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PROTOKOLL 
 Datum: 2018-11-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 114-142 

 

 

Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 28 november 2018   
 kl. 08.17-14.01 

Sammanträdet var, under §§ 116-142 (mellan klockan 13.15 och 14.01), öppet 
för allmänheten.  

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Camilla Samuelsson, stabschef 
 Sara Rensbo, renhållningschef  
 Henrik Kvist, ekonomichef 
 Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen 
 Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen 
 Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras tisdagen den 4 december 2018 kl 10.00 

 
Utses att justera: Theresa Flatmo (C) 

 

 

 

 
Barbro Norberg (LFB)   

Ordförande del av § 115     

 

 

 

 

 
Malin Johansson   Jörgen Persson (S)  Theresa Flatmo (C) 

Sekreterare  Ordförande §§ 114 till del av §115  Justerande  

  och §§ 116-142    

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2018-12-05 till och med 2018-12-26  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Just. 

 
 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§  

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Jörgen Persson, S, ordförande 
Del av § 115 

X    

   

     

Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande X    

   

     

Cathrine Blomqvist, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut för § 122 samt § 128. 

X    

   

     

Crister Leandersson, 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 
Birgitta Franzon, M 

X    

   

     

Marina Mellgren, Pol. ob. X         

 
Ej tjänstgörande ersättare: Pierre Widell (S) och Astrid Nyhlén (MP) 
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Just. 

Ärendelista    Sidan 
 

1. Val av justerare samt upprop 
 

2. Fastställande av dagordning    6. 
 

3. Informationer    7.  
 

4. Ersättning för barnomsorg och    9. 
skola i enskild regi 
 

5. Riktlinjer för biståndshandläggning    10. 
enligt socialtjänstlagen       
   

6. Motion: Bygg ett nytt seniorboende/äldreboende   12. 
i Bräcke kommun 

 
7. Revidering av renhållningstaxa för    14. 

Bräcke kommun 
 

8. Revidering av renhållningsordning    16. 
för Bräcke kommun 
 

9. Ägardirektiv 2019     17. 
Jämtlands räddningstjänstförbund   
 

10. Ägardirektiv 2019     18. 
Jämtlands Gymnasieförbund 

 
11. Fastighetsförsäkringar    19. 

 
12. Program för blomstrande näringslivsklimat i   21. 

  Bräcke kommun 2025 
 

13. Kommunbidrag grannsamverkan   22. 
 

14. Yttrande: Regional bredbandsstrateg i    23. 
Jämtland Härjedalen helt uppkopplat 

 
15. Motion: HBTQ-strategi för Bräcke kommun   24. 
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Just. 

Ärendelista forts. 
 

16. Delårsrapport per 31 augusti 2018 och    26. 
prognos för helår 2018,  
Jämtlands Gymnasieförbund 
 

17. Lönekartläggning 2018    28. 
 

18. Kultur-, idrotts- och miljöstipendium 2018   30. 
 

19. Svar: Revisionsrapport ”Granskning av    31. 
systematiskt arbetsmiljöarbete”     

 
20. Svar: Revisionsrapport ”Översiktlig granskning   34. 

delårsrapport per 2018-08-31” 
 

21. Kommunens prognos för 2018    35. 
per den 31 oktober 2018 
 

22. Kommunplan 2019-2021 med årsbudget 2019   37. 
och investeringsplan 2019-2023 
 

23. Internbudget 2019, kommunstyrelsen   40. 
 

24. Beslutsattestanter och ersättare,    41. 
kommunstyrelsen  
 

25. Attestreglemente och tillämpningsanvisningar   42. 
till attestreglemente, revidering 
 

26. Firmateckning inom kommunstyrelsens    44. 
verksamhetsområde 
 

27. Teckningsrätt – bankkonton, bankgiro,    51. 
skattedeklarationer, stiftelser mm 
 

28. Interkontrollplan 2019, kommunstyrelsen   55. 
 

29. Utbetalning av partistöd 2019     56. 
 

30. Anmälan av delegationsbeslut    57. 
 

31. Meddelanden och informationer   59.  
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Just. 

Ks § 114 Fastställande av dagordning 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Dagordningen fastställs. 
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Ks § 115 Informationer 
 
Jörgen Persson, kommunstyrelsens ordförande, informerar om en 
konferens med Småkom som han deltagit i. Småkom är ett nätverk för 
Sveriges kommuner med minst befolkning. Temat för konferensen var 
civil beredskap och krishantering. 
 
Camilla Samuelsson, stabschef, informerar om ärendet 
Fastighetsförsäkringar. Bräcke kommuns försäkringspremie blev vid 
årsskiftet 2017/2018 ca 3 miljoner kronor dyrare. 
Tjänstemannaorganisationen har därefter tittat på vilka åtgärder som 
kan göras för att sänka premien. Åtgärder som kommer att vidtas är att 
kommunen kommer bedriva skadeförebyggande arbete samt se till att 
detta dokumenteras. En annan möjlighet som finns och som föreslås i 
tjänstemannaförslaget är att vissa fastigheter endast försäkras till 1:a 
risk.  
 
Sara Rensbo, renhållningschef, informerar om ärendet Revidering av 
renhållningstaxa för Bräcke kommun  och Revidering av 
renhållningsordning för Bräcke kommun. De ändringar som föreslås av 
teknik- och infrastrukturavdelningen är att renhållningstaxan generellt 
höjs med 10%. I förslaget finns också att hämtningsavgifter ska vara 
volymbaserade och inte hyra per kärl. Avgiften för slamtömning 
föreslås sänkas och indexuppräkning föreslås tas bort. De ändringar 
som föreslås avseende renhållningsordningen är bland annat att 
tömningsintervallet för slam ändras och möjligheten att söka dispens 
för obebodda fastigheter regleras.  
 
Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om ärendet Kommunens 
prognos för 2018 per 31 oktober 2018. Bräcke kommun redovisar per 
den 31 oktober en prognos för hela året som innebär ett resultat på 
plus 1,1 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor bättre än det 
budgeterade resultatet. 
 
Henrik går vidare och informerar om ärendet Kommunplan 2019-2021 
med årsbudget 2019 och investeringsplan 2019-2023. Resultatmålet är 
att budgeten ska vara i balans. Dessutom ingår ett odefinierat 
sparbeting med totalt 7,8 miljoner kronor. De verksamhetsmål som är 
uppsatta är i princip lika som för 2018.  
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Just. 

 
Ks § 115 forts.  

 
Henrik informerar även om den lönekartläggning som är gjord. 
Kartläggningen visar på att kvinnors medianlön är 2,9 %  högre än 
männens. Det är i huvudsak en önskvärd lönebild, vilket är viktigt ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv. I förslag till handlingsplan framgår 
det några förslag till justering av löner.  
 
Slutligen informerar Henrik om ärendena Svar: Revisionsrapport 
”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete” och Attestreglemente 
och tillämpningsanvisningar till attestreglemente, revidering.  
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Just. 

      Dnr 2018/558 60
  
 

Ks § 116 Ersättning för barnomsorg och skola i enskild regi 
 

I skolförordningen, SFS 2011:185, 14 kap, finns reglerna om hur bidrag 
till enskilda huvudmän ska beräknas. I december 2008 beslutade 
kommunfullmäktige om nytt ersättningssystem för barnomsorg i enskild 
regi (kf § 105/2008). 

 

Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader per barn i motsvarande verksamhet.  
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader 
motsvara en fristående skolas faktiska kostnad förutsatt att kostnaden 
är skälig. 

 

Underlag för beslut 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-05 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till skolchefen att besluta om 
bidrag till enskilda skolor, förskolor och fritidshem (grundbelopp och 
tilläggsbelopp) 2019 utifrån kommunens detaljbudget för 2019. 

 

Utdrag till 

 

Skolchef 

Ekonomichef 
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Just. 

      Dnr 2018/581 70
  

 
Ks § 117 Riktlinjer för biståndshandläggning enligt 

socialtjänstlagen 
 
Målet med Bräcke kommuns riktlinjer för biståndshandläggning är att 
de är normgivande och utgör grunden för besluten. Riktlinjerna syftar 
till att ge likartade och rättssäkra beslut, men ersätter aldrig den 
individuella bedömningen. Riktlinjerna är utformade utifrån aktuell 
lagstiftning, förarbeten samt rättspraxis.  
Alla ansökningar behandlas alltid individuellt och bedömning och beslut 
görs alltid utifrån den enskildes individuella behov. Det är av vikt att 
människor bedöms så likvärdigt som möjligt oavsett vem som gör 
bedömningen. 

 
Kommunens riktlinjer och delegationsordning är beslutade politiskt, för 
att tydliggöra inom vilka ramar biståndshandläggarna får fatta beslut, 
enligt socialtjänstlagen och utifrån kommunens resurser. Kommunens 
styrdokument som berör biståndshandläggningen skall alltid beaktas, 
samt samverkan med övrig verksamhet inom kommunen, (vård- 
omsorg, individ och familjeomsorgen, LSS, tekniska avdelningen) samt 
överenskommelser med regionen Jämtland/ Härjedalen. 
Detta är en förutsättning för att beakta helhetssynen inför en 
behovsbedömning och ett rättssäkert beslut. 
 
Följande dokument är aktuella vid biståndshandläggning i Bräcke 
kommun: 
 
 Socialtjänstlagen 

 
 Socialstyrelsens meddelandeblad, allmänna råd och deras handbok 

för handläggning och dokumentation för behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt. 

 
 IBIC och BAS.” Individens behov i centrum” – en vägledning för 

behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av 
äldres behov utifrån ICF. BAS rubriker är ledande i avvaktan på att 
IBIC är infört. 

 

 Socialstyrelsens kompetenskrav vid handläggning och uppföljning. 
( SOSFS 2007:17) 
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Just. 

Ks § 117 forts.  
 

 Rutin för samverkan mellan HSL och SoL-personal i Bräcke 
kommun. 

 
 Överenskommelser mellan region Jämtland/ Härjedalen för 

slutenvård samt öppen primärvård. 
 

Underlag för beslut 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-05 
Förslag till Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, 2018-10-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Förslag för Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, 

2018-10-19, antas. 

 
Utdrag till  

 

Sociala avdelningen 

Vård- och omsorgsavdelningen 
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Just. 

      Dnr 2018/178 73
  

 
Ks § 118 Motion: Bygg ett nytt seniorboende/äldreboende i 

Bräcke kommun 
 

Johan Loock (M), Veronica Eklund (M), Marina Mellgren (Pol.ob) och 
Knut Rickardsson (Pol.ob) har den 19 mars 2018 inkommit med en 
motion. Förslagsställarna yrkar i sin motion på: 
 
1) Att en utredning görs som behandlar placering, utformning, 

driftsform mm av ett nytt seniorboende/äldreboende i Bräcke 

kommun 

2) Att kommunen undersöker möjligheter till statsbidrag enligt ovan 

 

Kommunledningsgruppen har inlett ett arbete med att kartlägga 
behovet av framtida organisation för äldreomsorgen i Bräcke kommun. 
Kartläggningen innefattar vilken typ av boende som behövs i 
kommunen och var dessa bör vara lokaliserade.  
 
En del i denna kartläggning blir att ta ställning till frågan om 
nybyggnation eller renovering av befintligt bestånd och där kommer 
frågan om möjlighet att söka statsbidrag att ingå. 
 
Ett samarbete med SBO, Statens bostadsomvandling AB, har inletts för 
att titta på idag befintliga objekt i kommunen som skulle kunna vara 
möjliga att omvandla till trygghetsboende eller seniorboende.  
 
Det är idag svårt att fastställa en tidplan eftersom frågan är stor och 
komplex. Det som idag är känt, utifrån befintlig befolkningsprognos, är 
att behovet av boendeplatser för äldre kommer att vara i nivå med idag 
under den kommande 10-års-perioden. Därefter kommer behovet att 
öka. Det finns dock ett behov att se över alternativa boendeformer så 
snart som möjligt och det finns en risk att den demografiska 
utvecklingen medför att placeringen av boendeplatser behöver ses 
över i en nära framtid. 
 
Mot bakgrund av det arbete som har påbörjats så innebär ett 
antagande av motionen att uppdraget formaliseras.  
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Just. 

Ks § 118 forts.  
 
Underlag för beslut 
Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-08. 
Johan Loock (M), Veronica Eklund (M), Marina Mellgren (Pol.ob) och Knut 
Rickardssons (Pol.ob,) motion Bygg ett nytt seniorboende/trygghetsboende i Bräcke 
kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen bifalles. 
 

 

 

Utdrag till 
 
Johan Loock (M), Veronica Eklund (M), Marina Mellgren (Pol.ob) och Knut 
Rickardsson (Pol.ob) 
Vård- och omsorgsavdelningen 
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Just. 

      Dnr 2018/388 45
  

 
Ks § 119 Revidering av renhållningstaxa för Bräcke kommun 
 

Kommunens Renhållningstaxa är i behov av en höjning då 
verksamheten går med underskott under år 2018.  

 

En allmän översyn av taxans konstruktion har gjorts. Avgifterna är satta 
utifrån följande huvudprinciper; att taxan ska styra mot ökad återvinning 
och finansiera verksamheten, men även bli rättvisare än tidigare och är 
därför volymbaserad. För redovisning av alla avgifter se bifogat 
taxedokument. Generellt är taxan höjd med    10 %. Taxan för 
mottagning av avfall vid återvinningscentralerna är beräknad att täcka 
utgifter som kommunen har i den vidare behandlingen.  

 

Ändringar i taxekonstruktionen och ändringar utöver en höjning med 10 
% gäller: 

 

 Vid gemensamma avfallsbehållare tas en avgift ut, som är förutom 

höjd också, likställd utifrån att alla tillkommande fastigheter/ hushåll 

har samma avgift.   

 Avfallskärl med större volym dvs. 370 respektive 660 liters bör 

jämställas med avgiften för ett 190 liters kärl (och med en 10 % 

höjning), alltså blir volym-baserad. Tidigare har det varit lägre avgift 

för dem som lämnat avfall i större avfallskärl.  

 Hyra för kärl utgår som avgift och ersätts med en grundavgift för 

hushållsavfall och därmed jämförligt avfall även för företag, 

föreningar och likande kunder. Avgiften är satt i nivå motsvarande 

fritidshushåll. För verksamheter ingår inte att lämna grovavfall, 

farligt avfall etc. som det gör för privata hushåll.   

 För slamtömning sänks avgiften 100 respektive 150 kr per tömning 

av avvattnat respektive oavvattnat slam och volymen för fast avgift 

sänks med en kubikmeter.  

 Införande av avgift för mottagning av latrin genom försäljning av 

latrinkärl. 
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Just. 

Ks § 119 forts. 

 

 Avgift för övrigt farligt avfall tas bort. Verksamheter hanterar farligt 

avfall genom egen försorg. 

 Kommunen öppnar för mottagande av sluttäckningsmaterial av 

soptippen, förutsatt att lagermöjlighet finns och materialet är av den 

beskaffenheten så det är lämpligt för ändamålet.  

 Avgift för osorterat avfall sänks från 8 000 till 5 000 kr/lass.  

 Justering av taxan löpande genom indexuppräkning föreslås tas 

bort. 

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen anser att taxan måste ses över 
årligen för ytterligare höjning eller korrigering inför kommande år för att 
säkerställa att vi kan leva upp till kraven på verksamheten. Teknik- och 
infrastrukturavdelningen föreslår att taxan höjs enligt bifogat 
taxedokument fr.o.m. 2019-01-01.  

 

Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-09 
Föreslagen Renhållningstaxa från och med 2019-01-01 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Förslag till reviderad Renhållningstaxa i Bräcke kommun,  

2018-11-09, antas.  
 
2. Ändringarna börjar gälla från den 1 januari 2019.  

 
 

Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen. 
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Just. 

      Dnr 2018/388 45
  

 
Ks § 120 Revidering av renhållningsordning för Bräcke kommun 
 

Kommunens Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering är i 
behov av en revidering. Renhållningsenheten har genomfört en allmän 
granskning av föreskrifterna och särskilda förtydliganden kring 
föreskrifter om hämtningsväg, slamtömningsintervall och förtydligande 
om regler för undantag har införts.  

 

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska varje kommun ha en 
Renhållningsordning som ska innehålla dels en avfallsplan och dels 
föreskrifter om avfallshantering. Den nu gällande föreskrifter för 
avfallshantering antogs av kommunfullmäktige § 124/2017 och behöver 
nu uppdateras. Den senaste avfallsplanen beslutades av 
kommunfullmäktige § 29/2001 och gällde 2001-2004. Att ta fram en ny 
avfallsplan är ett mer omfattande arbete som inte prioriteras i 
dagsläget. 

 
Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-09 
Föreslagen Renhållningsordning, föreskrifter om avfallshantering, gällande från år 
2019-01-01. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Förslag till reviderad Renhållningsordning, föreskrifter för 

avfallshantering för Bräcke kommun, 2018-11-09, antas.  
 

2. Ändringarna börjar gälla från den 1 januari 2019. 
 

 

Utdrag till  
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen. 
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      Dnr 2018/571 17
  

 
Ks § 121 Ägardirektiv 2019 – Jämtlands räddningstjänstförbund 
 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid 
ägarsamråd den 26 oktober samt vid förberedande styrgrupp. 
 
Ersättningen på 2 mnkr som förbundet fick behålla under 2018 tas bort 
2019. Förbundet kompenseras för ökade lönekostnader med 2,5 % och 
för inflation med 1,9 %. Östersunds kommun ökar sitt bidrag med 2 
mnkr inför år 2019. Motsvarande minskning sker av övriga 
medlemskommuners finansiering av förbundets kostnader. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-01 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands räddningstjänstförbund, 2018-10-26  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands räddningstjänstförbund, 
2018-10-26, antas. 
 

 

Utdrag till 
 

Jämtlands räddningstjänstförbund, Bergs kommun, Härjedalens kommun, Krokoms 
kommun, Ragunda kommun, Strömsund kommun och Östersunds kommun 
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      Dnr 2018/577 60
  

 
Ks § 122 Ägardirektiv 2019 – Jämtlands Gymnasieförbund 
 
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 får 
räknas upp med i genomsnitt högst 2,4 %. En årlig effektivisering på 
minst 1 % åläggs förbundet. För 2019 innebär det att elevplatspriserna 
efter effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 1,4 %. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-10-30  
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands gymnasieförbund, 2018-05-31 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Förslag till Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund,  
2018-05-31, antas. 

 
 
Utdrag till 
 
Jämtlands Gymnasieförbund 
Östersunds kommun 
Krokoms kommun 
Ragunda kommun 
Åre kommun 
 
 
Jäv  
 
Cathrine Blomqvist (S)  anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
ärendet.  
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      Dnr 2018/602 10
  

 
Ks § 123 Fastighetsförsäkringar 
 

Mellan åren 2017 till 2018 gick Bräcke kommuns försäkringspremie 
upp från ca 800 tkr till 3,8 mkr. Sedan Förenade Småkommuners 
Försäkrings AB (FSF) avvecklades är det svårt att få försäkringsbolag 
att överhuvudtaget lämna anbud på kommunförsäkringar.  

 

Under 2018 har det undersökts hur premien kan sänkas. En förändring 
av självrisken bedöms i dagsläget i princip vara ett nollsummespel. En 
högre självrisk ger en lägre premie samtidigt som fler småskador 
hamnar under självriskkostnaden. På sikt bedöms en bättre 
sammanställd dokumentation av tillbud och risker kombinerat med ett 
riktat förebyggande arbete kunna få ned premiekostnaderna något. 

 

Det säkraste sättet att minska premiekostnaderna är givetvis att 
fortsätta sälja lokaler kommunen inte har bruk för. Nästa steg är att inte 
fullvärdesförsäkra lokaler som kommunen idag inte har verksamhet i 
och där det bedöms att kommunen inte heller kommer att bedriva 
verksamhet i framtiden. Dessa lokaler skulle kunna försäkras till nivån 
”första risk” det vill säga så att det täcker släcknings- och 
saneringskostnader. 

 
Underlag för beslut 
Kommunchef Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2018-11-13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beslutar att lokaler som inte innehåller 

verksamhet och inte bedöms innehålla kommunal verksamhet i 

framtiden kan försäkras till nivån 1:a risk.  

 
2. Kommunstyrelsens ordförande får delegation på att besluta vilka 

lokaler som försäkras till nivån 1:a risk. Till ersättare utses 

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.  

 
3. Kommunstyrelsens delegationsordning justeras utefter detta beslut.  
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Ks § 123 forts.  
 
Utdrag till 
 
Kommunchef 
Staben 
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      Dnr 2017/110 14
  

 
Ks § 124 Program för blomstrande näringslivsklimat i Bräcke 

kommun 2025 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 november 2018 beslutades att 
återremittera förslaget till Program för ett blomstrande näringslivsklimat i 
Bräcke kommun 2025. I utkastet daterat 2018-10-09 fanns en del stavfel och 
behov av redaktionella ändringar. 
 

De redaktionella ändringarna i förslag till Program för ett blomstrande 
näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025 är nu genomförda.  

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-15 
Kommunfullmäktiges beslut § 126/2018 
Förslag till Program för ett blomstrande näringslivsklimat Bräcke kommun 2025, 
daterat 2018-11-15 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Bräcke kommun antar Program för ett blomstrande näringslivsklimat i 
Bräcke kommun 2025. 
 

 

Utdrag till 
 
Företagarföreningen Bräcke 
LRF, Bräcke 
Avdelningschefer Bräcke kommun 
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      Dnr 2018/535 83
  

 
Ks § 125 Kommunbidrag Grannsamverkan 
 
SSF Stöldskyddsföreningen ansöker om kommunalt bidrag på 5000 
kr/år, med start 2018. Bidraget ska finansiera till viss del bland annat 
utbildnings-och informationsmaterial samt till skyltmaterial som 
används för lokal Grannsamverkan i kommunen. 
 
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polis, Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Moderna Försäkringar, ICA 
Försäkringar, SSF Stöldskyddsförening, Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SABO, 
Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för 
att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av ovanstående intressenter 
är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten. 
 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-10-22 
Ansökan från SSF Stöldskyddsföreningen, 2018-10-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Bräcke kommun avslår ansökan utifrån de riktlinjer som kommunen har 
gällande föreningsbidrag. 
 

 

Utdrag till 
 
SSF Stöldskyddsföreningen 

Folkhälsosamordnare 
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      Dnr 2018/509 14
  

 
Ks § 126 Yttrande: Regional bredbandsstrategi Jämtland 

Härjedalen helt uppkopplat 
 
Region Jämtland Härjedalen (Region JH) ska uppdatera den befintliga regionala 
bredbandsstrategin med inriktning mot år 2025. I samband med detta har 
Bräcke kommun möjlighet att lämna synpunkter till och med den 1 december 
2018. 
 

Enligt Region JH är den nuvarande regionala strategin från 2013 är inte 
längre ett stöd i arbetet med att nå bredbandsmålen och den 
nulägesbeskrivning som finns i dokumentet är inte längre aktuell. En 
omfattande utbyggnad av fiber har skett sedan strategin antogs. Så det 
behövs en aktuell nulägesbild samt inriktningar kring hur befintliga och 
framtida stöd ska prioriteras. 

 

Utmaningarna för fiberföreningarna i kommunen framöver handlar om 
att det fortfarande finns fastigheter som inte tillgång till fibernäten. Detta 
kan bero på att man valt att inte ansluta sig under projekttiden och att 
fastigheter byter ägare eller fritidshus blir permanentboende. Det beror 
i ett fåtal fall på att man inte bor i nära anslutning till fibernät och ett 
tiotal fastigheter berörs i dagsläget, de flesta är obebodda idag. I den 
bredbandsstrategi som tas fram vill Bräcke kommun bland annat lyfta 
fram dessa grupper och att dessa fastigheter bör omfattas av offentligt 
stöd. 

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-11-07  
Förslag till yttrande, 2018-11-07 
Uppföljning av IT-infrastrukturprogrammet 2012-2015 
Remissutgåva Regional bredbandsstrategi: Jämtland Härjedalen helt uppkopplat 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.  

 

 

Utdrag till 
 

Region Jämtland Härjedalen: regionalutveckling@regionjh.se (RUN/321/2017) 

       
 

mailto:regionalutveckling@regionjh.se
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      Dnr 2017/424 10
  

 
Ks § 127 Motion: HBTQ-strategi för Bräcke kommun 
 

Detta ärende återremitterades vid kommunfullmäktiges möte i april 2018 och 
utgår från en motion som lämnats från Johan Loock (M) och Veronica Eklund 
(M). Orsaken till återremissen är: att-satsen inte är att en HBTQ-certifiering ska 
genomföras, utan att en HBTQ-strategi ska tas fram.  

 

I den tidigare handläggningen framkom att en certifiering är dyr och 
därför var förslaget att avslå motionen. Där lyftes även det då 
pågående arbetet med likabehandlingsplanen fram som antogs av 
kommunfullmäktige i oktober 2018. Där står följande: 

 
Bräcke kommun fördömer alla former av 
diskriminering/trakasserier/kränkande särbehandling och tolererar inte 
att sådana förekommer på arbetsplatsen. För att förebygga detta ska 
det hos Bräcke kommun inte förekomma kommentarer eller andra 
nedsättande uttalanden som kan upplevas som 
diskriminerande/trakasserande/kränkande. Självklart ska arbetsplatsen 
vara fri från kränkande bilder. 

 

Tillväxtavdelningen har fått till uppdrag att utreda ärendet utifrån ett 
bredare folkhälsoperspektiv och med utgångspunkt i återremissen, det 
vill säga att förslaget är att en HBTQ-strategi tas fram. 

 

För att utreda ärendet ytterligare har dialog med skol- och 
barnomsorgsavdelningen (elevhälsan), vård- och omsorgsavdelningen 
samt tillväxtavdelningen gjorts. Det har då framkommit att det finns 
behov av att dessa frågor lyfts samt även kompetenshöjande åtgärder. 
En omvärldsbevakning av andra kommuner har också gjorts och en del 
kommuner har valt att göra strategier enbart för dessa frågor eller väva 
in frågorna i annat pågående arbete. Förslaget är att HBTQ-arbetet 
lyfts in i kommunens arbete kring folkhälsofrågor i dokumentet 
”Aktivitetsplan för folkhälsa 2019 - Bräcke kommun”*. Då kan arbetet 
kring frågorna både synlig- och levandegöras, internt och externt. 
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*Denna aktivitetsplan utgår från länets Folkhälsopolicy och revideras 
varje år av BRÅ/Folkhälsorådet. Fyra insatsområden prioriteras: Trygga 
uppväxtvillkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö och 
delaktighet och inflytande.  

 

Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-10-22 
Kommunfullmäktiges beslut § 21/2018 
Johan Loock (M) och Veronica Eklunds (M) motion HBTQ-strategi för Bräcke 
kommun, 2017-07-18   

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Motionen bifalls och förslaget är att i ett första steg lyfta in HBTQ-
frågorna i kommunens redan befintliga styrdokument ”Aktivitetsplan 
Folkhälsa 2019 – Bräcke kommun”.  
 
Yrkande 

 
Cathrine Blomqvist (S) 
Ändringsyrkande: Ta bort texten ”i ett första steg” i texten i beslut.  
 
Beslutsgång  

 

Ordförande ställer Cathrine Blomqvist (S) ändringsyrkande mot 

tjänstemannaförslagets förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Cathrine Blomqvist (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Motionen bifalls och förslaget är att lyfta in HBTQ-frågorna i 

kommunens redan befintliga styrdokument ”Aktivitetsplan Folkhälsa 

2019 – Bräcke kommun 
 

Utdrag till 
Tillväxtavdelningen 
Johan Loock (M) 
Veronica Eklund (M) 
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      Dnr 2018/315 04
  

 
Ks § 128 Delårsrapport per 31 augusti 2018 och prognos för 

helår 2018, Jämtlands Gymnasieförbund 
 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport per augusti 
2018. Resultatet per den 31 augusti uppgår till plus 9,3 miljoner kronor. 
Prognosen för 2018 bedöms uppgå till minus 2,0 miljoner kronor. 
Prognosen är försiktig då det råder osäkerhet beträffande ersättning 
från Migrationsverket, intäkter från vuxenutbildning samt finansiering av 
externa projekt. 

 

Prognosen för avräkning mot Bräcke kommun visar, enligt förbundets 
prognos, att kommunens kostnader uppgår till 37,8 miljoner kronor 
vilket är 1,7 miljoner kronor mindre än de månatliga inbetalningarna. 
Bräcke kommuns egen prognos visar ett överskott med 2,7 miljoner 
kronor. 

 

Gymnasieförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende 
delårsrapporten. De bedömer att delårsrapporten uppfyller kraven 
enligt den kommunala redovisningslagen beträffande finansiella mål 
och verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning. I sitt 
utlåtande konstaterar revisorerna att förbundet, enligt delårsrapporten, 
inte kommer att uppfylla kravet på en ekonomi i balans 2018. 

 

Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-10-19 
Protokoll 2018-09-24 § 28, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 
Delårsrapport augusti 2018, 2018-09-24 
Utlåtande avseende delårsrapport 2018, Jämtlands Gymnasieförbunds revisorer, 
2018-10-16 
Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2018, Jämtlands Gymnasieförbund, 
2018-10-08 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Delårsrapport per augusti 2018 för Jämtlands Gymnasieförbund 

godkänns och läggs till handlingarna. 
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Utdrag till  

 

Jämtlands Gymnasieförbund, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Åre kommun 

och Östersunds kommun 

 

Jäv  
 
Cathrine Blomqvist (S)  anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 
ärendet.  
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      Dnr 2018/559 02
  

 
Ks § 129 Lönekartläggning 2018 
 

Staben har under hösten 2018 genomfört årets lönekartläggning. 
Lönekartläggningen har utförts efter 2018 års lönerevision och omfattar 
månadsanställd personal.  

 

Kommunen är enligt diskrimineringslagen skyldig att varje år 
genomföra en lönekartläggning och upprätta en handlingsplan för 
jämställda löner. Enligt kraven är den primära uppgiften att analysera 
och rätta till eventuella löneskillnader som orsakas av kön.  

 

Kommunens ambition är att lönekartläggningarna ska identifiera alla 
löneskillnader som inte kan förklaras och därmed är diskriminerande. 

 

Syftet med lönekartläggningen är således dels att identifiera osakliga 
löneskillnader, dels att kvalitetssäkra och vidareutveckla kommunens 
lönepolitik. Lönekartläggning har kompletterats med en 
omvärldsanalys, baserad på 2017 års löneläge i kommunerna i 
Jämtland och norra Sverige. 

 

Eftersom underlaget är utarbetat i ett tekniskt stödverktyg (MIA) och 
hänsyn inte tas till individ och marknad uppstår ett flertal förenklingar. 
Det är därför av yttersta vikt att alla som tar del av kartläggningen 
anlägger ett helhetsperspektiv. 

 

Utfallet av lönekartläggningen presenteras i framtagen handlingsplan. 
Handlingsplanen berör totalt fem personer och kostnaden för att vidta 
föreslagna åtgärder uppgår på årsbasis till 135 tkr. 

 

Lönekartläggningen har tillsammans med omvärldsanalysen ett stort 
värde för enskilda lönediskussioner samtidigt som det utgör ett 
värdefullt underlag inför kommande lönerevision. 

 

Underlag för beslut 
Staben tjänstemannaförslag 2018-11-12 
Lönekartläggning med handlingsplan 2018, 2018-11-12 
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Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner lönekartläggningen och fastställer 

handlingsplanen. 

 
Utdrag till  

 

Lönefunktionen 
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      Dnr 2018/8 80
  

 
Ks § 130 Kultur-, idrotts- och miljöstipendium 2018 
 
Bräcke kommun delar årligen ut ett stipendium för respektive kultur, 
idrott och miljö, som är avsedda att uppmuntra verksamhet inom de 
olika områdena. 
 

Stipendierna delas ut till personer, grupper eller organisationer med 
verksamhet inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har 
anknytning till kommunen.  
 

Allmänheten har fått möjlighet att nominera kandidater. Därefter har 
kommun-fullmäktiges beredningsgrupp, bestående av representanter 
från samtliga partier i kommunfullmäktige, berett ärendet och lämnat 
förslag till stipendiater. 
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-08 
Minnesanteckningar, beredningsgruppen för stipendier, 2018-10-30 
Motiveringar till besluten, 2018-11-06 
Inkomna nomineringar 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Till kulturstipendiat år 2018 utses 

 

2. Till miljöstipendiat år 2018 utses  
 
3. Till idrottsstipendiat år 2018 utses  

 

 

Utdrag till 
 
Stipendiaterna 
Ekonomienheten 
 
 
Anteckning 

 
Cathrine Blomqvist (S) deltar inte i beslut i ärendet.  
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      Dnr 2018/537 02
  

 
Ks § 131 Svar: Revisionsrapport ”Granskning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete” 
 

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen 
lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som 
lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar 
senast den 14 januari 2019. 

 

Granskningen omfattar kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, 
med fokus på att motverka sjukskrivningar och då särskilt inom 
äldreomsorgen. Revisionens syfte med granskningen är att bedöma 
om aktiviteter och åtgärder ingår i ett systematiskt förbättringsarbete 
där kartläggning och identifierade orsaker analyseras och leder till 
åtgärder som samordnas och genomförs, samt följs upp. 

 

Revisonens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är 
det endast delvis finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 

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

 

Revisionens rekommendationer:  

”Fördjupa analysen utifrån resultatet i medarbetarundersökningen” 

 

Synpunkt: Kommunen delar inte revisionens uppfattning. Kommunen 
genomför i dagsläget ingen medarbetarundersökning. Den HME-enkät 
som organisationen årligen genomför är inte en 
medarbetarundersökning. HME-enkäten utgör ett av flera olika 
instrument för att inhämta underlag hur medarbetarna mår. Uppföljning 
av resultatet i denna enkät görs av enhetschefer och/eller 
avdelningschef. 
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Kommunens bedömning är att det finns en god kännedom om de 
utmaningar, kopplat till arbetsmiljösituationen, som finns i 
organisationen. Det pågår ett löpande arbete att förbättra 
målstyrningskedjan, styrning och ledning samt kommunikation i 
organisationen, vilket är de områden som är möjliga att koppla till HME-
enkäten. 

 

De frågor som är kopplade till social och organisatorisk arbetsmiljö 
samt fysisk arbetsmiljö hanteras genom årliga skyddsronder, stående 
punkt gällande arbetsmiljö på arbetsplatsträffar och genom samverkan 
med fackliga organisationer på lokala och central samverkansgrupper. 

 

Revisionens rekommendationer:  

”Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, både på den 
kommunövergripande nivån och på enhetsnivå” 

 

Synpunkt: Kommunen delar till viss del revisionens uppfattning. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, utifrån organisationens 
uppfattning, i huvudsak väl på enhetsnivån. Det finns rutiner och 
systematik på såväl enhetsnivå som på kommunövergripande nivå. 
Däremot finns det självklart potential att vidareutveckla arbetet, vilket är 
en pågående process. För enhetsnivån är en viktig utvecklingspotential 
att tydliggöra hur kommunikationen ska fungera. Det är av betydelse att 
de behov av åtgärder som föreligger på enheten, som inte inryms inom 
enhetens mandat och befogenheter, kommuniceras till överordnad chef 
enligt de kommunövergripande tidsplaner som föreligger. Inför 
kommunplaneperioden 2019-2021 kommer en översyn göras av 
innehållet avseende personal, med ambitionen att uppföljningen i 
delårsbokslut och årsredovisning blir tydligare på ett 
kommunövergripande plan. 
 

Revisionens rekommendationer:  

”Utveckla rutiner för kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning på 
enhetsnivå, se närhetsprincipen. Rutinen bör även omfatta möjligheten 
att lyfta åtgärder som inte bedöms rymmas inom chefens mandat och 
befogenheter till överordnad nivå för analys och åtgärd.” 
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Synpunkt: Kommunen delar till viss del revisionens uppfattning. Det 
finns idag rutiner för kartläggning, analys, åtgärder och uppföljning på 
enhetsnivå. Det sker dels löpande kopplat till arbetsplatsträffarna och 
dels i samband med de årliga skyddsronderna där riskbedömning och 
handlingsplan ingår som en naturlig del. I de fall där åtgärder inte ryms 
inom enhetschefens mandat och befogenheter ska frågan lyftas till 
överordnad chef. I detta sammanhang finns det en förbättringspotential 
eftersom dessa frågor relativt ofta lyfts direkt till framförallt teknik- och 
infrastrukturavdelningen som har ansvar för kommunens 
fastighetsbestånd. I de fall det rör sig om felanmälningar är det rätt väg 
att gå, men när det rör sig om åtgärder där det krävs prioriteringar och 
investeringar är det nödvändigt att det lyfts till överordnad chef för att 
behandlas i ett kommunövergripande perspektiv. 

 

Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-08  
Revisionsrapport ”Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete”, 2018-10-19 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 

tjänstemannaförslaget. 

 

 

Utdrag till  

 

Revisionen (tjänstemannaförslaget ska bifogas) 
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      Dnr 2018/538 04
  

 
Ks § 132 Svar: Revisionsrapport ”Översiktlig granskning 

delårsrapport per 2018-08-31” 
 
Revisionen har via KPMG genomfört en översiktlig granskning av 
kommunens delårsrapport per 2018-08-31. Revisionen har hemställt 
om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de 
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens 
sammanfattning.  

 

Revisionens rekommendation: Vi rekommenderar kommunstyrelsen att 
säkerställa en obruten attestkedja för alla former av utbetalningar.  
 
Synpunkt: En omfattande översyn av kommunens attestreglemente 
med tillhörande tillämpningsanvisningar har gjorts. Översynen har 
resulterat i en del förändringar och förtydliganden för att säkerställa att 
ingen person ensam ska hantera en ekonomisk transaktion från början 
till slut utan samtliga ekonomiska transaktioner ska hanteras av minst 
två olika personer. Till exempel har rutinen för manuella utbetalningar 
ändrats. Utbetalningarna läggs numera in i fakturasystemet där det 
krävs att två olika personer attesterar innan utbetalning sker.  
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-09 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport per 2018-08-31”, 2018-10-19  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 
tjänstemannaförslaget.  

 

Utdrag till  

 

Ekonomichef 
Revisionen  (tjänstemannaförslaget ska bifogas) 
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      Dnr 2018/560 04
  

 
Ks § 132 Kommunens prognos för 2018 per den 31 oktober 2018 
 

Förslag till prognos per den 31 oktober 2018 för kommunen har 
upprättats. 

 

Bräcke kommun redovisar per den 31 oktober en prognos för hela året 
som innebär ett resultat på plus 1,1 miljoner kronor, vilket är 1,1 
miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning 
mot balanskravet prognostiseras ett resultat på 0,5 miljoner kronor. I 
budgeten ingick ett sparbeting med totalt 10,7 miljoner kronor. 
Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska 
med 4,8 miljoner kronor. 

 

Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens 
resultat för 2018 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid 
uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." 
- kommer enligt prognosen att uppfyllas. Det andra finansiella målet - 
"Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2018 minska med minst 
4,8 miljoner kronor" - kommer enligt prognosen att uppfyllas. 

 

De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom 
överförmyndarnämnden, tillväxtavdelningen, staben, sociala 
avdelningen och inom gemensamma anslag förvaltade av 
kommunstyrelsen. De större negativa avvikelserna mot budget är inom 
vård- och omsorgsavdelningen, teknik- och infrastrukturavdelningen, 
skol- och barnomsorgsavdelningen och övriga centrala poster. 

 

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 8 november 
informerats om prognosen. Det prognostiserade resultatet är svagt och 
därför föreslås att kommunstyrelsens beslut i maj (kf § 73/2018) 
kvarstår året ut i syfte att förbättra resultatet jämfört med prognosen per 
den sista oktober 2018. 

 

Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-09  
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Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att vara ytterst 

restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört 

med sina prognoser. 

 

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

beslutas av lägst avdelningschef. 

 

3. Utbildningsstopp, för ej beslutade utbildningar, införs under 

resterande del av året. Nödvändiga utbildningar ska före 

genomförande förankras hos lägst avdelningschef. 

 

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

genomförande förankras hos lägst avdelningschef. 

 

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

nödvändig övertid ska i förväg godkännas av lägst avdelningschef. 

 

6. Samtliga chefer ska kommunicera den aktuella situationen och 

uppdraget med samtliga medarbetare. 

 

7. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2018 per 

den 31 oktober 2018. 
 

 

Utdrag till  

 

Samtliga chefer i Bräcke kommun 
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Ks § 133 Kommunplan 2019-2021 med årsbudget 2019 och 

investeringsplan 2019-2023 
 

Förslag till kommunplan 2019 – 2021 med årsbudget 2019 och 
investeringsplan 2019 – 2023 baseras på följande 
kommunfullmäktigebeslut: 

 Kf § 6/2018 (planeringsförutsättningar) 

 Kf § 49/2018 (preliminär kommunplan) 

 Ks § 105/2018 (kommunalskatt)  

 

I den prelimära kommunplanen fanns det 3,1 miljoner kronor, som inte 
var fördelade, för att nå det fastställda budgeterade resultatet på minst 
en miljon kronor. Det var då ytterst osäkert hur det odefinierade 
sparbetinget för 2018, på 10,7 miljoner kronor, skulle påverka budgeten 
för 2019. Utifrån givna uppdrag har en ändring av det budgeterade 
resultatet gjorts i förslaget till budget för 2019. 

 

De större förändringar som har skett i liggande förslag jämfört med den 
preliminära kommunplanen i juni är att: 

 ramjusteringar för 2019 har skett, 

 investeringsplanen är omarbetad, 

 ekonomisk översikt har införts och 

 verksamhetsbeskrivningar för nämnder och avdelningar har införts. 

 

I förslaget till slutlig kommunplan motsvarar budgeten för 2019 en 
ekonomi i balans. Av kommunens samlade skatte- och 
statsbidragsintäkter har alltså samtliga intäkter tagits i anspråk för den 
ordinarie verksamheten. Dessutom ingår ett odefinierat sparbeting, 
med totalt 7,8 miljoner kronor, som är fördelat på kommunstyrelsens 
och bygg- och miljönämndens verksamheter. Konsekvensen av detta 
är, i likhet med 2018, att det ställs stora krav på fortsatta förändringar 
under 2019 och en mycket strikt budgetdisciplin för att kommunen ska 
klara en ekonomi i balans för 2019. Det får även konsekvenser på 
kommande år, vilket ställer ytterligare krav på effektiviseringar och 
verksamhetsförändringar.  
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Investeringsbudgeten för 2019, exklusive planerade ombudgeteringar, 
har i den slutliga kommunplanen omarbetats och uppgår till 19,0 
miljoner kronor. Det är en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört 
med den preliminära kommunplanen.  
 

Under förutsättning att resultatmålet nås bedöms kommunen ha likvida 
medel för att: 

 med egna medel finansiera 2019 års investeringar, 

 amortera minst 4,8 miljoner kronor, 

 

Inför slutlig kommunplan 2013 beslutade kommunfullmäktige (kf § 
92/2012) att ge kommunstyrelsen mandat att tidigarelägga 
omsättningen av lån med ett år genom så kallad forward start, i syfte 
att erhålla så bra räntevillkor som möjligt. Eftersom ränteläget är 
fortsatt gynnsamt föreslås samma sak inför 2019, vilket innebär att 
kommunstyrelsen får mandat att under 2019 omsätta lån som förfaller 
under 2020. Under 2019 förfaller totalt 25 miljoner kronor till betalning, 
utöver de lån som har omsatts med forwardstart under 2018. 
 
Underlag för beslut 
Staben tjänstemannaförslag 2018-11-09 
Kommunplan 2019 – 2021 med årsbudget 2019 och investeringsplan 2019 – 2023 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att en prognos för 2019 per den sista 

februari ska genomföras utöver de ordinarie prognoserna i april och 

augusti.  

 

2. Om det ekonomiska läget så kräver ska beredskap finnas för 

ytterligare en prognos för 2019 per den sista oktober. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunens resultat för 2019 ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas. 

3. Förslag till driftbudget för 2019 per nämnd/avdelning med 

inriktningsmål och verksamhetsmål fastställs. 

4. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2019 minska med 

minst 4,8 miljoner kronor. 

5. Partistödet ska uppgå till 373 tkr för 2019. 

6. Resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget 

för 2019 antas. 

7. Förslag till ekonomisk flerårsplan för 2020 - 2021 antas. 

8. Förslag till investeringsplan 2020 – 2023 antas. 

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är 

beslutade inom ramen för investeringsbudget 2019. 

10. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, det vill 

säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 

till betalning under år 2019. 

11. Kommunstyrelsen har under år 2019 rätt att omsätta lån, genom så 

kallad forward start, det vill säga att låna upp belopp motsvarande 

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.  

12. Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till 

kommunstyrelsen. 

13. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag 

att godkänna redaktionella ändringar i texten. 

14. Kommunplan 2019 – 2021 med årsbudget 2019, investeringsplan  

2019 – 2023 antas. 

 

Utdrag till  

 

Samtliga chefer i Bräcke kommun 
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      Dnr 2018/580 04
  

 
Ks § 134 Internbudget 2019, kommunstyrelsen 
 
Föreligger förslag avseende kommunstyrelsens internbudget för 2019. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-12 
Internbudget 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Föreslagen internbudget för 2019 antas.  
 
 
Utdrag till 
 
Politisk organisation 
Avdelningschefer 
Kontoansvariga 
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Ks § 135 Beslutsattestanter och ersättare, kommunstyrelsen 
 
Föreligger förslag avseende kommunstyrelsens beslutsattestanter och 
ersättare.  
 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-05  
Attestförteckning 2019 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Föreslagna beslutsattestanter och ersättare har attesträtt enligt 
attestförteckningen intill dess att nytt beslut fattas.  

 
 
Utdrag till 
 
Politisk organisation 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
Kontoansvariga 
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Ks § 136 Attestreglemente och tillämpningsanvisningar till 

attestreglemente, revidering 
 
En omfattande översyn av attestreglementet med tillhörande 
tillämpningsanvisningar har gjorts av staben.  
 
Översynen har resulterat i en del förändringar och förtydliganden. 
Huvudanledningen till förändringarna är att tillse att ingen person 
ensam ska hantera en ekonomisk transaktion från början till slut utan 
samtliga ekonomiska transaktioner ska hanteras av minst två olika 
personer. 
 
Attestreglementet utgör tillsammans med tillhörande 
tillämpningsanvisningar regleverket för hur attestering av kommunens 
ekonomiska transaktioner ska utföras.  
 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-08  
Attestreglemente, 2018-10-20 
Tillämpningsanvisningar till attestreglemente, 2018-10-25 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Tillämpningsanvisningar till attestreglemente (kommunstyrelsens 

beslut § 40/2012), upphävs.  

 

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige antar reviderat 

attestreglemente, 2018-10-20, antas Tillämpningsanvisningar till 

attestreglemente, 2018-10-25.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges beslut enligt § 78/2007 upphävs.  

 

2. Attestreglemente, 2018-10-20, antas. 
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Utdrag till  
 
Politisk organisation, avdelningschefer, enhetschefer, kontoansvariga 
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Ks § 137 Firmateckning inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 
 
För att tydliggöra firmateckningsordningen behöver rätten till under-
tecknande av skrivelser, förbindelser, kontrakt och avtal mm justeras.  
 
Det har blivit allt vanligare att finansinstitut, leverantörer och andra 
intressenter efterfrågar aktuella beslut om firmateckning. Med 
anledning av det bör beslut om firmateckningsordningen årligen göras 
vid årets sista sammanträde för att säkerställa att den alltid är aktuell.  
 
Diarieföring av handlingar 
 
Offentlighetsprincipen ställer krav på att alla handlingar är tillgängliga. 
Grundregeln är därför att alla avtal, kontrakt mm som inte registreras i 
andra verksamhetssystem alltid ska diarieföras i 
ärendehanteringssystemet W3D3. Med registrering i andra 
verksamhetssystem avses även registrering av uppgifter utifrån 
anställningsavtal i Personec och hyreskontrakt i Husar eller i RoR. 
Originalhandlingen ska då finnas arkiverad på utfärdande avdelning.  
 
 
Firmatecknande avdelningschefer 
 
Avdelning   Avdelningschef 
Tillväxtavdelning   Anna Jensén Salomonsson 
Vård- och omsorgsavdelning Helena Strid 
Teknik- och infrastrukturavdelning Göran Bengtsson 
Stab   Camilla Samuelsson 
Skol- och barnomsorgsavdelning Catarina Julin-Nygren 
Social avdelning   Peppe Liljefjäll 
 
I Bräcke kommun finns tre olika typer av firmateckning: 

 Beslut av kommunstyrelse och kommunfullmäktige 

 Beslut fattade med delegation 

 Beslut fattade utifrån ren verkställighet 

 

Hur firmateckning ska ske beskrivs under respektive rubrik i beslutet. 
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Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-05.  

 

Förslag till beslut 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Tidigare beslut om firmateckning enligt ks § 165/2017 upphävs. 
 

2. Beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  
Då beslut fattats av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige skrivs 
kommunens firma enligt nedanstående. Firmateckning ska alltid göras 
av två personer i förening. 

 

Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 
 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare 

     

Skrivelser, köpehandlingar, 
kontrakt och andra avtal som 
föregåtts av beslut i 
kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks vice ordf  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Tjänsteman 
som 
handlägger 
ärendet 

Avdelningschef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 

     

Avtal vid köp, försäljning, 
byte eller gåva av fast 
egendom samt avtal om 
fastighetsreglering, servituts, 
nyttjanderätts, och 
ledningsrättsavtal som 
föregåtts av beslut i 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks vice ordf  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Tjänsteman 
som 
handlägger 
ärendet 

Avdelningschef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 
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Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 
 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare 

     

Låne- och 
borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks vice ordf  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Ingrid 
Strandberg 
Redovisnings-
ekonom 
 
 
 
 

Henrik Kvist 
Ekonomichef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 

     

Övriga avtal inom kommun-
styrelsens verksamhets-
område som inte är fattade 
med delegation eller ren 
verkställighet 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks vice ordf  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Tjänsteman 
som 
handlägger 
ärendet 

Avdelningschef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 

 

3. Beslut fattade med delegation: Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt 
och andra avtal, som föregåtts av beslut som fattats genom delegation 
till tjänsteman, kan undertecknas av delegaten självständigt.  
 

Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 görs 
då av delegaten och firmateckning 2 av handläggaren. Om delegaten 
tillika är handläggare ska firmateckning 2 istället göras av dennes 
närmaste chef eller vid dennes frånvaro kommunchef Bengt Flykt. I de 
fall delegaten tillika handläggare är kommunchef tecknas firman av 
kommunchefen Bengt Flykt självständigt. 
 
Beslutet ska dessutom anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan görs på 
delegationsprotokoll och skrivs under av delegaten.  
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4. Beslut fattade utifrån ren verkställighet:  
 
Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom 
tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde, se ytterligare 

information om definition av verkställighet i delegationsordningen.  
 

Vid ren verkställighet tecknar beställande beslutsattestant skrivelser, 
avtal mm självständigt.  
 
Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 ska 
då ske av beslutsattestanten och firmateckning 2 av handläggare i 
ärendet. Om beslutsattestanten tillika är handläggare ska firmateckning 
2 istället göras av dennes närmaste chef eller vid dennes frånvaro 
kommunchef Bengt Flykt. 
 
Yrkanden 
 

Cathrine Blomqvist (S) 
Under rubriken ersättare i tabellen för firmateckning ändras texten ”Ks 
vice ordf” till ”Ks 1:e vice ordf” på samtliga ställen i tabellen.  
 
Beslutgång 

 
Ordförande ställer proposition på Cathrine Blomqvist (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
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Ks § 137 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Tidigare beslut om firmateckning enligt ks § 165/2017 upphävs. 
 

2. Beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  
Då beslut fattats av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige skrivs 
kommunens firma enligt nedanstående. Firmateckning ska alltid göras 
av två personer i förening. 

 

Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 
 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare 

     

Skrivelser, köpehandlingar, 
kontrakt och andra avtal som 
föregåtts av beslut i 
kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks 1:e vice ordf  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Tjänsteman 
som 
handlägger 
ärendet 

Avdelningschef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 

     

Avtal vid köp, försäljning, 
byte eller gåva av fast 
egendom samt avtal om 
fastighetsreglering, servituts, 
nyttjanderätts, och 
ledningsrättsavtal som 
föregåtts av beslut i 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks 1:e vice ordf 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Tjänsteman 
som 
handlägger 
ärendet 

Avdelningschef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 
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Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 
 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare 

     

Låne- och 
borgensförbindelser 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks 1:e vice ordf 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Ingrid 
Strandberg 
Redovisnings-
ekonom 
 
 
 
 

Henrik Kvist 
Ekonomichef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 

     

Övriga avtal inom kommun-
styrelsens verksamhets-
område som inte är fattade 
med delegation eller ren 
verkställighet 

Kommunstyrelsens 
ordförande  
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 

Ks 1:e vice ordf 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018) 
 
eller vid dennes 
förhinder 
 
Oppositionsråd 
(utses på kommun-
fullmäktige i 
november 2018)  

Tjänsteman 
som 
handlägger 
ärendet 

Avdelningschef 
eller vid dennes 
förhinder 
Bengt Flykt 
Kommunchef 

 

3. Beslut fattade med delegation: Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt 
och andra avtal, som föregåtts av beslut som fattats genom delegation 
till tjänsteman, kan undertecknas av delegaten självständigt.  
 

Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 görs 
då av delegaten och firmateckning 2 av handläggaren. Om delegaten 
tillika är handläggare ska firmateckning 2 istället göras av dennes 
närmaste chef eller vid dennes frånvaro kommunchef Bengt Flykt. I de 
fall delegaten tillika handläggare är kommunchef tecknas firman av 
kommunchefen Bengt Flykt självständigt. 
 
Beslutet ska dessutom anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan görs på 
delegationsprotokoll och skrivs under av delegaten.  
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4. Beslut fattade utifrån ren verkställighet:  
 
Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom 
tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde, se ytterligare 

information om definition av verkställighet i delegationsordningen.  
 

Vid ren verkställighet tecknar beställande beslutsattestant skrivelser, 
avtal mm självständigt.  
 
Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 ska 
då ske av beslutsattestanten och firmateckning 2 av handläggare i 
ärendet. Om beslutsattestanten tillika är handläggare ska firmateckning 
2 istället göras av dennes närmaste chef eller vid dennes frånvaro 
kommunchef Bengt Flykt. 
 

 
 

Utdrag till  
 
Politisk organisation 
Avdelningschefer 
Enhetschefer 
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      Dnr 2018/577 04
  

 
Ks § 138 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, 2018-11-07 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Tidigare beslut om teckningsrätt enligt ks § 90/2018 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  
Kommunstyrelsens ordförande 
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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 
 

 

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 
Elisabet Högström 
Ulla Bäckman 
EvaCarin Andersson 
 
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 
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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 

 
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 
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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 

 
 

 
  



 
 

   
 
 

 

Sida 55 av 65 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-11-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 114-142 

 

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

Just. 

      Dnr 2018/591 21
  

 
Ks § 139 Internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen 
 

Kommunfullmäktige antog 2017 riktlinjer för intern kontroll (kf § 
77/2017). Syftet är att nämnderna upprätthåller en tillfredställande 
intern kontroll, vilket därmed utgör en del i styrningen av verksamheten. 
I riktlinjerna framgår det att nämnderna årligen ska anta en särskild 
plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sina 
verksamhetsområden. Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram 
förslag på internkontrollplaner för 2019. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-09 
Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, 2018-11-09  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen tar del av och godkänner internkontrollplan för 
verksamheterna för 2019. 
 

 

Utdrag till 
 
Avdelningschefer och revisorerna, internkontrollplanen bifogas. 
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      Dnr 2018/572 00
  

 
Ks § 140 Utbetalning av partistöd 2019 
 

Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen (2017:725) ska beslut om att betala 
ut partistöd fattas av kommunfullmäktige minst en gång per år.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-11-01 
Beräkning partistöd, 2018-11-01  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Partistöd betalas ut med 138 237 kr till Centerpartiet, med 127 408 kr 
till Socialdemokraterna, med 38 704 kr till Moderaterna, med 27 875 kr 
till Sverigedemokraterna, med 14 973 kr till Vänsterpartiet och med 
14 973 kr till Jämtlands Väl i Bräcke. 
 
 
Utdrag till 
 
Kanslienheten 
Gruppledare i kommunfullmäktige 
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Ks § 141 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 
 
Jörgen Persson Dnr 2018/3 
 Utbetalning av bidrag till studieförbunden  
 SISU Idrottsutbildarna 2018-11-02 
 
 Dnr 2018/40 
 Utbetalning av kulturbidrag 
 Bräcke Folkets Hus och Norden Bio (KIK) 2018-10-05 
 
 Dnr 2017/44 
 Utbetalning av utvecklingsbidrag 2018-11-07 
 
Göran Bengtsson Dnr 2018/524  
 Avskrivning av fordran med högst ett basbelopp 2018-10-17 
 SEKRETESS 
 
Peppe Liljefjäll Dnr 2018/444  

 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap 
 Sundsjö Västra Bygdegårdsförening 2018-10-25 
 
Jonny Berg Dnr 2018/501 
 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 

SEKRETESS 2018-10-24 
 
 
 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: 
2018-09-01 – 2018-09-30 SEKRETESS 
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Från Individ- och familjeomsorgen: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU),  
Lagen om vård av missbrukare (LVM), föräldrabalken (FB), 
dödsboanmälningar m fl. 
 
Anmälningarna avser tiden: 
2018-10-01 – 2018-10-31 SEKRETESS 
 
Protokoll 

 
Sociala utskottet 2018-10-10, 2018-10-15 och 2018-10-29           
SEKRETESS 
 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 
2018-10-29 och 2018-11-27 i Bräcke kommun. Gäller både tillsvidare och 
visstid.  
 
 

 

 
 
 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 59 av 65 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-11-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 114-142 

 

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

Just. 

 
Ks § 142 Meddelanden 
 
 Dnr 2015/467 60 
Till/Från Nordic Peak AB. Uppsägning av avtal om abonnemang på  
E-tjänsten Föräldramötet samt inkommen bekräftelse. 
 
 Dnr 2015/553 50 
Från/Till Region Gävleborg. Utvärdering av Partnerskapet Atlantbanan. 
 
 Dnr 2016/12 81 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Beslut om slutligt bidrag för det lokala 
naturvårdsprojektet Fiske för alla. 
 
 Dnr 2016/16 82 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Beslut om slutligt bidrag för det lokala 
naturvårdsprojektet Spångar. 
 
 Dnr 2016/306 25 
Frågor och svar till privatperson ang tomtförsäljning. 
 
 Dnr 2017/223 81 
Slutrapport Lokala naturvårdssatsningen – LONA. Projekt: Tillgänglighet  
fiske Hällesjö. 
 
 Dnr 2017/349 88 
Från Skolverket. Information om fattat beslut i ärende Skolbibliotek 2017. 
 
 Dnr 2017/352 13 
Från Skolverket. Information om fattat beslut i ärende Insatsbidraget  
nyanlända 2017/2018. 
 
 Dnr 2017/492 73 
Till/Från Doro Care. Förlängning av avtal. 
 
 Dnr 2017/559 42 
Till Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Svar på framställan av 
arbetsmiljöåtgärd, Gällö skola. 
 
 Dnr 2017/566 83 
Från Bräcke Ridklubb. Information och önskan om dialog.  
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 Dnr 2017/620 88 
Från Region Jämtland Härjedalen. Protokollsutdrag Regional  
biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022  
(RUN/591/2017). 

 
 Dnr 2018/20 02 

Från Socialstyrelsen. Stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen.  
 
 Dnr 2018/26 10 
Inkomna synpunkter/klagomål/beröm för verksamheter, tre stycken samt  
ett skickat svar. 
 
 Dnr 2018/141 14 
Från Kälarne Framtidsutveckling. Information om intresseanmälan att  
arrendera Hotell Östjemten. 
 
 Dnr 2018/143 28 
Upprättat hyreskontrakt med Arbetsförmedlingen för lokal på  
Hantverksgatan i Bräcke, Haren 3. 
 
 Dnr 2018/160 13 
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättning.  
SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/183 10 
Skriftväxling med Protector ang ev ersättning vid halkskada. 
 
 Dnr 2018/261 13 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Beslut om statsbidrag till verksamheter  
för asylsökande m.fl för insatsen Lär känna ditt Bräcke. 
 
 Dnr 2018/307 73 
Från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Begäran om komplettering  
av anmälan enligt lex Sarah. 
 
 Dnr 2018/347 13 
Från Skolverket. Fortsatt arbete samordnare för nyanländas lärande. 
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 Dnr 2018/354 13 
Från Migrationsverket. Ersättning för asylsökande barn i förskola eller  
skola, utbildningskostnader. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/476 02 
Från Arbetsmiljöverket. Resultat av inspektion vid kommunförrådet Bräcke. 
 
 Dnr 2018/488 61 
Från Skolverket. Information om fattat beslut i ärende Likvärdig skola 2018. 
 
 Dnr 2018/508 62 
Till/Från Skolinspektionen. Skriftväxling med anledning av anmälan mot  
Gällö skola. SEKRETESS 

 
 Dnr 2018/510 73 

Till/Från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Skriftväxling i ärende  
anmälan enl lex Sarah. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/518 45 
Från/Till privatpersoner. Slamtömningsavgiftens ökning fr o m 2018, frågor 
 och svar. 
 
 Dnr 2018/533 10 
Från privatperson Fråga om ett omhändertaget smycke på äldreboende. 
 
 Dnr 2018/534 31 
Från/Till Trafikverket Mitt. Eventuell nedmontering av belysningspunkter  
efter väg 711. 
 
 Dnr 2018/535 83 
Från SSF Stöldskyddsföreningen. Fråga om stöd till Grannsamverkan år  
2019-2020. 
 
 Dnr 2018/541 14 
Skrivelse från Kälarne utvecklingsgrupp. Ånäsets camping, Ansjö 3:206  
och 3:207. 
 
 Dnr 2018/543 45 
Avtal med Samhall AB om plockanalys 2018.  
 
 Dnr 2018/544 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Länstrafiken i Jämtlands län AB. 
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 Dnr 2018/546 45 
Skrivelse till privatperson ang hushållsavfall och verksamhetsavfall från 
fastighet. 
 
 Dnr 2018/551 77 
Skrivelse från privatperson med synpunkter på vård och hantering av  
läkemedel vid äldreboende. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/552 17 
Avtal med SOS Alarm om säkerhetstjänster; hiss- inbrotts-, brand- samt 
driftlarm. 
 
 Dnr 2018/553 73 
Överenskommelse med Försäkringskassan om struktur för  
informationsvägar i ärenden rörande personlig assistans. 
 

 Dnr 2018/554 02 
Löneavtal med VISMA Enterprise AB, förlängning. 
 
 Dnr 2018/555 04 
Ekonomiavtal med VISMA Enterprise AB, förlängning. 
 
 Dnr 2018/563 28 
Uppdragsavtal med Bravida Sverige AB om Ny ventilation Gimsätra,  
Bräcke. 
 
 Dnr 2018/564 28 
Internatet Bräcke. Rumsbeskrivning mm. 
 Dnr 2018/569 77 
Överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen, via gemensamma 
nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av  
sjukvårdsprodukter, om medicintekniska produkter (MTP-ök. 
 
 Dnr 2018/586 45 
Avtal med Jämtkraft AB om leverans av returträ. 
 
 Dnr 2018/588 26 
Uppsägning av markarrende Börjesjö 1:104. 
 
  
 



 
 

   
 
 

 

Sida 63 av 65 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-11-28 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 114-142 

 

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

Just. 

Ks § 142 forts.  

 Dnr 2018/589 10 
Från Region Jämtland Härjedalen. Intresseförfrågan om gemensamt 
dataskyddsombud. 
 
 Dnr 2018/590 84 
Från Jämtland Härjedalen Turism. Utvecklingsarbete samt ev  
medfinansiering i projektet Omställning JHT 3.0. 
 
 Dnr 2018/594 60 
Från Kulturrådet. Beslut om fördelning av statsbidrag om läsfrämjande  
insatser i förskolan. 
 
 Dnr 2018/595 10 
Från Bygg- och miljönämnden. Riskinklassning och fast årlig kontrollavgift  
för livsmedelsverksamhet vid Östjemten, Kälarne.  
_____ 
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Informationer 
 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för 
september månad 2018. 
 
Inkomna skrivelser och cirkulär:  
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär: 
- 18:37 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
- 18:39 Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom. 
Arbetsdomstolens dom 2018 nr 56 
- 18:40 Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer 
om vissa frågor om sommartid/vintertid 
- 18:42 Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av 
PA-KL, PAK och LPAK 
- 18:45 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare 
och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. 
- 18:46 Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas 
genom förvaltningsbesvär 
 
Arbetsförmedlingen 
- Perspektiv på Sveriges regionala arbetsmarknader 
 
Bygg- och miljönämnden för Bräcke och Ånge kommuner 
- Indexuppräkning av timtaxor inom nämndens ansvarsområde. 
 
Jämtlands gymnasieförbund 
- Protokollsutdrag Utse direktör och anta direktörsinstruktion 
- Protokollsutdrag Utse skolchef 
- Sammanträdestider 2019 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
- LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) 2019 
 
Länstrafiken Jämtlands län AB 
- Färdtjänsttaxa gällande from 2018-12-01 
 
Region Jämtland Härjedalen 
- Gemensamma nämnden för upphandling. Protokoll från 2018-09-28. 
- Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service utveckling 
samt specialistfunktioner, Protokoll  2018-10-26 
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Informationer forts.  

 
Socialstyrelsen 
- Information om införande av ICD-11 
 

MINNESANTECKNINGAR 

 

 Arbetsgruppen för ekonomifrågor 2018-10-11 och 2018-10-24 
_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


