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PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-03 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 99-130 

 

 
 

Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 3 oktober 2018   
 kl. 08.16-14.42. 

Sammanträdet var, under §§ 101-130 (mellan klockan 13.16 och 14.42), öppet 
för allmänheten.  

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommunchef 
 Camilla Samuelsson, stabschef 
 Henrik Kvist, ekonomichef 
 Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen 
 Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen 
 Anna Jensén, Salomonsson chef tillväxtavdelningen 
 Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras måndagen den 8 oktober 2018 klockan 09.00 

 
Utses att justera: Theresa Flatmo (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Malin Johansson   Jörgen Persson (S)  Theresa Flatmo (C) 
Sekreterare  Ordförande   Justerande  

 

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2018-10-03 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2018-10-09 till och med 2018-10-30  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Just. 

 
 

  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 
 

X    

   

     

Ingrid Kjelsson, C X    

   

     

Liza Lidvall, C 
 

X    

   

     

Johan Loock, M 
 

X    

   

     

Marina Mellgren, Pol. ob. X         

 

Ej tjänstgörande ersättare: Anders Lundqvist (V), Camilla Dahlberg (C) och Birgitta Franzon (M) 
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Just. 

Ärendelista    Sidan 
 

1. Val av justerare samt upprop 
 

2. Fastställande av dagordning    6. 
 

3. Informationer    7.  
  

4. Arbetskläder inom vård och omsorg    9. 
   

5. Motion: Enkätundersökning avseende önskemål     10. 
om framtida äldreboende 
 

6. Ansökan om medfinansiering, Boggsjö byförening   12. 
  

7. Ansökan om medfinansiering,     14. 
Bodsjöböle byförening 
 

8. Redovisning av ej verkställda beslut för     16. 
individ- och familjeomsorgen enligt  
socialtjänstlagen; andra kvartalet 2018 

 
9. Redovisning av ej verkställda beslut enligt     17. 

9 § LSS; andra kvartalet 2018 
 

10. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och    18. 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen;  
andra kvartalet 2018 

 
11. Uppföljning av borgensåtagande för checkkredit,    19. 

projekt Bräcke strand samt eventuellt driftavtal  
 

12. Fastighetsreglering, mark för vattenverket     21. 
i Albacken 
 

13. Lokalisering av vindkraft Kusberget    23. 
 

14. Medborgarförslag: Renovering av     24. 
omklädningsrum och duschar Kälarne skola 
 

15. Fjärrvärmeverksamhet i Gällö    26. 
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 Ärendelista 
 

16. Medborgarförslag: Ändring av avskrivningstid    30. 
för asfalt 

 
17. Revidering av taxa för allmänna     32. 

vatten- och avloppsanläggningar 
 

18. Medborgarförslag: Döp om Skolvägen eller    34. 
Skolallén i Gällö till Lennart Wikströms väg 
 

19. Sammanträdesplan 2019    36. 
 

20. Medborgarförslag under beredning 2018    40. 
 

21. Motioner under beredning 2018    42. 
 

22. Delårsbokslut och bokslutsprognos 2018    44. 
 

23. Uppföljning av intern kontroll augusti 2018    46. 
 

24. Medborgarförslag: Digitalisera medborgarförslag   47. 
 

25. Revidering av krisledningsnämndens reglemente   49. 
 

26. Motion: Bättre utnyttjande av tjänstebilar     50. 
i Bräcke kommun 
 

27. Fordonspolicy    53. 
 

28. Resepolicy    54. 
 

29. Medborgarförslag: LOU    55. 
 

30. Anmälan av delegationsbeslut    56. 
      
31. Meddelanden och informationer   59. 

 
32.  Yttrande: Översyn av den politiska organisationen   66. 

 organisationen 
 

33.  Utlokalisering av gemensam bygg- och miljöförvaltning 69. 
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Ks § 99 Fastställande av dagordning 
 
Ett nytt ärende, Utlokalisering gemensam bygg- och miljöförvaltning, 
föreslås tas upp som ärende 33.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg. 
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Just. 

Ks § 100 Informationer 

 
Jörgen Persson, kommunstyrelsens ordförande, informerar om att 
han har varit på en ordförandeträff i länet. En fråga som diskuterades 
där var Trafikverkets beslut att plocka ner väglysen på alla vägar där 
det kör mindre än 10-15 bilar per dygn. Kommunerna i Jämtland 
kommer organisera sig kring frågan. 
 
Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om ärendet Delårsbokslut och 
bokslutsprognos per den 31 augusti 2018. Prognosen för hela året 
visar på ett resultat på minus 700 000 kronor och detta efter 
avstämning mot balanskravet. Henrik informerar om skillnaden mellan 
delårsbokslutet och prognosen, vilket är en differens på 1,5 mkr och 
beror bland annat på semesterlöneskuld (-7,6 mkr) och 
uppvärmning/snöskottning (1,5 mkr).  
 
Henrik informerar om att den samlade bedömningen är att målen för 
god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under förutsättning att 
resultatmålet klaras. Henrik informerar vidare om att beslutspunkterna i 
ärendet handlar om att kommunen ska vara fortsatt restriktiv samt att 
en ny prognos bör göras per den sista oktober 2018.  
 
Henrik informerar även om ärendet Fjärrvärmeverksamhet i Gällö. 
Nuvarande panna, som är belägen i Gällö skola, är slut och kommunen 
måste finna en ny hållbar lösning. Adven Värme AB har kommit med 
ett investeringserbjudande till Bräcke kommun. 
 
Slutligen informerar Henrik även kort om ärendet utlokalisering av 
gemensam bygg- och miljöförvaltning. Kontorsutrymmet för personal i 
förvaltningshuset räcker inte, det är akut och en arbetsmiljöfråga. 
Förslaget är att bygg- och miljöförvaltningen utlokaliseras. Kostnaderna 
för utlokaliseringen bedöms inrymmas i befintlig investeringsbudget och 
föreslagen lokal ägs av kommunen.  

 
Tomas Jonsson, chef för bygg- och miljöförvaltningen, informerar om 
ärendet Lokalisering av vindkraft Kusberget. Det är på gång ett antal 
vindkraftparker inom Bräcke kommun och dessa har olika status. 
Företaget Jämt Vind AB har lämnat in en ansökan om att få bygga 
vindkraft vid Kusberget. Tomas tar upp att ur ett 
översiktsplansperspektiv finns det inget att anmärka på. I dagsläget 
finns det redan två vindkraftparker där företaget Jämt Vind AB vill 
bygga en tredje vindkraftpark. 
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Ks § 100 forts.  

 
Jörgen Persson, kommunstyrelsens ordförande, informerar kort om 
ärendet Uppföljning av borgensåtagande för checkkredit, projekt 
Bräcke strand samt eventuellt driftavtal. 
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     Dnr 2018/474 73  
 

Ks § 101 Arbetskläder inom vård och omsorg 
 
Den 19 november 2018 träder Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om 
smittrisker, AFS 2018:4 i kraft. 
 
Kortfattat beskrivs här att: 

 Arbetsgivaren ska stå för kostnaden avseende arbetskläder och 
tvätt. 

 Arbetsgivaren ska stå för överdel (kortärmad tröja/skjorta) och 
underdel (byxa).  

 Arbetskläderna ska bytas varje dag. 

 Huvudduk kan användas av de arbetstagare som önskar det. I de 
fall huvudduk används gäller samma regler som för tvätt av 
arbetskläder.  

 
Idag har Bräcke kommun inte möjlighet att leva upp till detta och 
behöver därför göra ett större inköp av arbetskläder samt tvättmaskiner 
till vissa enheter. Överdelar och underdelar till alla medarbetare samt 
jackor till hemtjänstens medarbetare behöver köpas in till en summa av 
460 000 kronor. De 90 000 kronor som idag finns budgeterade för 
arbetskläder används för att delfinansiera inköpet. Resterande belopp 
(370 000 kronor) äskas från kontot utveckling/struktur förvaltade av 
kommunstyrelsen. 
  
Tvättmaskiner behöver köpas in på Tallgläntan, Furugränd och 
Hemtjänsten i Bräcke till en bedömd kostnad på 80 000 kronor. 
Kostnaden tas från extra investeringsmedel för behov inom ramen för 
2018 års investeringsbudget. 

 
Underlag för beslut 
Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-13 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Vård- och omsorgsavdelningen beviljas ett tillskott på 370 000 kronor 
från kontot utveckling/struktur förvaltade av kommunstyrelsen. 

 

 
Utdrag till 

 
Vård- och omsorgsavdelningen 
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     Dnr 2018/178 73  
 

Ks § 102 Motion: Enkätundersökning avseende önskemål om 
framtida äldreboende 

 
Barbro Norberg (LFB) har den 13 juni 2018 inkommit med en motion. 
Förslagsställaren yrkar i sin motion på att kommunen i samarbete med 
pensionärsorganisationerna genomför en enkätundersökning där 
kommunens medelålders- och pensionärsinnevånare tillfrågas om 
önskvärt framtida äldreboende. 
 
Bräcke kommun liksom övriga Sverige står inför en stor utmaning när 
det gäller äldreomsorgen. Kommunen går mot en demografisk 
utveckling där allt fler invånare kommer att tillhöra kategorin äldre. 
Enligt kommunens antaganden kommer antalet personer i åldern 75-85 
år öka i slutet av 2020, början av 2030. Det ställer stora krav på 
kommunens alla former av äldreomsorg och en planering för olika 
former av boenden behöver påbörjas. 
 
Frågor som vore intressanta att få besvarade är till exempel: 
Vilken typ av boenden är de äldre intresserade av att flytta till?  
Särskilt boende, trygghetsboenden, seniorboenden, mellanboenden 
eller finns det andra intressanta alternativ. I dagsläget finns i 
kommunen endast särkskilt boende och en form av särkskilt 
anpassade lägenheter (som i kommunen kallas trygghetsboende). 
 
Underlag för beslut 
Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-13. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen bifalles. 

 

Motivering 
 

Vård- och omsorgsavdelningen genomför i samarbete med 
pensionärsorganisationerna, en enkätundersökning där kommunens medelålders- 
och pensionärsinnevånare tillfrågas om önskvärt framtida äldreboende. Syftet med 
enkätundersökningen är att inhämta beslutsunderlag till en större utredning om 
kommunens framtida äldreomsorg. 
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Just. 

Ks § 102 forts.  
 
Utdrag till 
 
Barbro Norberg (LFB) 
Vård- och omsorgsavdelningen 
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     Dnr 2018/406 82 
 

Ks § 103 Ansökan om medfinansiering, Boggsjö byförening 

 
Boggsjö byförening ansöker om medfinansiering för del av en renovering av 
Boggsjö kapell. Föreningen påbörjade indragning av vatten med stöd ur 
Landsbygdsprogrammet (Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar), men 
upptäckte under arbetet att fastigheten drabbats av hussvamp, och arbetar nu 
om delar av sin ansökan till Länsstyrelsen/Jordbruksverket med andra 
förutsättningar. 
 

Under 2016 beviljades Boggsjö byförening bidrag ur 
Landsbygdsprogrammet för att borra brunn och installera vatten i 
Boggsjö kapell. Under arbetet upptäcktes hussvamp, och föreningen 
har fått ändra planerna för arbetet. En omprövning av det redan 
beviljade beslutet från LST/JBV godkändes inte, och föreningen har 
arbetat vidare med en helt ny ansökan, som i huvudsak rör en ny 
golvkonstruktion. Den första versionen av ansökan avslogs under 
sommaren, med hänvisning till att den offentliga medfinansieringen var 
för låg. Föreningen hade huvudsakligen räknat med ett antal fonder 
som beviljat stöd, men det godkändes inte som offentlig 
medfinansiering av LST. Man räknade också med motsvarande tre års 
byföreningsbidrag från kommunen, vilket mejlväxlingen/ansökan visar, 
men kom inte upp i den nödvändiga procenten. 

 

Inför nästa beslutsomgång tar föreningen omtag på finansieringsdelen, 
och ansöker om en medfinansiering från Bräcke kommun på de 20 % 
av totalsumman som Länsstyrelsen ställer som villkor. Budgeten 
uppgår till 299 147 kronor, och föreningen ansöker om 59 829 kronor i 
medfinansiering från kommunen. 

 

Förutom arbetet med att dra in vatten har föreningen beviljats stöd för 
tillgänglighetsanpassning från Boverket, som gäller entré, trapp och 
toalett/dusch. Den delen av arbetet har inte krävt medfinansiering. 

 

Bräcke kommun har inga egna investeringsstöd, men fattar generellt 
positiva beslut om medfinansiering när föreningar har möjlighet att ta 
hem ett större stöd från andra bidragsgivare som t ex Boverket. Det 
finns inga särskilda skäl att avvika från den principen i detta fall. 
 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-14 
Ansökan från föreningen, 2018-07-30  
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Just. 

Ks 103 § forts.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beviljar 20 % medfinansiering till Boggsjö 

byförenings ansökan om stöd till Landsbygdsprogrammet, 
Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar, till ett maximalt 
belopp av 59 829 kronor. Stödet betalas ut under förutsättning att 
deras ansökan till Länsstyrelsen beviljas. 

 
2. Beloppet reserveras från kommunstyrelsens konto 

utveckling/struktur. 
 
 

Utdrag till 
 
Boggsjö byförening 
Ekonomienheten 
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     Dnr 2018/344 83 
 

Ks § 104 Ansökan om medfinansiering, Bodsjöböle byförening 
 
Bodsjöböle byförening ansöker om medfinansiering till en 
upprustning/ombyggnad av bron över sundet i Bölesjön. Bron byggdes 1953, 
för gående och bilar, men har gradvis förfallit. Byföreningen har bildats i år, 
bland annat för att arbeta med en återuppbyggnad av bron. Föreningen 
förbereder en ansökan till Länsstyrelsen (Investeringar i småskalig 
infrastruktur). 
 

Sedan brodäcket revs har byns två halvor skilts åt. Över sundet är det 
cirka 85 meter, men bilvägen runt är det cirka 4 km. Målet med att 
bygga upp en ny brokonstruktion är att föra byborna närmare varandra, 
skapa en bra motionsslinga och de planerar även utsättning av ädelfisk 
i sjön, eftersom den gamla bron var ett populärt fiskeställe. 

 

Tanken är inte att återställa bron i sitt ursprungliga skick, med bärighet 
för biltrafik, utan att man ska kunna gå, cykla och möjligen köra 
fyrhjuling. Projektet är omfattande eftersom det inte är troligt att det 
befintliga pålverket går att använda. Föreningen begär in offerter för 
olika lösningar, och ett första besked som går ut på att återanvända 
delar av pålverket, och lägga en typ av pontonbrygga emellan, skulle 
betinga en summa av cirka 910 000 kronor för själva bryggan, och 
därtill cirka 170 000 i montering och markarbeten i anslutning. 
Förhoppningen är att kunna arbeta med besiktning och projektering av 
ny konstruktion under 2019, och själva bygget ska vara slutfört under 
sommaren 2020.  

 

Föreningen räknar med en total budget på omkring 1 000 000 kronor. 
Länsstyrelsens krav med medfinansiering är en egen insats på 10 %, 
och offentlig medfinansiering på 20 %, och de beviljar maximalt 70 % i 
stöd. Den kommunala medfinansiering som efterfrågas är alltså upp till 
200 000 kronor. 

 

Bräcke kommun har inga egna investeringsstöd, men fattar generellt 
positiva beslut om medfinansiering när föreningar har möjlighet att ta 
hem ett större stöd från andra bidragsgivare som t ex Boverket. Det 
finns inga särskilda skäl att avvika från den principen i detta fall. 

 

Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-14 
Komplettering från föreningen, 2018-09-11 
Ansökan från föreningen, 2018-06-19 
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Just. 

Ks § 104 forts. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beviljar Bodsjöböle byförening 20 % 

medfinansiering till deras ansökan hos 
Länsstyrelsen/Jordbruksverket, Småskalig infrastruktur, till ett 
maximalt belopp om 200 000 kronor. Stödet betalas ut under 
förutsättning att deras ansökan till Länsstyrelsen beviljas. 
 

2. Medfinansieringen beaktas inom Tillväxtavdelningens budget för 
2019. 

 
 
Utdrag till 

 
Bodsjöböle byförening 
Ekonomienheten 
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     Dnr 2018/170 73  
 

Ks § 105 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och 
familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen; andra 
kvartalet 2018 

 
Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till 
inspektionen för Vård och Omsorg enligt 16 kap 6 f § SoL ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. 

 
Underlag för beslut 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-08-23  

Kvartalsrapport till KPMG 2018-08-23 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

 
Utdrag till 
 
Sociala avdelningen 
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     Dnr 2018/172 73  
 

Ks § 106 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS; 
andra kvartalet 2018 

 
Bräcke kommun har sedan 1 januari 2010 skyldighet att rapportera till 
Socialstyrelsen, enligt 9 § samt 28 f-g §§ LSS.  
 
Underlag för beslut 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2018-08-23 

Individrapportering till KPMG 2018-08-23 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  
 
 
Utdrag till 

 
Sociala avdelningen 
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Just. 

     Dnr 2018/171 73  
 

Ks § 107 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; andra 
kvartalet 2018 

 

 
Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till 
Socialstyrelsen, enligt 16 kap  6 f § socialtjänstlagen ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1§ SoL. 
 
Underlag för beslut 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-08-23 

Individrapportering till KPMG, 2018-08-23 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
Utdrag till 

 
Sociala avdelningen 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 19 av 70 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-03 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 99-130 

 

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

Just. 

     Dnr 2018/63 82  
 

Ks § 108 Uppföljning av borgensåtagande för checkkredit, 
projekt Bräcke strand samt eventuellt driftavtal 

 
Företagarföreningen i Bräcke har blivit beviljade stöd motsvarande 
1 102 962 kronor från Leader Mittland Plus och Jordbruksverket, SJV 
2018-281, för uppförande av servicebyggnad samt ställplatser för 
husvagnar och husbilar i hamnområdet i Bräcke samhälle, ”Bräcke 
strand”. Kommunfullmäktige beslutade (Kf § 46/2018) att borga för en 
checkkredit till Föreningen Företagarna. I beslutet står det att 
förutsättningen är att erforderliga handlingar kring nyttjanderättsavtal 
och drift upprättas, samt bygglov och tillstånd som krävs erhållits. 

 

Detta ärende bekräftar att de erforderliga handlingar som krävs i Kf § 
46/2018 har upprättats och ärendet behövs för att banken 
(Handelsbanken) ska verkställa beslut om borgen för checkkredit för 
Företagarna Bräcke, organisationsnummer 892001-3151. 

 

Företagarföreningen har vid ett möte med kommunen 2018-05-22 
också önskat att ett driftavtal med stöd för kostnader upprättas utifrån 
arrende av fastigheten Bräcke Sågen 3 (del av). Exempel på kostnader 
som uppstår är avgifter för el, vatten och avlopp samt för den yttre 
skötsel som regleras via arrendeavtalet. I dagsläget finns inga stöd för 
liknande verksamhet inom Program för bidrag till föreningslivet. 
Däremot kan det betraktas som en kommunal anläggning där teknik- 
och infrastrukturavdelningen tecknar avtal med föreningslivet om drift 
och daglig skötsel som exempelvis ishallen eller ridhuset. Det belopp 
som önskas utifrån kalkylerade kostnader är cirka 50 000 kronor/år 
under 5 år, d.v.s. lika länge som arrendeavtalet.  

 
Underlag för beslut 
Tillväxtavdelningens och teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 
2018-09-14 
Kommunfullmäktiges beslut § 46/2018 
Handlingar i ärendet från Företagarna i Bräcke 2018/63 82 
Medborgarförslag Dnr 2017/266 84, Kf § 57/2017 
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Just. 

Ks § 108 forts 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Bräcke kommun intygar att erforderliga handlingar kring 

nyttjanderättsavtal (kallat arrendeavtal) och drift samt bygglov är 

upprättade. 

 

2. Bräcke kommun ger Företagarföreningen ett driftbidrag på maximalt 

52 000 kronor per år under en femårsperiod (2019-2023) för skötsel 

av området som arrenderas under förutsättning att: 

a. Företagarföreningen uppfyller kraven i arrendeavtalet. 

 

3. Driftbidraget tas från kontot för kommunala anläggningar, teknik- 

och infrastrukturavdelningen. 
 

 
Utdrag till 
 
Företagarföreningen 
Handelsbanken Bräcke 
Ekonomienheten 
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Just. 

     Dnr 2018/35 34  
 

Ks § 109 Fastighetsreglering, mark för vattenverket i Albacken 
 

Vattenverket i Albacken ligger på fastigheten Västanbäck 1:56, tidigare 
Alanäset 1:28, i Albacken. Fastigheten har nya ägare. Kommunen har 
haft ett servitutsavtal med den tidigare markägaren. Servitutsavtalet har 
reglerat rätt att anlägga, bibehålla och nyttja vattentäkt, vattenverk, 
rörledning och väg för att ta sig till vattenverket. Inför deras försäljning 
av fastigheten Alanäset 1:28 så sade markägarna upp servitutsavtalet. 
Arrendeavgiften var satt år 2006 till 2 100 kr per år med årlig 
uppräkning enligt Konsumentprisindex (KPI). Vattenverket omfattar ett 
markområde om ca 40 kvm. Mark som behövs för att förvalta och driva 
vattenverket bedöms vara ca 150 – 200 kvm (uppställningsplats vid 
underhållsåtgärder och parkering mm).   

 

Under oktober år 2017 skickade de nya fastighetsägarna ett förslag till 
uppgörelse, vilket avsåg en arrendeavgift om 10 000 kr per år. Teknik- 
och infrastruktur-avdelningen ansåg att avgiften var för hög och tog 
därför hjälp att bedöma marknadsvärdet för den mark som är upplåten 
till vattenverket. Metoden en analysmetod där värderingsobjektet eller 
del av (hel fastighet, jordbruksmark, skogsmark etc.) vid 
värdebedömningen jämförs med sålda fastigheter med samma 
verksamhetsinriktning och inom ett likvärdigt marknadsområde.  

 

Markvärderaren tog fram enligt uppdrag förslag på marknadsmässig 
ersättning för inköp av mark. Marknadsvärdet avseende en tänkt 
tomtmark upp till 1 000 kvm för vattenverket mm bedöms i aktuellt läge 
motsvara 25 000 kr. 

 

Förslag på en fastighetsreglering kommer, om så kommunstyrelsen 
beslutar, att lämnas in till Lantmäteriet. Lantmäteriet får 
värderingsutlåtandet som underlag av kommunen. Utöver en 
fastighetsreglering kommer ansökan att innehålla anspråk på 
ledningsrätt för vattenverkets distributionsledningar samt servitut för 
väg. Dessa beslut kan tas genom delegationsbeslut av avdelningschef. 
Vidare kommer fastighetsregleringen föreslås utföras mot kommunal 
mark i Albacken; Alanäset 1:70.  
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Just. 

 
Ks § 109 forts. 
 
Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2018-09-14 

Värdeutlåtande: Marknadsvärdering avseende mark upplåten för vattenverk inom 
Bräcke Västanbäck 1:56.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Teknik- och infrastrukturavdelningen uppdras att ansöka om 

fastighetsreglering hos Lantmäteriet.  
 

2. Fastighetsregleringen utförs mot Alanäset 1:70. 
 

3. Kostnad för fastighetsreglering tas inom teknik- och 
infrastrukturavdelningens budget. 
 

4. Under förutsättning att fastighetsreglering genomförs uppdras till 
teknik- och infrastrukturavdelningen att köpa del av Västanbäck 
1:56. 
 

 
 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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Just. 

     Dnr 2018/345 37  
 

Ks § 110 Lokalisering av vindkraft Kusberget 

 

Västernorrlands länsstyrelse begär ett yttrande för Jämt Vind ABs 
etablering av en vindkraftspark på Kusberget. 

 
Underlag för beslut 
Länsstyrelsens begäran om yttrande 551-4288-18  
Bygg- och miljöförvaltningens yttrande 2018-692  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen Västernorrland återremitteras 
till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.  
 
Motivering  
Begäran om tillstånd som den sökande Jämt Vind AB har lämnat in till Länsstyrelsen i 
Västernorrland behöver kompletteras enligt yttrandet från bygg- och 
miljöförvaltningens 2018-692. 
 
 
 

Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
Länsstyrelsen Västernorrland 
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Just. 

     Dnr 2018/340 60  
 

Ks § 111 Medborgarförslag: Renovering av omklädningsrum 
och duschar Kälarne skola 

 
Årskurs 4 i Kälarne skola har den 2 juni 2017 lämnat in ett 
medborgarförslag om renovering av omklädningsrum och duschar. 
Önskemålen består av att få draperierna in till duscharna utbytta till 
dörrar för att kunna duscha ifred.  
De vill även ha omklädningsrummet en våning upp när de har bad. 
Detta eftersom det är större bastu och fler duschar. Klassen påtalar 
även att det vid strömavbrott inte finns nödbelysning i källarplanet. 
Årskurs 4 vill även ha lösa duschar som sprutar vatten längre än 30 
sekunder. 
 
Ytterligare vill de att herrarnas omklädningsrum renoveras. Det är 
trasiga dörrar, hål i väggen samt fattas krokar. Klädhängarna är 
vingliga. De vill ha en spegel och en klocka. I damernas 
omklädningsrum går det inte låsa toalettdörren. 
Toaletten är svårspolad. Önskemål att damernas och herrarnas 
omklädningsrum målas om. 
 
Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-17 
Medborgarförslag Renovering av omklädningsrum och duschar Kälarne skola,  
2017-06-02 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 
Motivering 

 
Trasiga dörrar, hål i väggen och saknade krokar har inte gått att hitta vid besiktning 
och har bedömts utan anmärkning. Toalettdörr och toalett är redan åtgärdade. 
Övriga förslag behöver lyftas vid IT & Investeringsmöte. 
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Just. 

Yrkande 
 

Theresa Flatmo (C)  

Ändringsyrkande: Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare 

åtgärd.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Theresa Flatmos (C) ändringsyrkande mot 

ursprungsförslaget och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt 

Theresa Flatmos yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 
Motivering 

 
Trasiga dörrar, hål i väggen och saknade krokar har inte gått att hitta vid besiktning 
och har bedömts utan anmärkning. Toalettdörr och toalett är redan åtgärdade. 
Övriga förslag behöver lyftas vid IT & Investeringsmöte. 

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen  

Anna Sjöstrand, Kälarne Skola 
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Just. 

     Dnr 2018/459 37  
 

Ks § 112 Fjärrvärmeverksamhet i Gällö 
 

Under 2015 sålde Bräcke kommun sin fjärrvärmeverksamhet i Bräcke 
och Kälarne till Enycom AB (numera Adven Värme AB). I samband 
med försäljningen tecknades en option, giltig fram till 2016-12-01, som 
innebar att om parterna kunde hitta en lösning så var det även aktuellt 
att överlåta de två mindre pannanläggningar som kommunen har/hade 
i Furugränd och Gällö. 

Pannanläggningen i Furugränd har konverterats till fjärrvärme med 
Adven Värme AB som värmeleverantör. 

En framtida långsiktig hantering av pannanläggningen i Gällö kvarstår. 

Adven Värme AB har visat ett fortsatt intresse att hitta en långsiktig 
lösning avseende pannanläggningen, där de, via ett driftavtal, sköter 
värmeleveranserna till kommunens fastigheter i Gällö. 

Teknik- och infrastrukturavdelningen har, utifrån diskussionerna med 
Adven Värme AB, gett FVB Sverige AB i uppdrag att genomföra en 
extern genomlysning av de olika framtida alternativen för 
värmeförsörjningen i Gällö. Frågeställningarna som FVB Sverige AB 
har belyst är: 

 Storlek på en ny pelletspanna 

 Anläggningens placering 

 Eget ägande kontra fjärrvärme 

 Försäljning av närvärmenätet i Gällö 

Genomlysningen har utmynnat i tre olika förslag på placering där varje 
förslag kan delas upp i eget eller externt ägande. 

Tjänstemannaorganisationen förordar alternativ 3 i kombination med ett 
externt ägande. I FVB genomlysning framgår att alternativ 3 medför en 
anslutningsavgift om cirka tre miljoner kronor. 

 

Underlag för beslut 

Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-11 
PM avseende: Ny panna Gällö, alternativt färdig Värme - Fjärrvärme,  
daterat 2018-05-24 
Bilaga till PM ny panna Gällö, daterad 2018-07-12 
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Just. 

Ks § 112 forts.  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunstyrelsen ansöker om bygglov för en ny pannanläggning 

på fastigheten Gällön 1:18 innan försäljning till Adven Värme AB.  

 

2. Bräcke kommun säljer fastigheten Gällön 1:18 till Adven Värme AB i 

enlighet med kommunens regler och priser vid försäljning av mark.  

 

3. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta köpehandlingar gällande 

fastigheten Gällön 1:18. 

 

4. Köparen betalar och ansöker om lagfart för fastigheten Gällön 1:18. 

 

5. Kommunstyrelsen uppdras att avyttra närvärmenät och produktion i 

Gällö till Adven Värme AB. 

 

6. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta köpe-/överlåtelsehandlingar 

gällande närvärmenät och produktionsutrustning i Gällö.  

 

7. Kommunstyrelsen uppdras att teckna ett värmeavtal i Gällö på 15 år 

med Adven Värme AB. 

 

8. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta ett avtal om betalning av 

anslutningsavgiften till Adven Värme AB för den nya 

pannanläggningen. Anslutningsavgiften beräknas uppgå till tre 

miljoner kronor och ska avbetalas under tre år.  

 
Yrkande 

 

Jörgen Persson (S)  

Ändringsyrkande punkt 1: Kommunstyrelsen genomför 

detaljplaneändring, ansöker om bygglov samt lämnar in anmälan enligt 

miljöbalken för en ny pannanläggning på fastigheten Gällön 1:18 innan 

försäljning till Adven Värme AB. 
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Just. 

Ks § 112 forts.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på sitt eget ändringsyrkande och finner 

att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunstyrelsen genomför detaljplaneändring, ansöker om 

bygglov samt lämnar in anmälan enligt miljöbalken för en ny 

pannanläggning på fastigheten Gällön 1:18 innan försäljning till 

Adven Värme AB. 

 

2. Bräcke kommun säljer fastigheten Gällön 1:18 till Adven Värme AB i 

enlighet med kommunens regler och priser vid försäljning av mark.  

 

3. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta köpehandlingar gällande 

fastigheten Gällön 1:18. 

 

4. Köparen betalar och ansöker om lagfart för fastigheten Gällön 1:18. 

 

5. Kommunstyrelsen uppdras att avyttra närvärmenät och produktion i 

Gällö till Adven Värme AB. 

 

6. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta köpe-/överlåtelsehandlingar 

gällande närvärmenät och produktionsutrustning i Gällö.  

 

7. Kommunstyrelsen uppdras att teckna ett värmeavtal i Gällö på 15 år 

med Adven Värme AB. 

 

8. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta ett avtal om betalning av 

anslutningsavgiften till Adven Värme AB för den nya 

pannanläggningen. Anslutningsavgiften beräknas uppgå till tre 

miljoner kronor och ska avbetalas under tre år.  
 

 

 



 
 

   
 
 

 

Sida 29 av 70 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-03 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 99-130 

 

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

Just. 

Ks § 112 forts.  

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Staben 

Adven Värme AB 
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Just. 

     Dnr 2017/537 51  
 

Ks § 113 Medborgarförslag: Ändring av avskrivningstid för 
asfalt 

 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande att ändra 
avskrivningstiden på asfaltering på det kommunala gatu- och vägnätet 
från 40 år till 15 år. 

 

Frågan om att Bräcke kommuns gator/vägar ska vara av bra kvalitet 
och inte lämna ett negativt intryck är jätteviktig. Bräcke kommun har 
under ett antal år jobbat långsiktigt med de medel som är avsatta för 
standardhöjande åtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet. 
Strategin är att sanering av det befintliga Va-nätet utförs ett år före 
beläggningsarbeten. Många av gatorna har ett undermåligt bärlager så 
när det utförs standarhöjande åtgärder grävs oftast vägarna ur och 
förstärks innan asfaltering. 

 

Under ett antal år har prioriteringen avseende standardhöjande 
åtgärder på gator/vägar i kommunen varit runt skolor och äldreboende. 
Bräcke kommuns målsättning är att öka takten på de standardhöjande 
åtgärderna på gatu-/vägnätet i kommunen. Det är i detta sammanhang 
viktigt att hantera denna målsättning i ett större sammanhang där 
prioriteringar av investeringar genomförs inom ramen för de finansiella 
förutsättningar som kommunen har. 

 

De senaste åren har investeringsmedel avsatts för att utföra 
standardhöjande åtgärder på 1 000 löpmeter per år. Inom de närmaste 
åren kommer det att finnas alternativ teknik för standardhöjande 
åtgärder som bedöms medföra att antalet löpmeter per år kan utökas 
till cirka 2 000 löpmeter per år med samma investeringsmedel. I 
samband med kommande upphandling kommer den alternativa 
tekniken avseende beläggningar att inarbetas.  
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Just. 

Ks § 113 forts.  

 

I dag ligger avskrivningstiden på asfalt/slitlager på 30 år vilket är inom 
de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
har angivit i skriften ”Komponentredovisning av gator och vägar i 
kommuner och landsting”. SKL:s rekommendationer är att betrakta 
som vägledande, vilket innebär att en förändring av avskrivningstiden 
inte bedöms som realistisk med dagens teknik. 
 

Underlag för beslut 

Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-11 

Medborgarförslag Ändring av avskrivningstid för asfalt, 2017-10-26 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 
Motivering 

 
Avskrivningstiden är idag 30 år, vilket följer Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

rekommendationer. 

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen  

Förslagsställaren 
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     Dnr 2017/468 34  
 

Ks § 114 Revidering av taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 

 

Kommunens taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar är i 
behov av en höjning. Sedan beslut år 2017 har taxan avseende 
brukningsavgifter (periodiska avgifter) höjts totalt med 15 %. Av de 15 
% har 10 % höjts sedan 2017-05-01 och med ytterligare 5 %. sedan 
2018-01-01 Avgiften för anläggningsavgift (engångs-avgift) som 
erläggs vid anslutning till kommunalt VA har inte höjts under samma 
period.  

 

Nya lagar och förordningar ställer allt högre krav på verksamheten och 
VA-huvudmannen, vilket i sin tur genererar kostnader för ytterligare 
eller förbättrade reningsmetoder av såväl avloppsvatten som 
dricksvatten. Vid behov av att uppgradera anläggningar följer också 
ökade anspråk av investeringsmedel och normalt med följden av ökade 
driftkostnader. Kommunen måste ställa om dricksvattenförsörjningen 
så den blir klimatanpassad. En tryggad grundvatten-produktion måste 
garanteras som följd av de senaste årens låga grundvattennivåer som 
exempel.  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen anser att taxan måste ses över 
årligen och ytterligare höjning av taxan kommer att behövas inför 
kommande år för att säkerställa att vi kan leva upp till kraven på 
verksamheten.Teknik- och infrastrukturavdelningen föreslår att taxan 
höjs avseende anläggnings-avgiften med 10 % fr.o.m. 2019-01-01. 
Anläggningsavgiften tas ut vid nyanslutningar till de allmänna avlopps- 
och vattenanläggningarna.  
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Ks § 114 forts.  

 

Förslag till reviderad Taxa för Bräcke kommuns allmänna vatten- och 
avlopps-anläggningar, utdrag ur gällande (ny avgift är fetmarkerad och 
gällande avgift är överstruken): 

 

”§ 5) 
5.1) För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska 
erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
a) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V,S och Df om 65 167 kr   59 243 kr 
b) en avgift per lägenhet om 13 576 kr   12 342 kr 
c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas om 5 655 kr   5 141 kr” 
 
Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-12 
Förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 2018-09-12 

 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar, 2018-09-12, antas. 
 

2. Ändringarna börjar gälla från och med 2019-01-01.  
 

 
 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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     Dnr 2017/337 10  
 

Ks § 115 Medborgarförslag: Döp om Skolvägen eller Skolallén i 
Gällö till Lennart Wikströms väg 

 

Ett medborgarförslag är inlämnat om att Skolvägen eller Skolallén ska 
byta namn till Lennart Wikströms gata eller Lennart Wikströms allé. 

 
Underlag för beslut 
Teknik- och infrastrukturavdelnings tjänstemannaförslag, 2018-09-17 
Medborgarförslag, Döp om Skolvägen eller Skolallén i Gällö till Lennart Wikströms 
väg, 2017-05-31  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 
 
Avslaget motiveras av att kostnaden för åtgärden inte är ringa. Att bidragsgivaren har 
gjort stora insatser för skolan ifrågasätts inte men insatserna är inte i paritet med 
andra som har fått en gata uppkallad efter sig. 
 

Yrkande 
 
Johan Loock (M) 
Ändringsyrkande: Motiveringens andra mening stryks och ersätts med: 
Ändringar av namn på vägar och orter ska präglas av varsamhet och 
historisk förankring. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Johan Loocks (M) ändringsyrkande mot 
ursprungsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Johan Loocks ändringsyrkande.  
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Ks § 115 forts.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 
 
Avslaget motiveras av att kostnaden för åtgärden inte är ringa. Ändringar av namn på 
vägar och orter ska präglas av varsamhet och historisk förankring. 
 
 
Utdrag till 
 
Jonas Tagesson 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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     Dnr 2018/412 00  
 

Ks § 116 Sammanträdesplan 2019 
 

Kommunfullmäktige  
 
Fullmäktige ska sammanträda minst fem gånger per år. Fyra av dessa 
sammanträden ska hållas dagtid. Informationer ska ges om bland annat ärenden 
och de områden som kommunfullmäktige prioriterat i kommunplanen, 
exempelvis befolkningsutveckling och näringslivsfrågor. Fullmäktige ska även få 
utbildning och göra studiebesök. Presidiet utformar sammanträdena.  
 

I samband med sammanträdena ska fullmäktige, minst två gånger per 
år, besöka de olika kommundelarna, för exempelvis studiebesök och 
gruppmöten. 
 
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal 
respektive plats och tid för sammanträdena. 
 
17 april  Årsredovisningen 2018. 
  Uppföljning av internkontroll. 

Planeringsförutsättningar för 
kommunplan 2020-2023  

  med årsbudget för 2020. 
  
12 juni   Ekonomisk prognos per den 30 

april 2019 
 Preliminär kommunplan 2020-
2023 med årsbudget 2020. 

 
23 oktober Delårsbokslut per den 31 augusti 

med bokslutsprognos 2019. 
  Uppföljning av internkontroll. 
 
13 november  Skattesats 2020 
  Sammanträdesplan 2020 
 
18 december  Kommunplan 2020-2023 med 

årsbudget 2020. 
 Utdelning av Årets Björn, kultur- 
miljö- och idrottsstipendier.  
 Gåvor till anställda och 
förtroendevalda som arbetat  

  för kommunen i 25 år. 
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Ks § 116 forts.  

 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen har normalt sju planerade sammanträden per 
kalenderår. Första året i en mandatperiod sammankallas dock 
kommunstyrelsen även i januari för ett sammanträde då endast 
valärenden behandlas. Därav sammanträdet utan stoppdag i januari.  
 

 
Stoppdag Sammanträde 

    
   9 januari  

1 februari 20 februari 
03 mars 27 mars 
3 maj 22 maj 
1 augusti 21 augusti 
13 september 2 oktober 
11 oktober 28 oktober 
8 november 27 november 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13  
Förslag till sammanträdesplan 2019, 2018-09-13 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för 2019: 
 

 9 januari   
 20 februari 
 27 mars 
 22 maj 
 21 augusti 
 2 oktober 
 28 oktober 
 27 november 
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 Ks § 116 forts. 
  
 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2019: 
  
17 april  
12 juni  
23 oktober  
13 november 
18 december 

 
Yrkande 
 
Cathrine Blomqvist (S) 
Ärendet, vad gäller sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen 
återremitteras, för att kolla upp 20 februari och 28 oktober. 
 
Ändringsyrkande: Kommunfullmäktiges sammanträdesdag den 17 april 
2019 ändras till den 24 april 2019. 

 
Beslutsgång  

 
Ordförande börjar med att ställa proposition på Cathrine Blomqvists (S) 
yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller Cathrine 
Blomqvists yrkande.  
 
Sedan ställer ordförande Cathrine Blomqvists (S) ändringsyrkande mot 
ursprungsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Cathrine Blomqvists yrkande. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

  
Ärendet återremiteras vad gäller sammanträdesdagarna för 
kommunstyrelsen. 
 
Motivering 

 
Detta för att kolla upp 20 februari samt 28 oktober. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2019: 
  
24 april  
12 juni  
23 oktober  
13 november 
18 december 

 
 

Utdrag till 
 
Staben 
Region Jämtland Härjedalen 
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     Dnr 2018/111 00  
 

Ks § 117 Medborgarförslag under beredning 2018 
 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det 
att medborgarförslaget väcktes.  
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två 
gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges 
sammanträden i april och oktober.  
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt.  
 
Vid dags datum (2018-09-20) har ett medborgarförslag beretts 
under mer än ett år: 
 
   Dnr 2016/624 42 
1. Information tomgångskörning. Skickad på beredning den 4 

januari 2017. 

 
En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte har 
behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer:  
   
  Dnr 2017/538  31 
1. Tillstånd för gatupratare. Anmäld i fullmäktige den 14 

november 2017. 

 

  Dnr 2017/550  14 
2. Större sammarbete mellan Bräcke kommun och privata 

näringslivet för bättre sommarjobb. Anmäld i fullmäktige den 

19 december 2017. 

 

  Dnr 2018/98  10 
3. Kommunens feriejobb ska gå till vård, skola och omsorg. 

Skickad på beredning den 2 mars 2018. 
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Ks § 117 forts.  

 
  Dnr 2018/265  71 
4. Förskolorna i Pilgrimstad och Gällö. Skickad på beredning den 

29 maj 2018. 

 
     
  Dnr 2018/266  61 
5. Fjällsta och Pilgrimstad skola. Skickad på beredning den 29 

maj 2018. 

     
    Dnr 2018/410  37 

6. Anslutning till närvärmeverk i Rissna, inlämnad av 

Rissnaortens hembygdsförening. Skickad på beredning den 

27 augusti 2018. 
 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Redovisningen av medborgarförslag under beredning godkänns. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Staben 
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     Dnr 2018/32 00  
 

Ks § 118 Motioner under beredning 2018 
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut så 
snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två gånger 
per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges sammanträden i 
april och oktober.   
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. Vid dags 
datum har inga motioner beretts mer än ett år. 
 
En sammanställning över motioner som ännu inte har behandlats 
färdigt av kommunstyrelsen följer: 
 
1. HBTQ-strategi för Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock 

(M) och Veronica Eklund (M). Anmäld i kommunfullmäktige 
den 26 oktober 2017. Motionen behandlades på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2018, men blev 
då återremitterad. 

 
2. Partistödet i Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock (M) 

och Marina Mellgren (Pol.ob). Anmäld i kommunfullmäktige 
den 18 april 2018. 

 
3. Bygg ett nytt seniorboende/äldreboende i Bräcke kommun, 

inlämnad av Johan Loock (M), Veronica Eklund (M), Marina 
Mellgren (Pol.ob) och Knut Richardsson (Pol.ob). Anmäld i 
kommunfullmäktige den 18 april 2018. 

 
4. Tillägg av text i Arbetsordning för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och styrelser, 
inlämnad av Knut Richardsson (Pol.ob). Anmäld i 
kommunfullmäktige den 18 april 2018. 

 
Till dessa tillkommer de motioner som anmäls vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018.  
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Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Redovisningen av motioner under beredning godkänns. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Staben 
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     Dnr 2018/471 04  
 

Ks § 119 Delårsbokslut och bokslutsprognos 2018 
 
Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 och bokslutsprognos 
för 2018 har upprättats.  

 

Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2018, ett resultat på 1,4 
miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen, där realisationsvinster 
reglerats med 0,6 miljoner kronor, uppgår resultatet till 0,8 miljoner 
kronor. 

 

Prognosen för hela året visar mot ett resultat på minus 0,1 miljoner 
kronor och efter avstämning mot balanskravet ett resultat på minus 0,7 
miljoner kronor.  

 

Koncernen Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2018, ett 
resultat på minus 0,8 miljoner kronor. Prognosen för hela året visar mot 
minus 2,2 miljoner kronor.  

 

Det finansiella målet att kommunens resultat ska uppgå till minst noll 
miljoner kronor ser enligt prognosen inte ut att uppnås.  

 

Det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2018 
ska minska med minst  
4,8 miljoner kronor kommer enligt prognosen att uppnås.  

 

Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2017 uppgår till 
24,1 miljoner kronor. Per den 31 augusti 2018 har 6,1 miljoner kronor 
förbrukats. I prognosen för helåret bedöms 17,3 miljoner kronor 
förbrukas, medan 6,5 miljoner kronor kommer att begäras 
ombudgeterade till 2019. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13 
Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018, Bokslutsprognos 2018 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens beslut i maj (ks § 73/2018), avseende 

kommunens prognos per 30 april, kvarstår, vilket innebär att: 

 Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att vara ytterst 

restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet 

jämfört med sina prognoser. 

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

beslutas av lägst avdelningschef. 

 Utbildningsstopp, för ej beslutade utbildningar, införs under 

resterande del av året. Nödvändiga utbildningar ska före 

genomförande förankras hos lägst avdelningschef. 

 Flerdygnsförrättningar ska, under resterande del av året, före 

genomförande förankras hos lägst avdelningschef.  

 Ett generellt övertidsstopp införs under resterande del av året. All 

nödvändig övertid ska i förväg godkännas av lägst avdelningschef.  

 Samtliga chefer ska kommunicera den aktuella situationen och 

uppdraget med samtliga medarbetare. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en extra prognos för 2018 ska 

genomföras per den 31 oktober. 

3. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och bokslutsprognos för 

2018, avseende kommunstyrelsens verksamheter, godkänns. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Samtliga nämnder uppmanas att vara ytterst restriktiva avseende 

alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.  

2. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och bokslutsprognos för 

2018, för kommunen, godkänns. 

3. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 för koncernen 

Bräcke kommun, godkänns.  
 

 
Utdrag till 
 
Samtliga chefer i Bräcke kommun 
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     Dnr 2018/467 00  
 

Ks § 120 Uppföljning av intern kontroll augusti 2018 
 

Efter augusti har en uppföljning gjorts av de internkontroller som 
genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån de internkontrollplaner som 
har antagits för 2018. Bedömningen är att den interna kontrollen 
fungerar bra. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-14  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Rapporten för intern kontroll efter augusti 2018 godkänns. Den interna 
kontrollen bedöms fungera bra. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas 
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     Dnr 2017/539 10  
 

Ks § 121 Medborgarförslag: Digitalisering av medborgarförslag 
 
Den 26 oktober 2017 har det inkommit ett medborgarförslag om digitalisering 
av medborgarförslag. Förslagsställaren vill att medborgarförslag ska kunna 
lämnas in digitalt via kommunens hemsida genom bank-id eller lösenord.  

 
Bräcke kommun planerar, med stöd av Tillväxtverket, att genomföra en 
förstudie under senare delen av 2018 – början av 2019. Förstudien 
”Lokal digital agenda” ska studera hur kommunen kan erbjuda mer 
service till både invånare och företagare i Bräcke kommun samt hur 
mognaden för digitalisering ser ut i kommunen. Förstudien ska ge 
underlag till ett genomförande projekt med fokus på digitalisering av 
kommunens verksamheter. En lämplig fråga för projektet att undersöka 
är hur medborgarförslag skulle kunna digitaliseras.   

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  
Medborgarförslag Digitalisering av medborgarförslag, 2017-10-26 
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget avslås. 
 

Motivering  

 
Under senare delen av 2018 - början av 2019 kommer Bräcke kommun genomföra 
en förstudie som ska ge underlag för ett genomförandeprojekt med fokus på 
digitalisering i kommunen. Frågan hur medborgarförslag kan digitaliseras kommer att 
hanteras av förstudien. 
 

Yrkande 
 

Cathrine Blomqvist (S) 
Ändringsyrkande: Medborgarförslaget bifalles. Samma motivering som 
i förslaget till beslut.  
 

Liza Lidvall (C) 
Ändringsyrkande: Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd, då en 
förstudie kommer att ske.  
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Ks § 121 forts. 

 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer proposition på Cathrine Blomqvists (S) yrkande, Liza 
Lidvalls (C) yrkande samt ursprungsförslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Liza Lidvalls yrkande.  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd, då en förstudie kommer att 
ske. 
 
Motivering  

 
Under senare delen av 2018 - början av 2019 kommer Bräcke kommun genomföra 
en förstudie som ska ge underlag för ett genomförandeprojekt med fokus på 
digitalisering i kommunen. Frågan hur medborgarförslag kan digitaliseras kommer att 
hanteras av förstudien. 
 
 
Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
Tillväxtavdelningen 
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     Dnr 2018/473 00  
 

Ks § 122 Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
 

Staben har gjort en översyn av krisledningsnämndens reglemente med 
anledningen av krisledningsnämndens inrättande under juli 2018. 
Översynen visar att en revidering av reglementet behöver ske 
avseende antalet ledamöter samt lagändringar. 

 

Sedan kommunfullmäktige antog reglementet november 2004, § 54, 
har två nya lagar trätt i kraft som omnämns i reglementet. Ny 
kommunallag (2017:725) och ny Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-08-01 
Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden i Bräcke kommun, 2018-08-01  
 
Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Förslag till reviderat Reglemente för krisledningsnämnden i Bräcke 
kommun, 2018-08-01, antas.  
 
 
 
Utdrag till 
 
Staben 
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     Dnr 2018/138 10  
 

Ks § 123 Motion: Bättre utnyttjanade av tjänstebilar i Bräcke 
kommun 

 

Johan Loock (m), Veronica Eklund (m), Marina Mellgren (Pol.ob) och 
Knut Richardsson (Pol.ob) har den 19 mars 2018 lämnat en motion 
som handlar om bättre utnyttjande av tjänstebilar i Bräcke kommun. 

 

I motionen yrkar motionärerna att en utredning görs med syfte att 
skyndsamt införa en central förvaltning av Bräcke kommuns 
tjänstebilar. 

 

Motionärernas egen bedömning är att en central förvaltning av 
kommunens tjänstebilar skulle vara mer hållbart ur alla aspekter, bland 
annat utifrån kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. De 
hänvisar också till den motion från januari 2014 som behandlas av 
kommunfullmäktige i november 2015 (kf § 81/2015). 

 

Kommunen har idag en central administration av tjänstebilarna men 
ansvaret för tjänstebilarna finns hos respektive avdelning. En översyn 
av nuvarande rese- och fordonspolicy pågår, vilket kommer att 
utmynna i en uppdelning i två olika policys. Översynen bedöms bli klar 
för politisk behandling under 2018. 

 

Utifrån de överväganden som har gjorts i arbetet med en ny 
fordonspolicy är tjänstemännens bedömning att en central förvaltning 
av kommunens tjänstebilar, i form av en instans (externt eller internt), 
inte kommer resultera i en bättre kostnadseffektivitet eller en ökad 
miljömässig hållbarhet. Eftersom arbetet med att ta fram en ny 
fordonspolicy är i sin slutfas och överväganden kopplat till intentionerna 
i motionen har gjorts så finns det inget skäl att tillsätta en utredning. 

 

Underlag för beslut 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  

Johan Loock (m), Veronica Eklund (m), Marina Mellgren (Pol.ob) och Knut 
Richardssons (Pol.ob) motion Bättre utnyttjande av tjänstebilar i Bräcke kommun, 
2018-03-19 
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Ks § 123 forts.  

 

Förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 
Motivering 

 

En central förvaltning av kommunens tjänstebilar bedöms inte vara 

kostnadseffektivt och kommer inte resultera i en bättre miljömässig 

hållbarhet. 
 

Yrkande 

 

Johan Loock (M) 

Ändringsyrkande: Motionen bifalles. En central förvaltning av 

tjänstebilar torde bli mer kostnadseffektivt och resultera i bättre 

miljömässig hållbarhet. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer Johan Loocks (M) ändringsyrkande mot 

ursprungsförslaget och finner att kommunstyrelsen avslår Johan 

Loocks yrkande. 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 
Motivering 

 

En central förvaltning av kommunens tjänstebilar bedöms inte vara kostnadseffektivt 

och kommer inte resultera i en bättre miljömässig hållbarhet. 
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Ks § 123 forts.  
 

Utdrag till 

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 

 

Reservation 

 

Johan Loock (M) och Marina Mellgren (Pol.ob) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget/Johan Loocks yrkande.  
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     Dnr 2017/400 00  
 

Ks § 124 Fordonspolicy  

 

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2014 en rese- och 
fordonspolicy för Bräcke kommun. 

 

Staben har genomfört en översyn av ovanstående policy och 
konstaterat att det finns skäl att dela upp nu gällande policy i en 
fordonspolicy och en resepolicy. 

 

Syftet med fordonspolicyn är att reglera hur kommunen ska anskaffa, 
använda och avveckla tjänstefordon i kommunens verksamheter inom 
ramen för grundprinciperna: 

 Säkerhet och trygghet 

 Långsiktig hållbarhet 

 Effektiv användning av fordon 

 

Underlag för beslut 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  

Förslag till Fordonspolicy, 2018-09-06 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Rese- och fordonspolicy för Bräcke kommun (kf § 74/2014) 

upphävs. 

 

2. Förslag till Fordonspolicy, daterad 2018-09-06, antas. 
 

 

Utdrag  

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 
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     Dnr 2017/399 00  
 

Ks § 125 Resepolicy 

 

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2014 en rese- och 
fordonspolicy (kf § 74/2014) för Bräcke kommun. 

 

Staben har genomfört en översyn av ovanstående policy och 
konstaterat att det finns skäl att dela upp nu gällande policy i en 
fordonspolicy och en resepolicy. 

 

Syftet med resepolicyn är att styra användandet av personresor i 
tjänsten så att de sker på effektivt, miljömässigt och säkert sätt. 

 

Underlag för beslut 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  

Förslag till Resepolicy, 2018-09-06 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Förslag till Resepolicy, daterad 2018-09-06, antas. 

 

 

Utdrag till 

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 
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     Dnr 2017/189 05  
 

Ks § 126 Medborgarförslag: LOU 

 

Den 22 mars 2017 inkom ett medborgarförslag ”LOU” om att Bräcke 
kommun ska initiera ett försök med upphandlardialog. Syftet med 
förslaget är att underlätta kommunikationen mellan upphandlare och 
leverantörer.  

 

Informationsmöten och branschträffar med företagare har förekommit i 
olika former under många år. Till exempel har länets gemensamma 
nämnd för upphandling genom sitt upphandlingskontor bjudit in 
leverantörer till informationsmöte inför den senaste 
livsmedelsupphandlingen då det gavs möjlighet att lämna anbud enbart 
kommunvis, vilket underlättade för mindre leverantörer att kunna delta. 
Bräcke kommun har tillsammans med upphandlingskontoret under 
våren 2018 haft informationsmöten med lokala företag. Det 
förekommer också information om kommande upphandlingar, och hur 
ett deltagande går till, på de regelbundna träffar som kommunen har 
med näringslivet. 

 

Med undantag för den tekniska entreprenörsverksamheten finns det 
inte så många tänkbara leverantörer baserade i kommunen som har 
kapacitet att konkurrera om att tillgodose kommunens hela behov av 
exempelvis livsmedel, möbler eller fordon. Därför är det viktigt att finna 
sätt att dela upp leveranser i mindre enheter utan att för den sakens 
skull bryta mot LOU, lagen om offentlig upphandling.  

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-19  
Medborgarförslag LOU, 2017-03-22 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder. Det arbete 
med information och dialog som redan påbörjats fortsätter. 

 
 
Utdrag till 
Förslagsställaren 
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Ks § 127 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 2018/29 
Jörgen Persson Bidrag samlingslokaler 2018 2018-07-30 
 Ansjö Bygdegårdsförening 
 Norra Bodsjö byalag, Flatnor 
 Gastsjöns bygdegårdsförening 
 Hunge Folkets Hus, komplettering 
 Hällesjö Folkets Hus 
 Ideella föreningen Kullagården 
 Ljungå bygdegårdsförening 
 Ammeröns byaförening Nor/Gåsböle 
 Rissnaortens hembygdsförening, Zenit (rättat) 
 Sidsjö bystugeförening 
 Stavre bygdegårdsförening 
 Sundsjö västra bygdegårdsförening, Fanbyn 
 Sörbygdens bygdegårdsförening, Tossengård 
 Alliansen Vängåvan, Nyhem 
 Övsjö bygdegårdsförening  
 

 Dnr 2018/402 
 Brådskande ärende  

 Utarrendering av kommunens mark (del av) 2018-07-30 
 
 Dnr 2018/151 
 Remiss Indelningskommitténs betänkande Myndig- 2018-08-28 
 hetsgemensam indelning – samverkan på regional 
 nivå 2018:10 
 
Bengt Flykt Dnr 2018/397 
 Avslag på begäran om utlämnande av allmän  
 handling 2018-07-13 
  
 Yttrande med anledning om ansökningar om an- 
 tagning i hemvärnet 
 Dnr 2018/423, 2 st 2018-09-14  
 Dnr 2018/472 
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 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför 
 domstol och andra myndigheter 

 
 Till Region Jämtland Härjedalen för Upphandling 
 av JamtNät 2019 2018-09-14 
 
Catarina Julin-Nygren Dnr 2018/391 
 Beslut om mottagande i grundsärskola 2018-08-15 
 SEKRETESS 
 
Peppe Liljefjäll Dnr 2018/444 
 Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap 
 Sundsjö Västra Bygdegårdsförening, Fanbyn 2018-08-31 
  
Inger Nilsson Dnr 2018/373 
 Försäljning av kommunens mark 
 Gällön 1:43 (industrimark) 2018-06-04 
 
 Dnr 2018/372 
 Försäljning av kommunens mark 
 Flatnor 2:36 (tomtmark) 2018-06-18 
 
Sara Rensbo Dnr 2018/409 
 Ledningsrätt för kommunalt vatten och avlopp (VA) 
 Alanäset 1:100 och 1:65 2018-08-09 
 
Emma Larsson Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap 
 Dnr 2018/270 
 Norra Bodsjö Byalag 2018-08-25, 2018-09-14 
 2018-10-20 och 2018-11-24 2018-08-09 
  
 Dnr 2018/328 
 Bensjö Byaförening, Bensjöbacken 2018-08-11 2018-08-06 
  
 Dnr 2018/403 
 Bensjö Byaförening Bensjöbacken 2018-09-07 2018-08-28  
 
 Dnr 2018/405 
 Sundsjö Hembygdsförening 2018-08-18 2018-08-09 
 
Seved Hallerström Dnr 2018/362 
 Utdelning ur donationsstiftelsen Bräcke skolors samfond 
 Bräcke skola, åk 6 2018-06-05 



 
 

   
 
 

 

Sida 58 av 70 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-03 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 99-130 

 

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

Just. 

 
 Dnr 2018/446 
 Beslut att visstidsanställa lärare som saknar behörighet 
 för den undervisning som skall bedrivas mer än  2018-08-23 
 6 månader 2018-08-29 

 
 Dnr 2018/445 
 Skolskjuts i hemkommunen 2018-08-29 
 
Jonny Berg Dnr 2018/268 
 Beslut om bostadsanpassningsbidrag 

SEKRETESS 2018-08-03 
 
 
 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: 
2018-07-01 – 2018-07-31 SEKRETESS 
2018-08-01 – 2018-08-31 SEKRETESS 
 
 
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: 
 
Anmälningarna avser tiden: 
2018-07-01 – 2018-07-31 SEKRETESS 
2018-08-01 – 2018-08-31 SEKRETESS 
 
 
Protokoll 

 
Sociala utskottet 2018-08-09 och 2018-08-21         SEKRETESS 
 
Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade mellan 
2018-08-22 och 2018-10-03 i Bräcke kommun.  
Gäller tillsvidare och visstid. 
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Ks § 128 Meddelanden 
 
 Dnr 2016/428 75 

Från Förvaltningsrätten i Härnösand. Dom: Avslag på överklagande om 
personlig assistans. SEKRETESS 
 
 Dnr 2017/143 45 
Skriftväxling ang grundavgift renhållning. 
 
 Dnr 2017/361 21 
Från Bergs kommun. Översiktsplan Bergs kommun, laga kraft. 
 
 Dr 2017/552 60 
Till Skolinspektionen. Svar med anledning av återkoppling efter 
kvalitetsgranskning av undervisningen i idrott och hälsa vid Gällö skola. 
 
 Dnr 2017/572 42 
Till/Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Anmälan om nedskräpning i  
Grötingen, vid grusgrop och vägdike, vid väg 323 mot Kälarne. 
 
 Dnr 2018/23 00 
Överenskommelse mellan region Jämtland Härjedalen och länets 
kommuner om regional samverkan. 
 
 Dnr 2018/26 10 
Inkomna synpunkter/klagomål/beröm för verksamheter, nio stycken.  
Någon är SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/71 13 
Till Länsstyrelsen Jämtlands län. Ansökan 2018 - § 37a-medel, Kultur- och 
Fritidsaktiviteter för asylsökande och nyanlända. 
 
 Dnr 2018/76 13 
Från Migrationsverket. Missiv: 200 miljoner som ska hjälpa  
ensamkommande att stanna kvar i kommunen betalas ut i augusti 2018. 
 
 Dnr 2018/141 14 
Förfrågan ang verksamheten vid Hotell Östjemten, Kälarne. 
 
 Dnr 2018/160 13 
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättning. 
SEKRETESS 
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Ks § 128 forts. 

 Dnr 2018/175 05 
Upphandling av måltider, Bräcke kommun. 

 
 Dnr 2018/182 04 

Handlingar rörande privatpersons bestridande av faktura för VA mm. 
 
 Dnr 2018/206 77 
Från IVO. Begäran om komplettering i Lex Maria-ärende. SEKRETESS  
 
 Dnr 2018/217 10 
Skriftväxling med försäkringsbolag ang vattenskada. 
 
 Dnr 2018/229 10 
Från Datainspektionen. Bekräftelse på anmält dataskyddsombud för 
Kommunstyrelsen och Revisionen.  
 
 Dnr 2018/252 14 
Till Tillväxtverket. Ansökan om stöd till projektet: Stärka 30 
landsbygdskommuner med stora utmaningar. 
 
 Dnr 2018/317 10 
Hyresavtal med AllOffice, av en Toshiba e-studie 2005 AC till 
Kommunförrådet Bräcke. 
 
 Dnr 2018/335 34 
Skrivelse till privatpersoner ang vattenläcka på fastighet. 
 
 Dnr 2018/389 73 
 
Kostnader för personlig assistens, Täby kommun. SEKRETESS 
 
 Dnr 2018/401 25 
Från privatperson Fråga om köp av mark. 
 
 Dnr 2018/407 32 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Begäran om yttrande över Ansökan  
om tillstånd att uppföra luftledning intill väg 323 och väg 721. 
 
 Dnr 2018/408 43 
Samråd Installation av värmepump för bergvärme, Fjällsta 1:13. 
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Ks § 128 forts 

 Dnr 2018/409 34 
Från Lantmäteriet. Ledningsrätt berörande Bräcke Alanäset 1:100  
och 1:65. 
 Dnr 2018/413 34 
Förfrågan om möjligheter att få kommunal anslutning för vatten och avlopp. 

 
 Dnr 2018/415 28 
Fråga om bortforsling av båtvrak. 

 
 Dnr 2018/416 32 
Mailväxling med privatperson om flera Bilvrak vid parkeringen vid  
tågstationen i Bräcke. 
 
 Dnr 2018/418 62 
Avtal med Ragunda kommun om köp av 20 % skolpsykolog. 
 
 Dnr 2018/420 34 
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Fastställelse av skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Revsund. 
 
 Dnr 2018/422 34 
Till Länsstyrelsen Jämtlands län. Ansökan om reviderat  
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kälarne. 
 
 Dnr 2018/426 05 
Dokumentation Direktupphandling av 3 st säkerhetstimer. 
 
 Dnr 2018/435 04 
Fullmakt med Swedbank, Internetbanken företag. 
 
 Dnr 2018/436 60 
Ramavtal med ATEA Finance AB om personliga elevdatorer. 
 
 Dnr 2018/437 02 
Hyresavtal med WinLas AB för Personalsystem med tilläggsavtal. 
 
 Dnr 2018/438 73 
Ramavtal med EVRY Financing AB, Vård och omsorg, Samsung Galaxy 
Xcover 4. 
 Dnr 2018/439 25 
Nyttjanderättsavtal för Gällön 1:41. 
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 Dnr 2018/440 16 
Från länsstyrelsen Jämtlands län. Information om samordning och stöd till 
drabbade kommuner efter de stora skogsbränderna 2018. 
 
 Dnr 2018/442 31 
Från privatperson. Ansökan om vägskylt vid Grimnäsvägen  
in mot Slåttstigen. 

 
 Dnr 2018/443 02 
Från Arbetsmiljöverket. Föranmälan om inspektion av skola, fritidshem och 
bibliotek i Gällö. 

 
 Dnr 2018/447 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Revsunds Transport AB. 
 
 Dnr 2018/448 45 
Tillägg till avtal med EDP Consult AB om licens samt support och  
underhåll av utökning av licenser avseende EDP Mobile. 
 
 Dnr 2018/449 45 
Tillägg till avtal med EDP Consult AB om licens samt support och  
underhåll av tilläggsprodukt/anpassning till EDP Future. 2 st. 
 
 Dnr 2018/450 73 
Protester mot planerad nedläggning av Träffpunkten på Gimsätra och 
sittgympan i Rutiga rummet, Bräcke. 
 
 Dnr 2018/451 10 
Från Lantmäteriet. Beslut om tillhandahållande av urval av personuppgifter 
från fastighetsregistret på upptagning för automatiserad behandling, när 
tillhandahållandet innefattar personnummer. 
 
 Dnr 2018/452 25 
Nyttjanderättsavtal av Fanbyn 3:25. 
 
 Dnr 2018/453 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Momentum Software AB. 
 
 Dnr 2018/455 14 
Från/Till Theresa Flatmo. Kommunens möjligheter att på olika sätt hjälpa 
bönderna efter sommarens svåra torka. 
 



 
 

   
 
 

 

Sida 63 av 70 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-03 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 99-130 

 

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

Just. 

Ks § 128 forts 

 Dnr 2018/462 05 
Avtal med Tele 2 Sverige AB om Telefoniprodukter. 
 
 Dnr 2018/463 10 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Tele 2 Sverige AB. 
 
 Dnr 2018/464 23 
Från MidSweden365. Delårsrapport augusti 2018. 

 
 Dnr 2018/469 34 
Skriftväxling Fråga om anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp. 
 

 Dnr 2018/476 02 
Från Arbetsmiljöverket. Föranmälan av inspektion vid kommunförrådet i 
Bräcke. 
 Dnr 2018/478 13 
Från Inspektionen för vård och omsorg IVO. Tillsyn av stödboendet för 
ensamkommande barn och unga.  Beslut om att ärendet avslutas. 
_____ 
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Informationer 
 
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för 
augusti månad 2018. 
 
Inkomna skrivelser och cirkulär:  
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Cirkulär: 
- 18:26 Ny förvaltningslag 
- 18:27 Budgetförutsättningar för åren 2018 – 2021 
- 18:28 Lag from 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete 
- 18:29 Inför löneöversyn 2019 med Kommunal 
- 18:30 Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt 
förekommande arbete  
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
- Överenskommelse med regeringen om Kompetenssatsning för 
förtroendevalda och tjänstemän. 
 
Boverket 
- Information om statsbidraget för ökat bostadsbyggande 2018 
 
Regeringskansliet 
- Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka 
segregation 
- Handlingsplan Agenda 2030, 2018 - 2020 
 
Region Jämtland Härjedalen 
- Protokoll från gemensamma nämnden för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner 2018-08-24 
 
Skolinspektionen 
- Beslut i ärende Ansökan om godkännande som huvudman för 
riksrekryterande yrkesutbildning för restaurang och 
livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering vid gymnasieskolan 
Academy of X and Business Education Härnösand, i Härnösand. 
- Beslut i ärende Ansökan om godkännande som huvudman för 
särskild variant av teknikprogrammet vid gymnasieskolan Academy of 
X and Business Education Härnösand, i Härnösand. 
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Informationer forts.  
 
Skolverket 
- Nytt statsbidrag: Rekryterande insatser inom vuxenutbildningen 
- Sök statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling 
- Begär ut statsbidrag för en likvärdig skola 

 
Radicle Collective 
- Ett imaginarium i Bräcke 
 

MINNESANTECKNINGAR 

 

 Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor 2018-03-19 
 Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor 2018-05-29 och 2018-
08-23 
 Arbetsgruppen för samhällsbyggnad 2018-06-18 
_____ 
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     Dnr 2017/382 00  
 

Ks § 129 Yttrande: Översyn av den politiska organisationen 
 

En översyn av den politiska organisationen har genomförts under våren 2017. 
Kommunstyrelsens har därefter remitterat tjänstemannaförslaget till samtliga 
partier som är representerade i fullmäktige. Vid fullmäktiges sammanträde i 
november 2017, § 107, beslutades det att ärendet skulle överlämnas till 
beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer och att förslag till beslut 
ska vara klart i god tid före nästa mandatperiod. 

 
Vid beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers sammanträde 

den 12 mars 2018 beslutade beredningen, § 2, att föreslå 

kommunfullmäktige följande: 

 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer kvarstår i 

nuvarande form. 

 

2. Från och med mandatperioden 2018-2022 utser fullmäktige även 

ersättare till beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 
3. Ytterligare fullmäktigeberedningar kan inrättas. 

 

4. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige har rätt att 

tillsätta en revisor. Antalet valda revisorer ska vara minst fem. 

 
5. Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen lämnas 

oförändrat. 

 

6. Arbetsgruppen för ekonomifrågor omvandlas till utskott från och 

med mandatperioden 2018-2022. 

 
7. Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 

 
8. Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 

 
9. Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 
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10. Antalet ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet ska vara fem. 

Utskottet ska ha möjlighet att adjungera fler deltagare. 

 
11. Antalet ledamöter och ersättare i övriga utskott ska vara tre. 

 
12. Arbetsgruppen för revidering av översiktsplan upphör från och med 

mandatperioden 2018-2022. Arbetsgruppens frågor överlämnas till 

samhällsbyggnadsutskottet. 

 
13. Beredningsgruppen för stipendier ska utses av kommunfullmäktige 

och bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 

representerat i fullmäktige. Stipendierna ska delas ut av 

fullmäktiges presidium. Reglerna för stipendierna ska justeras enligt 

detta beslut.  

 
14. Antalet ledamöter och ersättare som utses av kommunstyrelsen i 

pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt BRÅ/folkhälsorådet ska 

vara tre. 

 
15. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente, antaget kf § 

107/2014, upphävs med anledning av kommunstyrelsens nya 

riktlinjer för utskott, arbetsgrupper och råd. 

 
16. Antalet ledamöter i valnämnd och överförmyndarnämnd lämnas 

oförändrat. 

 
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 28 ska kommunstyrelsen alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd 
eller av en fullmäktigeberedning.      

 
Underlag för beslut 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-25 
Förslag till yttrande, 2018-09-25 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformers beslut § 2/2018 
Kommunfullmäktiges beslut § 107/2017 
Yttranden från Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och 
Landsbygdens Framtid i Bräcke, september 2017 
Kommunstyrelsens beslut § 94/2017 
Stabens tjänstemannaförslag, 2017-06-28 
Stabens utredning Översyn Bräcke kommuns politiska organisation, 2017-06-20 
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Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.  

 

 

Utdrag till  

 

Staben 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 69 av 70 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-03 

Nämnd: Kommunstyrelsen 

Paragrafer: 99-130 

 

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

Just. 

     Dnr 2018/506 10  
 

Ks § 130 Utlokalisering gemensam bygg- och miljöförvaltning 
 

Trångboddheten i förvaltningshuset har successivt blivit ett allt större 
problem och har nu nått en brytpunkt när det inte är möjligt att inrymma 
de personella resurser som behövs för att lösa ålagda uppgifter. 

 

I april 2014 gjordes en genomlysning av all personal som arbetade i 
förvaltningshuset. Bygg- och miljöavdelningen bestod då av fem 
personer. I den nya gemensamma förvaltningsorganisationen behövs 
det nio personer som är stationerade i Bräcke för att lösa ålagda 
uppgifter. Inom teknik- och infrastrukturavdelningen har utökningar 
skett dels för att lösa ålagda uppgifter och dels för att möta de 
administrativa meruppgifter som har uppstått efter att kommunen 
återtog administrationen för renhållning och slamtömning. 
Konsekvensen av detta är en utökning med fyra personer jämfört med 
tidigare genomlysning. Staben har utökats med två personer sedan 
2014. Det är en person inom bemanning (schedular) och en person 
inom kansli. Vård- och omsorgsavdelningen har utökats med en 
person, vilket beror på att medicinskt ansvarig sjuksköterska numera 
sitter i förvaltningshuset. Inom tillväxtavdelningen har en utökning skett 
med två personer (en näringslivsutvecklare och en planerad IT-
strateg). Totalt har antalet personer som är i behov av en arbetsplats i 
förvaltningshuset ökat med 13 personer jämfört med genomlysningen 
2014. 

 

Eftersom det just nu sker ett stort antal nyrekryteringar, främst inom 
teknik- och infrastrukturavdelningen samt tillväxtavdelningen, har 
situationen blivit akut. Det har enkelt uttryckt utmynnat i en 
arbetsmiljösituation som måste lösas omgående. 

 

Kommunchefens ledningsgrupp har under några månader diskuterat 
frågan och kommit fram till att en utlokalisering av den gemensamma 
bygg- och miljöförvaltningen, som är stationerad i Bräcke, är den bästa 
lösningen på såväl kort som lång sikt. En utlokalisering kommer att 
föregås av en risk- och konsekvensanalys hos bygg- och 
miljöförvaltningen. 
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Den lokal som är bäst lämpad för en utlokalisering är Norrlandsgatan 
21. I fastigheten finns det idag en hyresgäst (Vuxenskolan) som 
kommer att erbjudas en ny lokal.  

 

Kostnaderna för en utlokalisering av den gemensamma bygg- och 
miljöförvaltningen är beräknad till knappt 500 tkr. Kostnaderna avser 
åtgärder i fastigheten (främst ventilation), inköp av kontorsmöbler samt 
IT-relaterade åtgärder för att få tillgång till kommunens interna nät. 
Tjänstemännens bedömning är att kostnaderna kan inrymmas i 
befintlig investeringsbudget för 2018 (projekten 
verksamhetsanpassning kommunala lokaler och extra 
investeringsbehov). 

 

Underlag för beslut 

Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-10-01  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar att den gemensamma bygg- och 

miljöförvaltningen som är stationerad i Bräcke utlokaliseras till 

Norrlandsgatan 21. 

 

 
Utdrag till  

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


