i regional biblioteksverksamhet pågår  
diskussioner i flera svenska regioner om hur det ena uppdraget inte 
ska konkurrera ut det andra, därför är det värt att förtydliga att regional 
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biblioteksverksamhet har en given motpart i kommunerna och 
folkbiblioteken, och därmed inte kan fungera på samma sätt som de 
övriga kulturverksamheterna. 

 
Med undantag för ovanstående noteringar är regionens förslag till ny 
kulturplan ett fullt fungerande dokument, med de nödvändiga ingående 
delarna, en redovisning av viktiga samarbetspartners, planerade 
utvecklingsområden för de kommande fyra åren, och paketerat med 
tillräckligt svängrum för att kunna anpassa sig till de förändringar som 
vi kan förutsätta kommer, men vars karaktär vi inte kan förutspå. 
 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-08-03 
Missiv, dnr RUN/363/2017 
Kulturplan för Jämtland Härjedalen 2019-2022, remissutgåva 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar Tillväxtavdelningens remissyttrande enligt 
ovan som sitt eget. 
 

 

Utdrag till 
 
Region Jämtland Härjedalen 
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     Dnr 2018/2    11 
 
Ks § 96 Fyllnadsval, näringslivsutskottet 
 
Ulrika Andersson (S) har den 11 mars 2018 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i näringslivsutskottet. Ny ersättare i Ulrika Anderssons (S) ställe  
ska därför utses.  
 
Sven-Åke Draxten (S) har den 28 maj 2018 avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot och ordförande i näringslivsutskottet. Ny ledamot och ordförande  
i Sven-Åke Draxtens (S) ställe ska därför utses.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Till ny ersättare i näringslivsutskottet, i Ulrika Anderssons (S) ställe,  

utses Barbro Norberg (LFB). 
 
2. Till ny ledamot och ordförande i Näringslivsutskottet,  

i Sven-Åke Draxtens (S) ställe, utses Jörgen Persson (S). 
 
 
 
Utdrag till  
 
De valda 
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Ks § 97 Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.  
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 
Delegat Ärende Tid 
 
 Dnr 2018/40 
Sven-Åke Draxten Kulturbidrag 
 Bräcke Riksteaterförening 2018-04-30 
 Rissnaortens Hembygdsförening, två ansökningar 2018-05-02 
 Hucksjöåsens Byalag 2018-05-08 

 Studieförbundet Bilda Mitt 2018-05-28 
 Övsjö Bygdegårdsförening 2018-06-07 
 

 Dnr 2018/364 
 Brådskande ärende 

 Medfinansiering av ”Strukturanalys för Jämtlands län” 2018-06-29 
 

 Dnr 2018/44 
 Utvecklingsbidrag 
 Hembygdsföreningar i Bräcke kommun, sex stycken 2018-04-23 
 
 Dnr 2018/3 
 Bidrag till studieförbund och bildningsorgansationer 2018-06-08 

 ABF Bräcke 
 Bilda Mitt 
 Studiefrämjandet Mitt 
 Vuxenskolan 
 Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 
 Sensus Region Norrland 
 Kulturens Bildningsverksamhet 

  
  

 Dnr 2018/384 
 Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass 
 Tjänst som kommunchef  2018-07-09 
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 Ks § 97 forts 

  
 Dnr 2018/20 
 Bidrag till samlingslokaler 2018-06-08 
 Ansjö Bygdegårdsförening 
 Norra Bodsjö Byalag, Flatnor 
 Gastsjöns Bygdegårdsförening 
 Hunge Folkets Hus 
 Hällesjö Folkets Hus 
 Ideella föreningen Kullagården 
 Ljungå bygdegårdsförening 
 Ammeröns byaförening, bystugan i Nor 
 Rissnaortens hembygdsförening, Zenit 
 Sidsjö bystugeförening 
 Stavre bygdegårdsförening 
 Sundsjö västra bygdegårdsförening, Fanbyn 
 Sörbygdens bygdegårdsförening, Tossengård 
 Alliansen Vängåvan, Nyhem 
 Övsjö bygdegårdsförening 
 

Jörgen Persson Dnr 2018/40 
 Kulturbidrag 
 Jämtlands läns idrottshistoriska förening 2018-06-18 
 Ångbåtsföreningen Alma af Stafre 2018-06-19 
 Hällesjö hembygdsförening 2018-07-16 
 Kälarnebygdens kooperativa förening 2018-07-17 
 PRO Bräcke 2018-07-18 
 ABF Bräcke 2018-07-19 
 
 Dnr 2018/44 
 Utvecklingsbidrag 
 Forsaleden 2018-06-08 
 
Bengt Flykt Dnr 2018/156 
 Beslut om att kommunen inte ska yttra sig vid inbjudan 

 om att lämna synpunkter  
 Från Trafikverket: Förslag till föreskrifter om bärighets- 
 klasser i Jämtlands län 2018-05-08 

  
 Dnr 2018/382 
 Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass 
 Tjänst som säkerhetssamordnare 2018-07-09 
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 Dnr 2018/234 

 Beslut om att kommunen inte ska yttra sig vid inbjudan 
 om att lämna synpunkter  
 Från Finansdepartementet: Föreskriftsrätt för Lantmäteriet 
 enl förordningen om lägenhetsregister 2018-05-25 
  
 Dnr 2018/383 
 Beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass 
 Tjänst som stabschef 2018-07-09 

 
Catarina Julin-Nygren Dnr 2018/391 
 Beslut om mottagande i grundsärskola 2018-07-11 
 
Peppe Liljefjäll Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap 
 Rissnaortens Hembygdsförening 2018-04-20 
 Norra Bodsjö Byalag 2018-06-05 
 Gimdalens IF 2018-06-07 
 Norra Bodsjö Byalag 2018-06-29 
 
Cathrine Blomqvist Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten 
 Revsunds Byalag 2018-05-22 
 Bräcke Folkets Hus 2018-05-22 
 
Anna Lundström Dnr 2018/332  
 Beviljande av tillstånd och registrering för egentliga  
 lotterier enligt Lotterilagen 
 Sidsjö Bystuga 2018-04-14 
 
Seved Hallerström Dnr 2018/362 
 Utdelning ur donationsstiftelsen Bräcke skolors samfond 
 Bräcke skola, åk 9 2018-06-05 

 
Reidar Otterbjörk Dnr 2018/359 
 Utdelning ur donationsstiftelsen Bräcke skolors samfond 
 Kälarne skola, åk 9, tre elever 2018-06-13 
 
Jonny Berg Beslut om bostadsanpassningsbidrag 

 17 ärenden. SEKRETESS 
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Anmälan av delegationsbeslut 
 
Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt  
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa 
funktonshindrade (LSS). 
 
Anmälningarna avser tiden: 
2018-04-01 – 2018-04-30 SEKRETESS 
2018-05-01 – 2018-05-31 SEKRETESS 
2018-06-01 – 2018-06-30 SEKRETESS 
 
Protokoll 
 
Sociala utskottet 2018-05-22, 2018-06-14 samt 
2018-06-21 SEKRETESS 
Näringslivsutskottet 2018-06-07 
 
Anställningsavtal 
 
Förteckning över anställningsavtal perioden 2018-05-23--08-21.  
Urval: Alla visstid, månadsavlönade 
Urval: Tillsvidare 
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                               Ks § 98 Meddelanden och informationer 
 
 Dnr 2015/530 86 
Från STIM. Uppsägning av musiklicensavtal för omförhandling. 
 
 Dnr 2015/438 75 
Från Förvaltningsrätten i Härnösand. Fråga om verkställighet av beslut. 
SEKRETESS 
 
 Dnr 2015/397 34 
Till Länsstyrelsens Jämtlands län. Revideringen av vattenskyddsområdet för 
Bräcke vattentäkt. 
 
 Dnr 2016/251 23 
Tillväxtavdelningen Analys av effekter av projekt MidSweden Ski Park. 
 
 Dnr 2016/337 03 
Svar på skrivelse från privatperson ang uppsägningsförfarande. SEKRETESS 
 
 Dnr 2016/398 75 
Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Rapportering av ej verkställt 
beslut. SEKRETESS 
 
 Dnr 2017/221 81 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Verksamhetsrapport för det lokala 
naturvårdsprojektet Hållbar sjöfart på Revsundssjön.  
 
 Dnr 2017/397 05 
Informationsfullmakt, arbetsgivare (Stm-Förmedlare), Lifeplan AB. 
 
 Dnr 2017/412 
Från UMS-Alert. Information om UMS kundportal (mass-SMS och 
talmeddelanden som informationskanal för kommunalteknisk verksamhet).  
 
 Dnr 2017/442 83 
Från Boverket. Beslut om bidrag enl förordningen om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler. 
 
 Dnr 2017/509 00 
Från Region Jämtland Härjedalen. Protokollsutdrag Gemensam nämnd för 
samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner. 
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 Dnr 2017/532 43 
Provtagning drickvattenbrunn vid Kälarne soptipp.  
  
 Dnr 2017/559 42 
Från Bygg- och miljönämnden. Avvikelser i arbetsmiljön vid Gällö skola. 
 
 Dnr 2017/582 60 
Från Skolinspektionen. Övergripande rapport idrott och hälsa. 
 
 Dnr 2018/19 51 
Från Region Jämtland Härjedalen. Information om regeringens beslut om 
avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar. 
 
 Dnr 2018/23 00 
Från Region Jämtland Härjedalen. Förslag till överenskommelse om regional 
samverkan. 
 
 Dnr 2018/26 10 
Inkomna synpunkter/klagomål/beröm för verksamheter, tolv stycken med 
några svar. 
 
 Dnr 2018/44 83 
Från MUCF. Information om bidrag till öppen fritidsverksamhet. 
 
 Dnr 2018/70 42 
Till Länsstyrelsen Jämtlands län. Yttrande över ansökan om tillstånd för 
fortsatt och utökad täkt av berg inom fastigheterna Bräcke 1:405 och Bensjö 
2:15. 
 
 Dnr 2018/71 13 
Från/Till Länsstyrelsen Jönköpings län. Ansökan samt beslut om medel inom 
ramen för § 37a förordning om statlig ersättning för att stärka och utveckla 
verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. 
 
 Dnr 2018/75 60 
Från Socialstyrelsen. Statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i 
förskoleklass. 
 
 Dnr 2018/82 02 
Överenskommelse med Försäkringskassan avseende uppföljningssystemet 
SUS. 
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 Dnr2018/100 51 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Beslut i ärende om cruising i Bräcke. 
 
 Dnr 2018/108 05 
Från Förvaltningsrätten i Härnösand. Dom Överprövning av beslut att avbryta 
upphandling. 

 
 Dnr 2018/115 10 
Från Tillväxtverket. Beslut om stöd till projekt Lokal digital agenda. 
 
 Dnr 2018/124 13 
Från Skolverket. Beslut om samverkan avseende uppdraget att genomföra 
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och 
vid behov för barn och elever med annat modersmål än svenska. 
 
 Dnr 2018/139 05 
Avtal med Tele 2 Sverige AB om telefoniprodukter. 
 
 Dnr 2018/142 10 
Från Post- och telestyrelsen, PTS. Svar på brev om driftstörningar. 
 
 Dnr 2018/156 51 
Från Trafikverket. Förslag till ny bärighetsföreskrift i Jämtlands län, 
återkoppling på remissvar. 
 
 Dnr 2018/158 60 
Från Skolverket. Ansökan Lågstadiesatsningen lå 2018-2019. 
 
 Dnr 2018/159 71 
Från Skolverket. Ansökan fritidshemssatsningen 2018. 
 
 Dnr 2018/160 113 
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättning. 
SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/161 73 
Till/Från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Lex Sarah anmälan. 
SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/183 10 
Från/Till privatperson. Ersättning efter halkolycka. 
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 Dnr 2018/206 77 
Från/Till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Lex Maria anmälan. 
SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/217 10 
Från Protector. Regresskrav på grund av översvämning/vattenskada i källare. 
 
 Dnr 2018/229 10 
Från Datainspektionen. Meddelande om dataskyddsombud för 
Överförmyndarnämnden. 

 
 Dnr 2018/239 02 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Visma Enterprise AB. 
 
 Dnr 2018/241 02 
Personuppgiftsbiträdesavtal med KPA Pensionsservice AB. 
 
 Dnr 2018/242 62 
Personuppgiftsbiträdesavtal med ProReNata. 
 
 Dnr 2018/245 14 
Till/Från Tillväxtverket. Projekt Lokal näringslivsutveckling 2018-2021. 
 
 Dnr 2018/246 43 
Till/Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Life-ansökan Gimån med biflöden. 
 
 Dnr 2018/249 43 
Till/Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Bildande av naturreservat 
Dalbergstorpet. 
 
 Dnr 2018/251 43 
Från/Till Bygg- och miljönämnden. Jordvärmeanläggning Stavre 1:31. 
 
 Dnr 2018/252 14 
Från Tillväxtverket/SKL. Nytt stöd stärker landsbygdskommuner.  
 
 Dnr 2018/253 02 
Personuppgiftsbiträdessavtal med WinLas AB. 
 
 Dnr 2018/260 02 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Sysarb. 
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 Dnr 2018/261 13 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Utlysning av statsbidrag till verksamheter 
för asylsökande med flera. 
 
 Dnr 2018/262 73 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Doro AB. 
 
 Dnr 2018/263 73 
Funktionsavtal med Office Dokument i Östersund AB. I-Toshiba e-studio 
3005AC. 
 
 Dnr 2018/275 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Sokigo AB. 

 
 Dnr 2018/276 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Formpipe Software AB. 
 
 Dnr 2018/277 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Jämtland Härjedalen. 
 
 Dnr 2018/280 02 
Personuppgiftsbiträdesavtal Rekryteringsverktyg HR Supporten. 
 
 Dnr 2018/281 77 
Avtal med E-hälsomyndigheten avseende åtkomst till viss information i 
receptregistret. 
 
 Dnr 2018/285 10 
Personuppgiftsbiträdesaval gällande Tillväxtavdelningens nyhetsbrev till 
företag. 
 
 Dnr 2018/286 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Explizit, för behandling av personuppgifter 
vid Överförmyndarnämnden. 
 
 Dnr 2018/287 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med EDP Consult AB. 
 
 Dnr 2018/296 05 
Dokumentation Direktupphandling Portabel kylanläggning/AC. IT-enheten. 
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 Dnr 2018/297 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Lundstams Återvinning AB. 
 
 Dnr 2018/298 05 
Avtal med JOBmeal AB. Wittenborg 7100 PLUS B2C, kommunförrådet.  
 
 Dnr 2018/301 13 
Från Skolverket. Beslut samt förväntad inbetalning Icke-folkbokförda VT 2018. 
 
 Dnr 2018/303 77 
Kontrakt tjänsteköp med FVÖ Fagerlands Vallens Örtica, 
sjuksköterska/distriktssköterska. 
 
 Dnr 2018/304 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Time Care AB. 
 
 Dnr 2018/305 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB. 

 
 Dnr 2018/307 73 
Från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Lex Sarah –anmälan. 
SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/308 51 
Från/Till Region Jämtland Härjedalen. Analys av stationslägen och trafikering 
längs Mittstråket. Tågstoppet i Stavre.  
 
 Dnr 2018/309 00 
Från Ånge kommun. Protokollsutdrag Överlåtelse av handlingar till Bräcke 
och Ånge bygg- och miljönämnd. 
 
 Dnr 2018/310 40 
Från Ånge kommun. Protokollsutdrag Förslag till revidering av taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
 Dnr 2018/311 46 
Från Ånge kommun. Protokollsutdrag Revidering av taxa för offentlig 
livsmedelskontroll. 
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 Dnr 2018/312 21 
 
Från Ånge kommun. Protokollsutdrag Förslag till reviderat reglemente för 
Bräcke och Ånge Bygg- och miljönämnd. 
 
 Dnr 2018/313 22 
Från Ånge kommun. Protokollsutdrag Revidering av plan- och bygglovstaxan. 
 
 Dnr 2018/314 17 
Från Jämtlands Räddningstjänstförbund. Delårsrapport jan-april 2018. 
 
 Dnr 2018/315 04 
Från Jämtlands Gymnasieförbund. Delårsrapport april 2018. 
 
 Dnr 2018/316 60 
Från Jämtlands Gymnasieförbund. Protokollsutdrag Revidering av 
måltidspolicy. 
 
 Dnr 2018/317 10 
Serviceavtal med AllOffice, Toshiba e-studie 2005AC, Kommunförrådet 
Bräcke.  
 
 Dnr 2018/320 11 
Från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Val av ombud till SKL:s 
kongresser 2019 samt riktlinjer. 

 
 Dnr 2018/321 86 
Från/Till PRO Bräcke. Stipendium/bidrag. 
 
 Dnr 2018/323 02 
Från/Till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 
 
 Dnr 2018/324 14 
Tillväxtverket. Projekt Servicelyftet. Avsiktsförklaring och projektplan.  
 
 Dnr 2018/325 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med G Widergren Ärendehantering AB, IT-
system (”BAB för Webben) för hantering av bostadsanpassningsbidrag. 
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 Dnr 2018/326 42 
Från Naturvårdsverket. Rapportering av modellberäkning och objektiv 
skattning av luftkvalitet för 2017. 
 
 Dnr 2018/327 34 
Till/Från privatperson. Serviceledning, fastighet. 
 
 Dnr 2018/329 10 
Personuppgiftsavtal med Tieto för skola och barnomsorg. 
 
 Dnr 2018/330 10 
Personuppgiftsbiträdeavtal med Gleerups Utbildning AB. 
 
 Dnr 2018/331 60 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om sommarjobb/feriejobb 2018. 
 
 Dnr 2018/335 34 
Till privatpersoner. Vattenläcka på serviceledning i Gällö. 
 
 Dnr 2018/337 10 
Personuppgiftsavtal med Tieto för Vård och omsorg samt IFO. 
 
 Dnr 2018/339 10 
Avtal med Arbetsförmedlingen om samverkan för gemensam uppföljning inom 
området för arbetsmarknadsinsatser för unga arbetssökande genom möjlighet 
att lämna statistik till Arbetsförmedlingen. 

 
 Dnr 2018/342 17 
Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ersättning för 
krisberedskap och civilt försvar.  
 
 Dnr 2018/347 13 
Från Skolverket. Samordnare för nyanländas lärande. 
 
 Dnr 2018/349 10 
Till Arbetsförmedlingen. Anmälan av platser för förstärkt arbetsträning inom 
jobb- och utvecklingsgarantin/jobbgaranti för ungdomar. 
 
 Dnr 2018/352 13 
Till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för extra utbildningskostnader för 
barn med behov av särskilt stöd. SEKRETESS  
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 Dnr 2018/353 04 
Till Rekrytering Direkt. Bestridande av faktura. 
 
 Dnr 2018/354 13 
Till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för utbildningskostnader för 
asylsökande barn och elever i förskola, förskoleklass samt grundskola. 
 
 Dnr 2018/355 73 
Avtal med Procapita/Lifecare, Tieto Sweden AB. Tilläggsmoduler. 
 
 Dnr 2018/356 75 
Avtal med Storsjöbygdens Personliga Assistans AB om utförande av SOL-
timmar. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/357 10 
Från Bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge kommuner. 
Protokollsutdrag Prioritering av nämndens verksamhet. 
 
 Dnr 2018/358 04 
Avtal med Swedbank Kortterminal, Hotell Östjemten. 
 
 Dnr 2018/360 04 
Avtal med PostNord Strålfors AB om uppsättning av mailfaktura. 
 
 Dnr 2018/365 13 
Från Migrationsverket. Så påverkar nya gymnasielagen kommunerna.  
 
 Dnr 2018/366 84 
Auktorisationsavtal med Visita Turistinformation 2018. 

 
 Dnr 2018/368 77 
Från Socialstyrelsen. Statsbidrag för att stärka insatserna för barn och unga 
med psykisk ohälsa. 
 
 Dnr 2018/369 37 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Beslut med anledning av redovisning av 
layout för vägdragningar och placering av vindkraftverk samt placering av 
varningsskylar vid Bröcklingebergets vindpark. 
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 Dnr 2018/378 82 
Från Bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge kommuner. Anmälan 
Gocartbana i Gällö. 
 
 Dnr 2018/381 60 
Avtal med Barn- och elevhälsan Östersunds kommun om köp av skolläkare 
10 %. 
 
 Dnr 2018/390 02 
Från Arbetsmiljöverket. Information om mottagande samt tillsynsmeddelande 
gällande anmälan om ett allvarligt tillbud utan personskada vid 
Återvinningscentralen i Gällö. 
_____ 
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Informationer 
 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för juni 
månad 2018. 
 
Inkomna skrivelser och cirkulär:  
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär: 
- 18:09 Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån 
som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och 
överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen 
- 18:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
- 18:19 Politiska partier inom vård och äldreomsorg 
- 18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018 
- 18:21 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker 
- 18:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019 
- 18:23 Överenskommelse om landsingens arbete med krisberedskap 
och civilt försvar 
- 18:24 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 
- 18:25 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna 
bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
- Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och 
regioner 
- Köp av verksamhet 2016. Rapport 
- Öppen Jämförelse Företagsklimat 2017, Rapport 
- Ekonomirapporten, maj 2018 
- SKL:s Förbundsavgift 2019 
 
Arena för tillväxt 
- Sveriges Nya Geografi 2018 
 
Bevara cirkuskulturen 
- Rädda cirkuskulturen 
 
Boverket 
- Statsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 
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Bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge kommuner 
- Revidering av delegationsordning 
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverken 
- Protokoll från nämnden från 2018-05-28 

 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
- Sammanställning över vägar inom Jämtlands län 2018 
- 23FS 2018:7 Fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter 
för grundvattentäkt i Revsund 
- 23FS 2018:8 Föreskrift om undanta från terrängskörningsförbud 
- 23 FS 2018:17 Föreskrift om tillfälligt eldningsförbud  
 
Naturvårdsverket 
- Nytt om luftkontroll nr 1/2018 – Vägledning från Naturvårdsverket 
 
Region Jämtland Härjedalen 
- Protokoll från gemensamma nämnden för upphandling, 2018-04-23 
- Protokoll från Regionala utvecklingsnämnden 2018-05-15 
- Protokoll från Regionens samverkansråd 2018-05-21 
 
Riksrevisionen 
- Riksrevisorernas årliga rapport 2018 
 
Semesterlistor 
 
Skolverket 
- Statsbidrag för lärcentrum 
 
Socialstyrelsen 
- Stimulansmedel till investeringar i välfärdsteknik i omsorgen 
 
Statistiska Centralbyrån, SCB 
- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019, 
preliminärt utfall. 
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MINNESANTECKNINGAR 

 Arbetsgruppen för samhällsbyggnad 2018-04-09 
 Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor 2018-04-10 
 Boenderåd Gellinergården Gällö 2018-03-19 
 Boenderåd Tallgläntan Kälarne 2018-05-09 
 BRÅ/Folkhälsoråd 2018-05-16 
 Brukarråd LSS 2018-06-07                                                       
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


