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Ks § 55

Fastställande av dagordning

Ett nytt ärende, Yttrande: Motion, införande av e-petitioner, tas upp
som ärende 54.
Kommunstyrelsens beslut
Dagordningen fastställs med ovanstående tillägg.
_____

Juster
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Ks § 56

Informationer

Agneta Draxten, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar
om de avvikelser som inträffade under 2015.
Hon informerar att det i kommunen skrevs 517 fallrapporter under
förra året, jämfört med 509 år 2014. Av dessa fall ledde 19 till
frakturer, de flesta på höfter. Precis som tidigare år inträffade de
flesta av fallen på särskilda boenden.
Agneta informerar att det troligtvis finns ett stort mörkertal
gällande infektions-avvikelser. Detta då alla enheter ännu inte
börjat registrera denna typ av avvikelse. Under 2015 registrerades
cirka 60 infektioner.
Agneta informerar också att det under 2015 registrerades sex
brister i utförd rehabilitering samt 13 brister när det gäller
samverkan/information. Avvikelserna beror främst på bristande
kommunikation- dels mellan arbetsterapeut och sjuksköterska och
vice versa (rehabilitering), dels mellan sjukhuset och kommunen
samt kommunen och hälsocentralen och vice versa.
(samverkan/information).
Under 2015 registrerades tolv avvikelser gällande omvårdnad,
bland annat på grund av utebliven såromläggning, att patienter varit
utan larm samt att patienter fått trycksår.
Agneta informerar slutligen att hon fick in 214
läkemedelsavvikelser under föregående år.
Maritha Larsson, biträdande vård- och omsorgschef, informerar
om de två nationella kvalitetsregistren, Senior Alert och
palliativregistret. Enligt Maritha använder kommunen registren,
men inte fullt ut.
Anders Åreng, vård- och omsorgschef, informerar om ärende 23,
Avgift för fotvårdsbehandling, höjning och ärende 24, Införande av
avgift för tillbehörslarm i ordinärt boende.
Bengt Flykt, kommunchef, informerar kort om läget gällande
MidSweden SkiPark och att den planerade rivningen inne i berget
är klart. Han informerar också att bergarbetet kommer bli klart
under nästa vecka.

Juster
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Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om kommunens
ekonomiska läge. Henrik informerar bland annat att
investeringsvolymen för 2016 är 70,8 miljoner kronor.
Henrik informerar också om ärende 7, Kommunens prognos för
2016 per den 30 april 2016 och ärende 6, Preliminär kommunplan
2017-2019.
Catarina Julin Nygren, skolchef, och Jonas Tagesson, rektor
Gällö skolområde, informerar om fritidsverksamheten i
Pilgrimstad. De informerar bland annat att den huvudsakliga
fritidshemsverksamheten bedrivs i samarbete med skolan i Gällö,
både under dagtid samt före och efter skolan. I Pilgrimstad erbjuds,
som service åt vårdnadshavare, morgon- och
eftermiddagsfritidsplats, vilket fungerar så att föräldrar kan lämna
sina barn mellan kl.06.00 – buss/skolskjuts avgår ca 07.50. På
eftermiddagen åker barnen hem utifrån vårdnadshavarnas
arbetstider, antingen efter skolans slut kl.14.50 och får då
mellanmål i Pilgrimstad, eller kl.17.00 och äter då mellanmål i
Gällö.
_____

Juster

PROTOKOLL

10

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2015/237
Ks § 57

42

Motion: Bräcke kommun blir medlem i Sveriges
Ekokommuner (SEKOM)

Barbro Norberg (LFB), har lämnat in en motion om att Bräcke
kommun ska ansluta sig till föreningen Sveriges Ekokommuner.
Syftet skulle vara att, genom att arbeta mot tolv kriterier, uppnå en
bättre miljö, fler företag och fler innevånare.
33 procent av kriterierna härrör sig till trafik. Vi har en tid där det
är svårt att få rimliga priser på den upphandlade kollektivtrafiken
på grund av bristande konkurrens. Att lägga på hårdare miljökrav
riskerar att leda till ännu sämre förutsättningar. Givet den ringa
tillgången på kollektivtrafik helger och utanför E14/Mittbanan är
det svårt att se alternativ till bilen.
25 procent av kriterierna rör jord och skogsmark. Bräcke kommun
äger cirka 0,38 procent av kommunens yta eller 14 985 189
kvadratmeter1. Kommunens reella möjlighet att påverka denna
faktor bedöms ringa.
5 procent av kriterierna är sådant som kommunen direkt kan
påverka (upphandla ekologisk mat, miljöcertifierade skolor och
förskolor, förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler).
Kvarstående delar handlar om avfall. Angående avfall inklusive
producentansvaret är det väldigt ofta svårt att påverka för
kommunen, det kommunen kan göra (och gör) är att informera
medborgarna om hur och varför de skall sortera sitt avfall och det
är även därför kommunen debiterar per tömning för att motivera
kunderna att själva sortera sitt avfall och därmed minska
avfallsmängden per innevånare. Kommunen har också sett över
möjligheten att hämta olika fraktioner hos kunderna men det är
svårt att motivera ur ett ekonomiskt perspektiv.
Sveriges ekokommuner hade i april 2016 100 medlemskommuner.
Det finns inget som styrker att miljöföretag skulle välja att etablera
sig i Bräcke på grund av att kommunen ansluter sig till föreningen.

1

Juster

Enligt kommunens kart- & GIS-program, Cartesia- Solen Pro
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Det finns ingen som inte vill minska utsläppen och äta ekologiskt
och närproducerat. De flesta av kriterierna är dock antingen bortom
kommunalt inflytande eller kostnadsdrivande. Bräcke bedöms ha
ytterst små förutsättningar för att hamna bra till i en eventuell
ranking av dessa 100 kommuner.
Tittar vi på rapporter över varför människor flyttar hittar vi inte
heller där något belägg för att ett medlemskap skulle påverka
invånarantalet2
Sammanfattningsvis kan sägas att ett medlemskap sannolikt inte
varken skapar fler innevånare eller företag. Medlemskapet skapar
ytterligare administration och arbete utan att kommunen har
förutsättningar att ligga bra till i någon ranking. Det kommunen har
ekonomiska förutsättningar för att göra för miljön bör därför göras
utanför ett medlemskap.
Underlag för beslut
- Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2016-04-20
- Barbro Norbergs (LFB) motion Bräcke kommun blir medlem i
Sveriges Ekokommuner (SEKOM), 2015-05-12
Kommunchefens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Medlemskapet skapar ytterligare administration och arbete utan att
kommunen har förutsättningar att ligga bra till i någon ranking. Det
kommunen har ekonomiska förutsättningar för att göra för miljön
bör därför göras utanför ett medlemskap.
Yrkanden
Barbro Norberg (LFB):
Motionen bifalles. Kommunens miljöarbete måste komma igång
genom samarbete med andra kommuner i SEKOM.

2
Juster

Exempelvis Kairos Future, Varför flyttar vi? 7 flyttkarriärer i jakten på nya möjligheter, mars 2016
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Cathrine Blomqvist (S):
Bifall till Barbro Norbergs (LFB) yrkande.
Theresa Flatmo (C):
Bifall till Barbro Norbergs (LFB) yrkande.
Johan Loock (M):
Bifall till Barbro Norbergs (LFB) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunchefens förslag mot Barbro Norbergs
(LFB) yrkande med bifall från Cathrine Blomqvist (S), Theresa
Flatmo (C) och Johan Loock (M) och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Barbro Norbergs (LFB) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles. Kommunens miljöarbete måste komma igång
genom samarbete med andra kommuner i SEKOM.
_____
Utdrag till
Barbro Norberg (LFB)
Bengt Flykt, kommunchef

Juster
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Dnr 2014/319
Ks § 58

23

Bildande av bolag MidSweden SkiPark

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige, § 56, att Bräcke
kommun ska initiera en bolagsbildning av ett arenabolag som
syftar till att investera i fastigheten Ubyn 2:119. Sedan dess har
frågan kring bolagsbildning skjutits fram och vid
kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2016
återremitterades ärendet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 29 februari 2016 beslutades att Bräcke kommun ska finasiera
investeringsprojektet MidSweden SkiPark med maximalt 20
miljoner kronor och att kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra
och fullfölja projektet samt ta erfoderliga beslut för att förverkliga
projektet.
Arbetsnamn för den blivande skidtunneln och bolaget är än så
länge MidSweden SkiPark. Nu har det blivit dags att återuppta
ärendet kring bolagsbildning och den förslås ske i följande två
steg:
1. Vid halvårsskiftet 2016 för att påbörja lansering av projektet.
2. Efter färdigställd investering, beräknad till årsskiftet
2016/2017.
Vid steg 1 bildas bolaget med lika stora andelar ägarkapital från
privata näringen som Bräcke kommun. Bolaget inriktar sitt arbete
på att kommunicera projektet, planera för framtida drift av
anläggningen samt formera en organisation. Ägarandelen för
kommunen är initialt 50 procent.
Steg 2 infaller efter färdigställande av anläggningen och då
överförs fastigheten och investeringen till bolaget. Finansieringen
sker genom riktad nyemission till Bräcke kommun och
ägarandelen blir då motsvarande 90 procent (baserat på nuvarande
förhållanden).
Underlag för beslut
- Gun Fahlanders tjänstemannaförslag, 2016-04-29
- Förslag till bolagsordning
- PM, inbjudan ang bildandet av ”MidSweden SkiPark AB”
- Kommunstyrelsens protokoll,

Juster
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Ks § 58 forts.
Gun Fahlanders förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun bildar bolaget ”MidSweden SkiPark AB” och
äger inledningsvis 50 procent av bolaget tills anläggningen är
färdigbyggd och nyemission sker. Då blir det kommunala
ägandet maximalt 90 procent av bolaget.
2. Bräcke kommun antar bifogad bolagsordning.
Yrkanden
Sven-Åke Draxten (S):
Ändringsyrkande i bolagsordningen: Första stycket under § 8
ändras till: Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio
ledamöter.
I punkt 11 under § 11 stryks ordet suppleanter, så att punkten lyder:
I förekommande fall anmälan om val av styrelseledamöter,
ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer och
suppleanter valda av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer inledningsvis Gun Fahlanders förslag,
avseende punkt 1, under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det. Därefter ställer ordföranden
proposition på Gun Fahlanders förslag, avseende punkt 2, och sitt
eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det
egna förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun bildar bolaget ”MidSweden SkiPark AB” och
äger inledningsvis 50 procent av bolaget tills anläggningen är
färdigbyggd och nyemission sker. Då blir det kommunala
ägandet maximalt 90 procent av bolaget.
2. Bräcke kommun antar bifogad bolagsordning med ändringar
enligt Sven-Åke Draxtens yrkande.
_____
Utdrag till
Gun Fahlander, projektledare MidSweden SkiPark
Bengt Flykt, kommunchef
Juster
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Dnr 2016/269
Ks § 59

04

Preliminär kommunplan 2017-2019

Förslaget till preliminär kommunplan 2017-2019 med årsbudget
2017 och investeringsplan 2017-2021 är utarbetat utifrån angivna
planeringsförutsättningar (kf § 34/2016).
I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett
resultat på 3 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 0,7 procent
av kommunens beräknade skatte- och statsbidragsintäkter för 2017.
Investeringsbudgeten omfattar 16,3 miljoner kronor för 2017.
Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på en
beräknad befolkningsminskning med 75 personer, fastställda
uppräkningstal jämfört med 2016 och korrigeringar utifrån
inlämnade förväntade kostnadsminskningar/kostnadsökningar för
nämnder och avdelningar.
Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner
och landsting utarbetat (2016-04-28) och de aviseringar som
Regeringen har lämnat i vårpropositionen, innebär att det finns 6,8
miljoner kronor som ej har fördelats.
Inför den slutliga kommunplanen tillkommer eventuella
verksamhetsförändringar och nya behov.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-29
- Förslag till preliminär kommunplan 2017-2019

Juster
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till preliminär kommunplan 2017-2019 med
ramfördelning för 2017 antas.
2. Förslag till investeringsplan 2017-2020 antas.
3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2017 antas.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som
är beslutade inom ramen för investeringsbudget 2017.
5. Beslut om användning av medel för utveckling/struktur
delegeras till kommunstyrelsen.
6. Partistödet ska vara oförändrat för 2017, 475 tkr.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare
ramjusteringar varvid det budgeterade resultatet ska uppgå till
minst tre miljoner kronor. Förslagen ska redovisas i december
2016 (slutlig kommunplan).
_____
Protokollsanteckning
Theresa Flatmo (C), Ingrid Kjelsson (C) och Liza Lidvall (C)
deltar inte i beslutet.
_____
Utdrag till
Ekonomifunktionen

Juster
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Dnr 2016/268
Ks § 60

04

Kommunens prognos för 2016 per den 30 april
2016

Förslag till prognos per den 30 april 2016 för kommunen har
upprättats.
Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året
som innebär ett resultat på plus 4,0 miljoner kronor, vilket är 4,0
miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Efter
avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på 4,0
miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt
prognosen att minska med 14,8 miljoner kronor.
Kommunen har två finansiella mål. Det första målet "Kommunens resultat för 2016 ska uppgå till lägst en miljon
kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför
balanskravet exkluderas." - kommer enligt prognosen att uppfyllas.
Det andra finansiella målet - "Kommunens långfristiga låneskuld
ska under 2016 minska med minst 4,8 miljoner kronor" - kommer
enligt prognosen att uppfyllas.
De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom sociala
avdelningen samt under utveckling/struktur under Gemensamma
anslag, förvaltade av kommunstyrelsen. De större negativa
avvikelserna mot budget är inom vård- och omsorgsavdelningen
samt teknik- och infrastrukturavdelningen.
Prognosen präglas av ett stort antal osäkerheter.
Kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 28 april
informerats om prognosen.

Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-29
- Bygg- och miljönämndens prognos för 2016 per den 30 april,
2016-05-02
- Bygg- och miljönämndens protokoll § 25/2016

Juster
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Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsavdelningen samt
teknik- och infrastrukturavdelningen i uppdrag att vidta
åtgärder som förbättrar de prognostiserade resultaten för 2016.
2. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2016
per den 30 april 2016, avseende kommunstyrelsens
verksamheter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2016
per den 30 april 2016.
_____
Utdrag till
Ekonomifunktionen

Juster
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Dnr 2016/286
Ks § 61

37

Årsrapport fjärrvärmeverksamhet 2015

I april 2015 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen
i uppdrag att sälja fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne
till Enycon AB (kf § 21/2015) för 15 miljoner kronor.
Det avtal som upprättades mellan kommunen och Enycon AB,
godkändes av kommunstyrelsen i maj 2015 (ks § 111/2015).
Avtalet innebar bland annat att kommunen förband sig att utföra
vissa åtaganden som skulle avräknas från köpeskillingen på 15
miljoner kronor.
Försäljningen genomfördes den 1 augusti 2015. I samband med
överlåtelsen betalade Enycon 14,3 miljoner kronor till kommunen.
Den bedömning som därefter gjordes per den 31 december är att
ytterligare 150 tkr kommer åtgå i den slutliga regleringen. Vid
överlåtesledatumet uppgick det bokförda värdet på
anläggningstillgångarna till 9 104 tkr. Försäljningen genererade
därmed en realisationsvinst med 5 046 tkr.
Kommunens redovisning av verksamheten avser perioden januari –
juli 2015.
Redovisat resultat för verksamheten uppgår till 2 517 tkr. I
resultatet är uppkommen realisationsvinst, i samband med
försäljningen av fjärrvärmeverksamheten, inkluderad med 5 046
tkr.
Under perioden har verken totalt producerat 10 GWh fjärrvärme att
jämföras med föregående år då produktionen var 16,9 GWh.
Fjärrvärmeverken har producerat fjärrvärme till flerbostadshus,
offentliga lokaler, industrier samt affärs- och kontorslokaler. Till
privata egnahem har det producerats en mycket liten del.
Under perioden har inga nya investeringar genomförts.
Fjärrvärmeverksamheten redovisar för perioden en omsättning på 7
027 tkr, att jämföras med föregående år då omsättningen uppgick
till 11 340 tkr för hela 2014.
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De kommungemensamma kostnaderna som ingått i rörelsens
kostnader har uppgått till 105 tkr. Föregående år uppgick de till
180 tkr.
De finansiella poster som belastat resultatet avser internränta med
136 tkr och är beräknade på anläggningstillgångarnas bokförda
värde vid årets början och en räntesats på 2,5 procent. Föregående
år uppgick internräntan 254 tkr och baserades även då på en
räntesats på 2,5 procent.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-27
- Årsrapport Fjärrvärme Bräcke kommun 2015
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Årsrapport för fjärrvärmeverksamhet 2015 godkänns.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Ekonomifunktionen
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Årsredovisning 2015, Jämtlands
Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för 2015.
Årets resultat uppgår till minus 883 tkr, vilket är bättre än
prognosen i augusti på minus 1 637 tkr. Budgeterat var ett
nollresultat.
Förbundet har haft förhållandevis stora omställningskostnader till
följd av bland annat lokalförändringar i Östersund. Men då de
enbart varit tillfälliga, bedöms förbundet ha en fortsatt stabil
ekonomi och en god ekonomisk hushållning.
Enligt förbundsordningen får förbundet balansera upp till fyra
procent av verksamhetens nettokostnader i ny räkning (förändring
av eget kapital). Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital
till 9 800 tkr.
Gymnasieförbundets revisorer har upprättat revisionsberättelse för
år 2015. Revisorerna tillstyrker att direktionen och de enskilda
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen
godkänns.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-24
- Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbunds protokoll§ 10/2016
- Årsredovisning 2015 för Jämtlands Gymnasieförbund
- Revisionsberättelse för Jämtlands Gymnasieförbund, 2016-03-15
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
2. Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2015
godkänns.
_____
Jäv
Cathrine Blomqvist (S) och Jörgen Persson (S) anmäler jäv och
deltar inte i beslut i ärendet.
_____

Juster
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Utdrag till
Kent Johansson, ekonom
Jämtlands Gymnasieförbund
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Östersunds kommun

Juster
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Årsredovisning 2015, Jämtlands
Räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för
2015. Årets resultat uppgår till plus 2 600 tkr och klarar
balanskravet. Detta förklaras bland annat av ökade intäkter relativt
budget för automatlarm samt lägre personal- och hyreskostnader än
budget.
Investeringsbudgeten 2015 på 6 170 tkr har inte varit tillräcklig för
de investeringar förbundet egentligen har behov av. Under 2015
utökades investeringsramen med 550 tkr för att köpa ett tankflak
till en redan inköpt lastväxlarbil.
Under året inträffade en brand i Octowood i Kälarne. Denna
händelse blev dyr och staten ersatte Bräcke kommun för de
kostnader denna händelse orsakade, exklusive självrisken.
Redovisningen av denna händelse återfinns i årsredovisningens
bilaga 3.
Enligt förbundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat
överskott motsvarande 10 procent av verksamhetens nettokostnad.
Med årets resultat uppgår förbundets egna kapital till 11 800 tkr,
vilket motsvarar 10,4 procent av verksamhetens nettokostnad. I det
egna kapitalet ingår även Härjedalens kommun inbetalda
ägarkapital på ca 1 400 tkr.
Räddningstjänstförbundets revisorer har upprättat
revisionsberättelse för år 2015. Revisorerna tillstyrker att
direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet
samt att årsredovisningen godkänns.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-24
- Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbunds protokoll
§ 7/2016
- Årsredovisning 2015 för Jämtlands Räddningstjänstförbund,
2016-03-08
- Revisionsberättelse för Jämtlands Räddningstjänstförbund,
2016-03-14
- Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2015

Juster

PROTOKOLL

24

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Ks § 63 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
2. Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2015
godkänns.
_____
Utdrag till
Kent Johansson, ekonom
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Bergs kommun
Krokoms kommun
Ragundas kommun
Strömsunds kommun
Östersunds kommun

Juster
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42

Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet
Jämtlands län

Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat årsredovisning
för 2015. Samordningsförbundet redovisar ett resultat på minus
618 tkr för 2015, som balanseras mot det egna kapitalet.
Förbundets eget fria kapital uppgick per den sista december 2015
till 488 tkr.
2015 års resultat och balansräkning ligger i nivå med budget och
inga större avvikelser kan noteras.
Förbundets strategi är att det egna kapitalet inte ska överstiga den
nivå som staten kräver (max 20 procent av budgeterade intäkter)
för att få full tilldelning av statliga medel. Tillförda medel under
året var 6 000 tkr, vilket gör att det egna kapitalet på 488 tkr är 8
procent av intäkterna.
Revisorerna för Samordningsförbundet Jämtlands län har upprättat
revisionsberättelse för år 2015. Revisorerna tillstyrker att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-24
- Årsredovisning 2015, Samordningsförbundet Jämtlands län,
2016-02-29
- Revisionsberättelse för år 2015, Samordningsförbundet Jämtlands
län, 2016-04-11
- Revisionsrapport, Samordningsförbundet i Jämtlands län år 2015,
2016-02-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Jämtlands län
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
2. Samordningsförbundets årsredovisning för 2015 godkänns.
_____
Jäv
Barbro Norberg (LFB) anmäler jäv och deltar inte i beslut i
ärendet.
_____
Juster
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Utdrag till
Kent Johansson, ekonom
Samordningsförbundet Jämtlands län

Juster
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Svar på revisionsrapport ”Granskning av
introduktionsprogram”

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av
kommunens introduktionsprogram för nyanställda medarbetare.
Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter
avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i
rapportens sammanfattning.
I texten nedan följer en sammanställning över revisionens
iakttagelser och rekommendationer som finns med samt förslag på
synpunkter.
En generell reflektion är att revisionen genomförts vid en tidpunkt
som på ett mycket bra sätt sammanfaller med en pågående översyn
av kommunens introduktionsprogram.
Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
fastställa vad den anställde behöver veta vid första arbetspasset (så
som offentlighetsprincipen, sekretesslagstiftning, anmälningsplikt
och rutiner vid brand)”.
Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Synpunkterna
kommer att beaktas och inarbetas i de reviderade
introduktionsprogrammen.
Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar även
kommunstyrelsen att i introduktionen av nya medarbetare
informera om den meddelarfrihet som gäller offentliganställda”
Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Synpunkterna
kommer att beaktas och inarbetas i de reviderade
introduktionsprogrammen.
Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar även
kommunstyrelsen att vara noga med att informera både om den
anställdes rättigheter och skyldigheter. För att bli en attraktiv
arbetsgivare krävs det att behovet av information ses ur den
anställdes ögon”
Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Synpunkterna
kommer att beaktas och inarbetas i de reviderade
introduktionsprogrammen.
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Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
samla in och arkiverar genomförd introduktion t ex i personalakten
och att det även sker en löpande uppföljning hur introduktionen av
nyanställd personal har genomförts och upplevts”
Synpunkt: Kommunen delar i huvudsak revisionens uppfattning.
Synpunkterna kommer att beaktas och inarbetas i de reviderade
introduktionsprogrammen. Den del i revisionens iakttagelse som
föranleder ytterligare övervägande avser insamling och arkivering
av introduktioner. I detta sammanhang bör arbetsinsatsen kontra
nyttan övervägas noga innan ett slutligt beslut tas.
Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar kommunstyrelsen att
utvecklar ett särskilt introduktionsprogram för chefstjänsten.
Programmet bör innehålla, förutom praktiska rutiner och
kommunövergripande information även ett löpande stöd i
chefskapet under den första tiden”
Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. Synpunkterna
kommer att beaktas och inarbetas i de reviderade
introduktionsprogrammen.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-04
- Revisionsrapporten Granskning av introduktionsprogram,
2016-03-29
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i
tjänstemannaförslaget.
_____
Utdrag till
Henrik Kvist, personalchef

Juster
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Yttrande: Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2003, kf § 52, att införa
medborgarförslag.
Idag hanteras ett inlämnat medborgarförslag genom att det först
anmäls i kommunfullmäktiges, som fattar beslut om att överlämna
det till kommunstyrelen för beredning. Efter beredning lämnar
kommunstyrelsen förslag till beslut till kommunfullmäktige.
För att påskynda processen kring inlämnade medborgarförslag
föreslår arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformer att kommunfullmäktige överlåter till presidiet att fatta
beslut om att förslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
Med anledning av detta måste kommunfullmäktiges arbetsordning
revideras. Arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformer kommer därför föreslå fullmäktige att anta reviderad
Arbetsordning för kommunfullmäktige, 2016-04-29.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en
fullmäktigeberedning, vilket arbetsgruppen kan likställas med.
Underlag för beslut
- Staben tjänstemannaförslag, 2016-04-29
- Förslag till yttrande, 2016-04-29
- Förslag till reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige,
2016-04-29
- Arbetsgruppen för översyn av kommunfullmäktiges arbetsformers
minnesanteckningar, 2016-04-29
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
Utdrag till
Kanslienheten

Juster
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Ny dataskyddsförordning – behov av
tilläggstjänster

I april 2016 fattade Europaparlamentet och Ministerrådet beslut om
nya regler för behandling av personuppgifter. De nya reglerna blir
tillämpliga inom hela EU och ersätter nationella regler. För
Sveriges del innebär detta att den nya förordningen ersätter
personuppgiftslagen (PUL). Genom de nya reglerna stärks
individens rätt att själv bestämma över sina personuppgifter, vilket
kommer innebära att reglerna om samtycke och
informationsinsatser blir strängare.
I och med den nya förordningen införs även krav på
dokumenterade behovs-, risk- och sårbarhetsanalyser, instruktioner
och rutinbeskrivningar.
För att ge företag och myndigheter ett starkt incitament att ta
reglerna på allvar införs kraftiga böter för organisationer som gör
fel. Exempelvis kan företag få böter på maximalt 20 miljoner euro.
Vad som kommer gälla för felande myndigheter är ännu oklart.
Detta då det är upp till varje medlemsstat att bestämma det själv.
Klart är dock att ingen behöver ha lidit skada för att böter ska
kunna dömas ut, utan det räcker med att organisationen ifråga
objektivt sett inte har följt lagstiftningen.
Den nya dataskyddsförordningen kommer att börja gälla i maj
2018. Innan dess måste Bräcke kommun se över organisationen,
sina styrande dokument, göra analyser, omförhandla biträdesavtal
och ta fram rutiner.
Ett första steg är att göra en nulägesanalys, det vill säga inventera
kommunens alla behandlingar av personuppgifter och upprätta så
kallade registerbeskrivningar för alla typer av register (både stora
IT-system och enklare Word- och Excelfiler). Utifrån
nulägesanalysen ska en juridisk utvärdering genomföras, så att
kommunen kan ta fram kortsiktiga och långsiktiga åtgärdsplaner.
Eftersom Bräcke kommun, uppskattningsvis, har ca 250 olika
register, innebär ovanstående inventering ett omfattande arbete.
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Draftit AB, det företag som kommunen köper självhjälpsverktyget
Draftit PUL av idag, har erbjudit Bräcke kommun att köpa dels en
utvärderingstjänst, vilken kartlägger vart kommunen står idag, det
vill säga vilka områden som behöver förbättras, dels ett
påbyggnadsverktyg, PUL Förteckning, vilket underlättar
inventeringen av register. Den totala summan för Draftit´s
tilläggstjänster är 77 tkr för år 2016. År 2017 och framåt är
summan 17,1 tkr per år.
Underlag för beslut
─

Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-18

Kommunstyrelsens beslut
1. Stabens budget för 2016 utökas med 77 tkr för att finansiera
inköp av utvärderingstjänst samt registerförteckningsverktyg.
Detta för att förbereda kommunens verksamheter inför de
skärpta regler som den nya lagstiftningen inom
personuppgiftområdet medför.
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens budget för
utveckling/struktur 2016.
_____
Utdrag till
Kanslienheten
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom

Juster
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IT-policy för Bräcke kommun

Staben har under våren gjort en översyn av kommunens ITverksamhet. IT-området är numera ett område som finns inom och
påverkar kommunens samtliga verksamhetsområden såsom skola,
vård och omsorg och så vidare.
I översynen har staben identifierat att det krävs två övergripande
styrdokument för IT-verksamheten – en IT-policy och en
informationssäkerhetspolicy.
Syftet med IT-policyn är att tydliggöra kommunens
förhållningssätt och inriktning avseende användning och
utveckling av all IT-relaterad verksamhet som behövs för att
uppfylla målen för den kommunala verksamheten.
Informationssäkerhetspolicyn, som kommer att utarbetas under
hösten 2016, har som syfte att säkerställa att verksamheten kan
bedrivas effektivt utan störningar i enlighet med lagar, regler och
förordningar. Information ska hanteras enligt gällande riktlinjer för
informationssäkerhet. Informationssäkerhetsarbetet ska bidra till
ökat skydd och stöd för personal, samverkande partners och
kommunens invånare.
Med utgångspunkt i ovanstående policy-dokument kommer staben
tillsammans med övriga verksamheter utarbeta rutiner och
tillämpningsbestämmelser som tydliggör hur hantering inom ITområdet ska fungera.
Policy-dokumenten kan med fördel kompletteras med olika
handlingsplaner och strategidokument inom de olika
verksamhetsområdena.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-05-02
- Förslag till IT-policy för Bräcke kommun, 2016-04-28
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommuns policy för IT-frågor, antagen av
kommunstyrelsen (ks § 35/1998) upphävs.
2. Förslag till IT-policy för Bräcke kommun, 2016-04-28, antas.
_____
Utdrag till
Samtliga avdelningschefer

Juster
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Extra amortering på kommunens låneskuld 2016

Kommunfullmäktige har i kommunplan 2016 - 2018 beslutat om
det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under
2016 ska minska med minst 4,8 miljoner kronor. Att minska
låneskulden är en viktig faktor för att uppnå god ekonomisk
hushållning. En minskning av låneskulden gör att räntekostnaderna
blir lägre vilket bland annat möjliggör ett bättre resultat och en
ökning av kommunens eget kapital.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens
medelsförvaltning och inom ramen för fullmäktiges delegation och
reglemente för kommunstyrelsen, det övergripande ansvaret för
finansfunktionen.
Kommunens låneportfölj uppgick den 31 december 2015 till 224,9
miljoner kronor (ca 34 841 kronor/invånare). Låneportföljen är
sammansatt för att minimera risker så långt som det är möjligt. Det
innebär bland annat att den består av både lån med rörlig ränta
(cirka 10 procent) och lån med fast ränta (cirka 90 procent).
Löptiden på de fasta lånen är i nuläget spridda över en
8-årsperiod och årligen omsätts 2 - 3 lån.
Kommunfullmäktige beslutade i kommunplan 2016 – 2018, att
kommunstyrelsen har rätt att omsätta de lån som förfaller till
betalning under 2016, med högst 44,4 miljoner kronor
(kf § 133/2015). Men med anledning av kommunens goda
likviditet planerades det, i kommunplanen, att om möjligt inte
omsätta 19,4 miljoner kronor av de lånen (14,4 miljoner kronor i
juli och fem miljoner kronor i december).
Utifrån de beslut som tagits under 2016 om utökning av
investeringsbudgeten samt de i prognosen planerade nya
investeringsbehoven (total beslutad och planerad utökning av
investeringsbudgeten för 2016 jämfört med kommunplanen uppgår
till 47,2 miljoner kronor), bedöms det nu finnas utrymme för att
endast amortera tio miljoner kronor av planerade
19,4 miljoner kronor.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-28
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2016 minska med
14,8 miljoner kronor.
_____
Utdrag till
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom

Juster
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Motion: Öppen redovisning av partistöd

Yngve Hamberg (Pol.ob.) har, den 4 november 2015, inkommit
med en motion om att det kommunala partistödet ska
offentliggöras på kommunens hemsida, tillsammans med
partiernas redovisning och granskning av föregående års stöd. Att
allmänheten ges möjlighet att ifrågasätta såväl partiernas
användning som deras redovisning av användningen skapar enligt
förslagställaren öppenhet och transparens.
Från och med denna mandatperiods början tillämpas nya regler för
kommunalt partistöd. De nya reglerna syftar bland annat till att
göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det
lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller
relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur
partistödets används. De nya reglerna bidrar till att synliggöra
partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna
inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med
att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
De nya reglerna innebär också att fullmäktige, årligen, ska fatta
beslut om utbetalning av partstödet.
För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste
fullmäktige anta vissa lokala regler för partistödet. Därav fattade
kommunfullmäktige i december 2014, § 158, beslut om Regler för
kommunalt partistöd i Bräcke kommun.
I ovanstående dokument fastslås att en mottagare av partistöd
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen, det vill säga att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin. Till redovisningen ska fogas ett signerat
granskningsintyg.
I dokumentet fastslås även att redovisning och granskningsrapport
enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen ska vara
inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats.
Underlag för beslut
-Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-13
-Yngve Hambergs (Pol.ob) motion Öppen redovisning av
partistöd, 2015-11-04

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.
_____
Utdrag till
Kanslienheten
Tillväxtavdelningen
Yngve Hamberg (Pol.ob)

Juster

PROTOKOLL
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Ks § 71

05

Motion: Närproducerade livsmedel till Bräcke
kommun

Liza Lidvall (C) föreslår i en motion 29 september 2015 att
kommunstyrelsen ska få i uppdrag att upphandla mer av
närproducerade livsmedel, att inarbeta Miljöstyrningsrådets nya
kriterier i kommunens upphandlingspolicy och att öka kommunens
andel av upphandlade närproducerade livsmedel till minst 50
procent.
Underlag för beslut
-Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-28
- Liza Lidvalls (C) motion Närproducerade livsmedel till Bräcke
kommun, 2015-09-29
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats bifalls. Kommunen ska fortsätta att
agera för att små och medelstora företag ska få möjlighet att
lämna anbud vid upphandling av livsmedel, vilket i sin tur kan
medföra en ökad andel av närproducerade livsmedel i
kommunens verksamhet.
2. Motionens andra att-sats bifalls. Miljöstyrningsrådets
upphandlingsstödjande uppgifter har nu övertagits av Upphandlingsmyndigheten vars kriterier följs vid de upphandlingar
som kommunen deltar i eller genomför själv.
3. Motionens tredje att-sats avslås. Lagstiftningen medger inte att
man ställer krav på att en vara är närproducerad. En
upphandling kan ändå ge som effekt att en stor andel av
livsmedlen är när-producerade, men det är då många andra
faktorer som påverkar utfallet, exempelvis pris och
tillgänglighet/utbud.
_____
Utdrag till
Liza Lidvall (C)
Yngve Hamberg, upphandlingsadministratör
Upphandlingskontoret, GNU

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2015/297
Ks § 72

10

Motion: Utbildning i kommunallagen

Theresa Flatmo (C) har den 13 juni 2015 lämnat in en motion om
att kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidium samt
kommunens tjänstemannaledning ska utbildas i kommunallagen.
Theresa Flatmo har i motionen yrkat:


Att kommunfullmäktige kallas till en obligatorisk
utbildningsdag om beslutsfattande, och hur politisk ledning
och styrning sker utifrån kommunallagens intentioner.



Att fullmäktiges presidium och kommunens
tjänstemannaledning kallas till en fördjupad utbildning om
ansvar för att leda den politiska organisationen utifrån
kommunallagens intentioner.

Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-22
- Theresa Flatmos (C) motion Utbildning i kommunallagen,
2015-06-13
Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Utbildnings och utvecklingsinsatser för kommunfullmäktiges
ledamöter har genomförts i samband med den nya mandatperiod
som inleddes efter valet 2014. Kommunfullmäktiges presidium
utformar sammanträdena. I samband med den planering de gör
ingår planering av utbildning och information. För kommunens
tjänstemän beaktas och prioriteras utbildningsbehov i samband
med planering av kompetensutveckling för personalen.
Yrkande
Theresa Flatmo (C):
Motionen bifalles.

Juster

PROTOKOLL
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Beslutsgång
Ordföranden ställer stabens förslag mot Theresa Flatmos (C)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt stabens
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Motivering
Utbildnings och utvecklingsinsatser för kommunfullmäktiges
ledamöter har genomförts i samband med den nya mandatperiod
som inleddes efter valet 2014. Kommunfullmäktiges presidium
utformar sammanträdena. I samband med den planering de gör
ingår planering av utbildning och information. För kommunens
tjänstemän beaktas och prioriteras utbildningsbehov i samband
med planering av kompetensutveckling för personalen.
_____
Utdrag till
Theresa Flatmo (C)
Kanslienheten

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/222
Ks § 73

04

Svar: Revisionsrapporten ”Granskning av bokslut
och årsredovisning per 2015-12-31”

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av
kommunens bokslut och årsredovisning per 2015-12-31.
Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter
avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i
rapportens sammanfattning.
I texten nedan följer en sammanställning över revisionens
iakttagelser och rekommendationer som finns med i
sammanfattningen, samt förslag på synpunkter.
Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar att kommunen inför
bokslutet gör en genomgång av bidrag och andra ersättningar för
att säkerställa att intäkterna redovisas på rätt period, och att endast
bidrag som enligt villkoren får användas senare perioder eller ska
återbetalas bokförs som en skuld.
Synpunkt: Kommunen gör, både löpande och vid bokslut,
bedömningar i vilken period bidrag och andra ersättningar ska
redovisas. Om kommunen avviker från RKR 18.1 (Rådet för
kommunal redovisning) lämnas information om avvikelsen och
skäl till detta i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionens iakttagelse: ”Vi rekommenderar att rutinerna ses över
så att granskningsattest och beslutsattest inte kan utföras av samma
person. Vi anser vidare att fler än en person måste vara involverade
för att kunna verkställa en utbetalning.
Synpunkt: Kommunen delar delvis revisionens uppfattning.
Tvåsamhet ska alltid eftersträvas vid attestering. Dock anser
kommunen att det inte alltid finns skäl till tvåsamhet, till exempel i
situationer där det finns ett avtal eller liknande som ligger till
grund för kostnaden.
Kommunen delar inte revisionens uppfattning att det måste vara
tvåsamhet för att verkställa en utbetalning. För utbetalningar
avseende fakturor gör kommunen bedömningen att den
elektroniska attesteringen är tillräcklig. När det gäller utbetalningar
av manuella bidrag med mera planerar kommunen att införa ett
moment i internkontrollen för att tillse att inga oegentligheter
förekommit.

Juster

PROTOKOLL
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Kommunen köper dessutom en tjänst från företaget Inyett AB som
innebär att personalen på ekonomienheten efter varje utbetalning
får en återkoppling via e-post på om det skett utbetalningar till
någon leverantör som inte har F-skatt, som inte är
momsregistrerad, som klassificeras som bluffbolag eller har
skulder hos kronorfogdemyndigheten. Dessutom kommer
varningar på avvikelser i belopp mot tidigare betalningar.
Underlag för beslut
- Stabens tjänstemannaförslag, 2016-04-27
- Revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2015-12-31, 2016-03-29
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i
tjänstemannaförslaget.
_____
Utdrag till
Henrik Kvist, ekonomichef
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom
KPMG

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2015/360
Ks § 74

43

Motion: Hantering av förfallna byggnader

Kjell Eriksson (SD) har den 18 augusti 2015 lämnat in en motion
om att fastighetsägare som har förfallna byggnader ska åläggas att
riva eller renovera dem.
Underlag för beslut
- Bygg- och miljöavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-03-23
- Kjell Erikssons (SD) motion, 2015-08-18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Motivering
Uppgiften åligger redan bygg- och miljönämnden.
_____
Utdrag till
Bygg- och miljönämnden
Kanslienheten
Kjell Eriksson (SD)

Juster

PROTOKOLL
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Ks § 75

73

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

Bräcke kommun är sedan1 januari 2010, enligt 6 kap 6f §
Socialtjänstlagen, skyldig att rapportera ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § SoL till Inspektionen för vård och omsorg.

Underlag för beslut
- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2016-04-11
- Kvartalsrapport till KPMG, 2016-04-11
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Sociala avdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Ks § 76

77

Avgift för fotvårdsbehandling, höjning

Region Jämtland Härjedalen beslutade i februari 2016 att en
mer enhetlig patientavgift ska införas. Detta innebär att
patientavgiften är 300 kr, oavsett vårdkategori, från och med 1
april 2016.
Region Jämtland Härjedalen köper idag behandlingar av
fotvårdsterapeuter anställda av Bräcke kommun, med placering vid
Gimsätra och Gellinergården samt av privat utförare i Kälarne.
Ersättning från Regionen utgår med 532 kronor per behandling.
I samband med den nya patientavgiften kommer Bräcke kommun
att påverkas indirekt av regionens mer enhetliga patientavgift, då
det gäller remisser till medicinsk fotvård. En behandling med
remiss har innan regionens höjning kostat den enskilde 100 kronor
i egenavgift oavsett boendeort. Behandling utan remiss har kostat
380 kronor i Bräcke och Gällö och 450 kronor i Kälarne.
Utifrån bakgrundsbeskrivningen bör även Bräcke kommun justera
avgiften för fotvårdsbehandling eftersom ingen förändring gjorts
sedan 2010, då avgiften höjdes med motsvarande 20 kr per
behandling. Bräcke kommun bör även ta hänsyn till aspekten att
det inte ska vara någon skillnad om en kommunmedborgare får sin
fotvårdsbehandling i Bräcke, Gällö eller i Kälarne.
Den senaste höjningen av fotvårdstaxan skedde den 1 januari 2010,
kf § 86.
Underlag för beslut
-Vård-och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag 2016-03-30
- Information om prisnivå gällande fotvårdsbehandling i andra
kommuner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bräcke kommun höjer avgiften för fotvårdsbehandling utan remiss
till 450 kronor från och med 1 juli 2016.
_____
Utdrag till
Kent Johansson, ekonom
Arbetsgruppen för vård och omsorgsfrågor
Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/224
Ks § 77

Införande av avgift för tillbehörslarm i ordinärt
boende

När den enskilde på grund av demenssjukdom eller annan kognitiv
funktionsnedsättning har behov av ett hjälpmedel såsom dörrlarm
GPS- positionslarm och/ eller annat tillbehörslarm gör legitimerad
personal, arbetsterapeut, en bedömning och utredning av detta.
Dessa hjälpmedel underlättar för den enskilde och dennes anhöriga
att kunna leva och bo kvar i det egna hemmet och känna trygghet
och erhålla skälig levnadsnivå.
Dörrlarm, GPS-larm och övriga tillbehörslarm är i dagsläget
kostnadsfritt för den enskilde. Larmen medför dock en
inköpskostnad och en månatlig kostnad för Bräcke kommun enligt
avtal.
Underlag för beslut
- Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-03-30
- Information om kostnader, tillbehörslarm 2016-03-30
Vård- och omsorgsavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun inför avgift för dörrlarm och GPSpositionslarm och/eller annat tillbehörslarm i ordinärt boende
samt servicelägenheter Gimsätra.
2. Avgift för dörrlarm och GPS-positionslarm och/eller annat
tillbehörslarm i ordinärt boende samt servicelägenheter
Gimsätra är 250 kronor i månaden.
3. Avgiften införs från och med 1 juli 2016.
4. Avgift utgår inte för den enskilde som sedan tidigare har ett
trygghetslarm installerat och betalar avgift för detta.
Yrkanden
Maria Sträng (S):
Ändringsyrkande: Punkt 4 ändras till: Avgifter utgår inte för den
enskilde som har trygghetslarm installerat och betalar för detta.

Juster

77
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Beslutsgång
Ordföranden ställer vård- och omsorgsavdelningens förslag,
avseende punkt 1 till 3, under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt dem. Därefter ställer ordföranden
proposition på vård- och omsorgsavdelningens förslag, avseende
punkt 4, och Maria Strängs (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Strängs (S) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun inför avgift för dörrlarm och GPSpositionslarm och/eller annat tillbehörslarm i ordinärt boende
samt servicelägenheter Gimsätra.
2. Avgift för dörrlarm och GPS-positionslarm och/eller annat
tillbehörslarm i ordinärt boende samt servicelägenheter
Gimsätra är 250 kronor i månaden.
3. Avgiften införs från och med 1 juli 2016.
4. Avgifter utgår inte för den enskilde som har trygghetslarm
installerat och betalar för detta.
_____
Utdrag till
Kent Johansson, ekonom.
Arbetsgrupp för vård och omsorgsfrågor.
Vård- och omsorgsavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/234
Ks § 78

73

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

Bräcke kommun har sedan den 1 januari 2010 skyldighet att
rapportera ej verkställda beslut till Socialstyrelsen enligt 9 § och
enligt 28 f-g §§ LSS.
Underlag för beslut
-Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-04-04
- Individrapportering till KPMG, 2016-04-04
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger
den till handlingarna.
_____
Utdrag till
Anders Åreng, chef vård- och omsorgsavdelning
Anna Pers, LSS-handläggare

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2015/497
Ks § 79

37

Konvertering av uppvärmningsanläggning i
områdena Furugränd och Furulund

I samband med försäljningen av kommunens
fjärrvärmeanläggningar i Bräcke och Kälarne visade köparen
Enycon AB även intresse för kommunens två mindre
pannanläggningar på Furugränd och i Gällö. I avtalet skrevs det in
en option där det framgår att Enycon AB framtill den 1 december
2016 har optionsklausul att förvärva anläggningarna.
Enycon AB har numera bytt namn till Adven Värme AB.
Efter genomgång av anläggningarna vid Furugränd och i Gällö är
Adven Värme AB för närvarande inte intresserade av att förvärva
dessa. Däremot har de lämnat över ett förslag för att konvertera
Furugränd till fjärrvärme.
Kommunfullmäktige fattade i december 2015, § 143, beslut om att
konvertera Furulund till fjärrvärme men då Adven har offererat en
total investerings- och anslutningskostnad för båda områdena bör
dessa hanteras gemensamt. Investeringen är totalt 3 200 tkr varav
anslutningsavgiften är 1 750 tkr.
Teknik- och infrastrukturavdelningen har tillsammans med
kommunens klimat- och energirådgivare samt Fjärrvärmebyrån
analyserat olika alternativ till nuvarande värmeförsörjning.
Slutsatsen är att det ekonomiskt och långsiktigt mest fördelaktiga
alternativet är att ansluta dessa områden till fjärrvärmenätet. En
anslutning medför minskade driftkostnader och framtida
investeringskostnader. Besparingarna bedöms som lägst uppgå till
350 tkr per år efter avskrivningskostnader.
Underlag för beslut
Teknik-och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2015-11-05
─ Kommunfullmäktiges protokoll § 143/2015
─ Kundavtal, option. Bilaga 1.5a 3.
─ LCC-beräkning av uppvärmningssystem, 2016-04-22
─ Energiförsörjningssystem Furuhagen – Furulund, 2016-04-22
─

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag, uppdras teknik- och
infrastrukturavdelningen att gå vidare med konvertering av
värmeanläggningen för sju fastigheter på Furugränd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens
investeringsbudget med 3 200 tkr för att konvertera både
Furulund och Furugränd till fjärrvärme.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att i
förekommande fall teckna avtal.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/277
Ks § 80

27

Grundkrav för att hyra bostad

Teknik- och infrastrukturavdelningen har tagit fram förslag på
grundkrav för att hyra bostad av Bräcke kommun. För att en
bostadsansökan ska godkännas måste följande krav uppfyllas:
 sökanden är minst 18 år fyllda
 sökanden har inga betalningsanmärkningar eller skulder hos
kronofogden eller till tidigare hyresvärd
 vid inflyttning ska en giltig hemförsäkring vara tecknad samt
 sökanden har inkomst som är tillräcklig för att klar den aktuella
hyran
Som inkomst räknas:
o lön, pension eller företagarinkomst
o a-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
o barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
o introduktionsersättning eller
o studiemedel
För den som har försörjningsstöd krävs ytterligare säkerhet, så som
borgen och goda hyresreferenser.
Kreditupplysning
Bräcke kommun gör kreditupplysning på samtliga nya sökanden.
Befintliga kunder som byter lägenhet kreditgranskas inte.
Betalningsanmärkning
Sökande med betalningsanmärkning får avslag på sin
intresseanmälan. Avtal godkänns inte om det finns skuld till
Bräcke kommun eller om det förekommit störningar i tidigare
boende. Det är Bräcke kommun som hyresvärd som gör en
slutgiltig bedömning innan hyresavtal kan tecknas.
Om sökande tackar nej till 3 erbjudanden makuleras den sökandes
ansökan, detta för att kommunens kö ska hållas aktuell.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-20

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till grundkrav för att hyra bostad
av Bräcke kommun.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Ks § 81

28

Utökning av investeringsbudgeten 2016konvertering av fd elevhemmet till lägenheter

Bräcke Kommun har överenskommit med Migrationsverket att
iordningställa ca 250 platser för asylboende.
Efter diskussion med Migrationsverket har möjligheten att
konvertera tre byggnader, vilka är placerade på kommunens
fastighet Bräcke 4:73 (f.d. elevhemmet), till lägenheter som uthyrs
till Migrationsverket under sex år uppkommit.
Migrationsverket betalar då en marknadshyra + 8 procent inklusive
del av investeringskostnaden för de sex åren.
De nya lägenheterna kan senare användas som
tillgänglighetsanpassade lägenheter lämpliga för seniorer.
Investeringskostnaden är kalkylerad till 17 500 tkr och
hyresintäkterna uppgår till ca 2 350 tkr per år.
Underlag för beslut
-Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-28
-Mailkonversation med Migrationsverket, 2016-03-01
-Kommunstyrelsens protokoll § 191/2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att konvertera byggnaderna till
lägenheter förutsatt att Migrationsverket undertecknat ett sexårigt avtal.
2. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens
investeringsbudget 2016 med 17 500 tkr.
3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att, i
förekommande fall, teckna avtal.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/292
Ks § 82

28

Utökning av investeringsbudget 2016- HVBhemmen Furiz och Furizett

Ökat mottagande av ensamkommande barn i åldrarna 16-18 år har
medfört att kommunen behövt utöka antalet platser för detta.
Därför har byggnaderna på Furugränd 2 och 4 konverterats till
HVB-hem med 15 + 18 platser, Furiz och Furizett. Konverteringen
medför att kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 behöver
utökas med 1 000 tkr.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,

2016-04-28
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens investeringsbudget
2016 med 1 000 tkr.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom

Juster

PROTOKOLL

55

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/290
Ks § 83

28

Utökning av investeringsbudget 2016- asylboende
Tallgläntan

Bräcke Kommun har en överenskommelse med Migrationsverket
att iordningställa ca 250 platser för asylboende.
Kommun äger fastigheten Västanende 3:192 där Tallgläntans
äldreboende samt hälsocentralen är placerade. I denna fastighet
finns en administrativ avdelning som inte längre används, vilken
därför ska konverteras till asylboende.
Kostnaderna för konverteringen är fördelade enligt följande:
ventilation 220 tkr, brandsäkerhet 100 tkr, vvs- arbeten 90 tkr,
målningsarbeten 20 tkr, lås 50 tkr, innertak 50 tkr,
byggnadsarbeten 85 tkr samt kostnader för inventarier och
liknande.
Underlag för beslut
-Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-28
-Kommunstyrelsens protokoll § 191/2015
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens investeringsbudget
2016 med 450 tkr.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Ingrid Strandberg, redovisningsekonom

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/289
Ks § 84

25

Försäljning av mark, Anviken 2:37, del av

Ägaren till fastigheten Anviken 2:193, Pilgrimsta Fastigheter AB,
har inkommit med en förfrågan om att förvärva intilliggande mark
på fastigheten Anviken 2:37.
Pilgrimsta Fastigheter AB, beläget vid Pilgrimscenter, behöver
ytterligare mark för sin verksamhet då de önskar bygga ut sin
produktionslokal. Marken är belägen norr och öster om den
befintliga fastigheten, se karta.
Den areal de önskar förvärva uppgår till ca 740 m².
Vid bedömning av pris har kommunfullmäktiges beslut om priser
vid försäljning av tomter och mark, § 75/2014, använts. Eftersom
aktuell mark bedöms som oplanerad industrimark föreslås att
marken försäljs för 3 kr /m². Priset för marken blir därför 2 220
kronor.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-14
- Kartbilaga 2016-01-28
- Förfrågan om fastighetsförvärv, 2016-04-27
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar försälja del av fastigheten Anviken
2:37 ca 740 m² till Pilgrimsta Fastigheter AB för en
köpeskilling av 2 220 kr.
2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta
köpehandlingar.
3. Köparen betalar och ansöker om avstyckning samt lagfart.
_____
Utdrag till
Pilgrimsta Fastigheter AB
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/53
Ks § 85

25

Försäljning av Stavre f.d skola, Stavre 1:7

AL Produkt (André Löthman) och Stavrebagar´n (Rainer
Löthman) har lämnat in en förfrågan om att köpa fastigheten
Stavre 1:7 för 50 tkr.
Det bokförda värdet på fastigheten är den 30 april 2016 cirka
75 tkr. En försäljning bedöms innebära en realisationsförlust med
cirka 25 tkr. Fastighetens areal uppgår till 7 500 m².
Befintliga hyresavtal övertas av köparna.
Genomsnittligt driftsnetto för fastigheten har under de senaste fem
åren uppgått till 60 tkr per år.
Kommunen kommer behöva ansöka om servitut för att
fortsättningsvis kunna nyttja vägen till vattenverket i Stavre. Ett
servitutsavtal upprättas mellan kommunen och köparen i samband
med försäljningen. Det bedöms inte uppstå någon kostnad för
kommunen, vare sig för ansökan om servitut eller för någon
löpande kostnad.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-05-02
- Förfrågan om förvärv av fastigheten Stavre 1:7 från AL Produkt
och Stavrebagar´n, 2016-01-20
- Reviderad förfråga om förvärv av fastigheten Stavre 1:7 från AL
Produkt och Stavrebagar´n, 2016-03-24

Juster

PROTOKOLL

58

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Ks § 85 forts.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar försälja fastigheten Stavre 1:7 till
AL Produkt (André Löthman) och Stavrebagar´n (Rainer
Löthman) för en köpeskilling av 50 tkr.

2.

Köparna betalar och ansöker om avstyckning samt lagfart.

3.

Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta
köpehandlingar.

4.

Kommunen ansöker om servitut av väg till vattenverk i
lantmäteriförrättningen.
_____
Utdrag till
Rainer Löthman
André Löthman
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/21
Ks § 86

31

Övertagande av gatubelysningen i Bräcke
kommun

Teknik- och infrastrukturavdelningen har under en tid förhandlat
med Härjeåns AB för att klargöra ägandet av gatubelysningen
inom kommunen. Då det är en kommunal angelägenhet gällande
säkerheten på våra kommunala gator/vägar är ett klargörande
gällande ägarförhållandena nödvändigt.
Underlag för beslut
- Teknik-och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-19.
- Förslag till avtal, gatubelysningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun övertar gatubelysning enligt avtal.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsluta förhandlingen med
Härjeåns AB med ett förtydligande/avtal om ägarförhållandet
gällande gatubelysning i Bräcke kommun.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Härjeåns AB

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2014/184
Ks § 87

26

Riktlinjer för hantering av skador orsakade av
Bräcke kommuns träd eller liknande händelser

För att hantera skador på privatpersons egendom i de fall dessa
uppkommer i samband med att träd som står på kommunens mark
välter i stormar och vid andra liknande väderrelaterade händelser
har näringslivsutskottet uppdragit åt teknik- och
infrastrukturavdelningen att ta fram riktlinjer för att hantera dessa
händelser. Dessa riktlinjer ska även vara vägledande i hanteringen
av annan kommunal egendom som orsakar skador i samband med
väderrelaterade händelser såsom stormar och dylikt.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2014-04-28
- Förslag till riktlinjer för hantering av skador orsakade av Bräcke
kommuns träd eller liknande händelser, 2016-04-01
- Näringslivsutskottets protokoll § 9/2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bräcke kommun antar förslag till Riktlinjer för hantering av
skador orsakade av Bräcke kommuns träd eller liknande
händelser, 2016-04-01.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2015/439
Ks § 88

43

Motion: Ny skogsbruksplan för kommunens
skogar

Per-Erik Eriksson (C) har den 13 oktober 2015 lämnat in en
motion om att kommunen ska upphandla en ny skogsbruksplan för
sitt skogsinnehav.
Teknik- och infrastrukturavdelningen har påbörjat arbetet med att
upphandla ny skogsbruksplan och skoglig förvaltning.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-18
- Per-Erik Erikssons (C) motion Ny skogsbruksplan för kommunens
skogar, 2015-10-13
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget föranleder ingen åtgärd då arbetet med upphandling av
ny skogsbruksplan pågår.
_____
Utdrag till
Per-Erik Eriksson (C)
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2015/545
Ks § 89

80

Motion: Simhallar i Bräcke Kommun

Moderaterna, via Johan Loock och Veronica Eklund, har den 8
december 2015 lämnat in en motion om simhallar i Bräcke
kommun. Förslagställarna yrkar på att en utredning görs som ser
över behov, nyttjande, kostnader och byggteknisk status för dessa
samt att utredningen bör lämna konkreta förslag på besparingar.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-28
- Johan Loocks (M) och Veronica Eklunds (M) motion Simhallar i
Bräcke Kommun, 2015-12-08
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kostnader och
befintlig status för samtliga simhallar samt genomför en
övergripande behovsanalys och redovisar förslag till
förändringar och förbättringar som medför besparingar i
driftsbudgeten.
_____
Utdrag till
Johan Loock (M)
Veronica Eklund (M)
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2015/374
Ks § 90

28

Motion: Inventering av kommunens lokaler för
uthyrning

Maria Sträng (S) har den 27 augusti 2015 lämnat in ett motion om
att det bör gör en inventering av kommunens lokaler.
Maria Sträng (S) föreslår:
1) Att en genomgång av vilka lokaler kommunen besitter
genomförs och dokumenteras
2) Att fakturering vid uthyrning sker
3) Att det på hemsidan lätt går att hitta vem som skall kontaktas
när invånare och företag önskar hyra
4) Att åtgärd genomförs om lokaler som används utan
kommunens tillåtelse
Kommunen genomför regelbundet inventeringar över de
affärslokaler och övriga lokaler som är i kommunens ägo.
Arbetet med att visualisera detta på kommunens hemsida pågår för
närvarande.
Vid avtalstecknande registreras dessa avtal i kommunens
fastighetssystem Husar och detta genererar automatiskt en
debitering av hyran.
Kommunen arbetar också för närvarande med att ta fram en
strategi för hur uthyrning och hantering av lokaler till fritids- och
föreningslivet skall utformas.
Medborgare får gärna uppmärksamma kommunen om de har
synpunkter eller om det finns tveksamheter kring lokaluthyrning.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-29
-Maria Strängs (S) motion Inventering av kommunens lokaler för
uthyrning, 2015-08-27

Juster

PROTOKOLL

64

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Ks § 90 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen föranleder ingen åtgärd. Kommunen inventerar
regelbundet det kommunala lokalbeståndet och arbetet med att
visualisera detta på kommunens hemsida pågår för närvarande.
Hyra debiteras de lokalhyresgäster som det finns avtal med.
_____
Utdrag till
Maria Sträng (S)
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/217
Ks § 91

22

Medborgarförslag: Hundrastgård i Bräcke
samhälle

Viktoria Eriksson har den 17 mars 2016 lämnat in ett
medborgarförslag om att det borde finnas en inhägnad
hundrastgård i Bräcke samhälle då hundägare annars släpper
hundarna fria i skogen.
För andra kommuner som investerat i hundrastgårdar har
kostnaden uppgått till mellan 200 tkr och 900 tkr. Det årliga
underhållet är mellan 25 tkr och 100 tkr.
De kommuner som anlagt hundrastgårdar tidigare har fått
synpunkter på att en hundrastgård behöver vara 500 till 1 000 m2
för att vara funktionella vilket till viss del begränsar möjliga
placeringar.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-14
-Sammanställning över andra kommuners kostnader och
erfarenheter vid anlägganden av hundrastgårdar samt exempel på
utrustningsbehov, 2016-03-30
-Viktoria Erikssons medborgarförslag Hundrastgårdar i Bräcke
samhälle, 2016-03-17
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås då både investeringskostnaden och de
årliga driftkostnaderna är höga.
_____
Utdrag till
Viktoria Eriksson
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/350
Ks § 92

28

Medborgarförslag: Kallställning och rivning av
kontorsbyggnad på fastigheten Anviken 2:37

Reidar Ericson har, den 7 augusti 2015, inkommit med ett
medborgarförslag om att byggnaden på fastigheten Anviken 2:37
bör kallställas och därefter rivas.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-28
-Reidar Ericson medborgarförslag Kallställning och rivning av
kontorsbyggnad på fastigheten Anviken 2:37, 2015-08-07
Teknik- och infrastrukturavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås. Kommunen kommer dock att
undersöka om byggnaden ska saneras och rivas, saneras och eldas
upp i utbildningssyfte eller renoveras.
Yrkande
Jörgen Persson (S):
Ändringsyrkande: Motiveringen ändras till: Kommunen kommer
dock att undersöka om byggnaden ska saneras och rivas eller
renoveras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på teknik- och infrastrukturavdelningens förslag och Jörgen Perssons (S) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt Jörgen Perssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås. Kommunen kommer dock att
undersöka om byggnaden ska saneras och rivas eller renoveras.
_____
Utdrag till
Reidar Ericson
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/219
Ks § 93

82

Medborgarförslag: konstgräs på Björkhaga IP

Anders Hansson har den 23 mars 2016 lämnat in ett
medborgarförslag om att Bräcke ska följa med i utvecklingen och
föreslår en investering i konstgräs på Björkhaga IP, B-plan, då
utesäsongen kan ta fart mycket tidigare än vad den gör i dagsläget
och underhållet bör vara mindre än vad det är idag.
Teknik- och infrastrukturavdelningen har undersökt andra
kommuners kalkyler, anbud och kostnader kring investeringar i
konstgräs och vad det skulle innebära. Undersökningen visar att
investeringskostnaden varierar mellan drygt 2 063 tkr och
10 700 tkr samt att det årliga underhållet inte minskar genom att en
konstgräsplan anläggs.
Underlag för beslut
-Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-03-29
-Sammanställning över Bräcke kommuns driftkostnader för
Björkhaga IP samt investeringsunderlag från andra kommuner,
2016-03-29
-Anders Hansson medborgarförslag Konstgräs på Björkhaga IP,
2016-03-23
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås då investeringskostnaden är hög och de
årliga driftkostnaderna inte minskar i och med att en konstgräsplan
anläggs.
_____
Utdrag till
Anders Hansson
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/297
Ks § 94

26

Val av person att utföra avlivning av skadedjur,
trafikskadade djur samt sjuka djur inom tätorter

Kommunen blir ibland kontaktade av personer som har sett
skabbräv inom Bräcke tätort och vill att kommunen ska hjälpa till
med avlivning av denna, eftersom smittorisken för hundar är stor.
Det är även en plåga för räven att ha skabb. Ofta fryser djuret ihjäl
vintertid eller dör på annat sätt av plågorna. För att få skjuta djuret i
fråga måste den som utför handlingen vara utsedd av kommunen att
utföra detta.
Problem finns även med djur som blivit påkörda inom samhället.
Det gäller då främst hundar och katter som är trafikskadade och
behöver avlivas snabbt på ett bra sätt. För att få utföra detta krävs
samma tillstånd som för skabbrävarna.
Även på avfallsanläggningen, fastighet Mordviken 7:3 finns
problem med skadedjur som behöver avlivas. För detta krävs
samma tillstånd som ovan.
Den nuvarande utsedd av kommunstyrelsen att inneha tillståndet
Mats Backlund kommer att gå i pension och ny
tillståndsinnehavare bör utses.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-29
Kommunstyrelsens beslut
1.

Mats Backlund entledigas från uppdraget att avliva skadedjur,
trafikskadade djur samt sjuka djur inom tätorter.

2.

Magnus Svensson, som arbetar på kommunens
återvinningscentraler, tilldelas tillstånd att utföra avlivning av
skadedjur, trafikskadade djur samt sjuka djur inom tätorter.
_____
Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelning
Magnus Svensson
Mats Backlund
Juster

PROTOKOLL

69

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2014/494
Ks § 95

10

Översyn av kommunens utmärkelser

En motion angående införande av ett folkhälsopris lämnades in av
Cathrine Blomqvist den 16 oktober 2014. Motionen avslogs av
kommunfullmäktige den 10 juni 2015. Motiveringen till detta var
att tillväxtavdelningen och staben tillsammans skulle;





göra en översyn av nuvarande utmärkelser
ge förslag på vilka som ska finnas
föreslå rutiner kring utmärkelserna
ge förslag på principer som tas fram i dialog med de
politiska grupper som idag ansvarar för de olika
utmärkelserna.

En översyn har gjorts av tillväxtavdelningen och staben. För de
priser som beslutas av näringslivsutskottet (Årets Bygd, Årets unga
företagare, Årets företagare (i samverkan med Företagarna) samt
guldstjärnorna) föreslås en ändring av priset Årets Bygd. Under
åren har antalet nomineringar för priset blivit färre, många byar har
redan fått priset och priset är förhållandevis smalt. Därför föreslås
att priset upphör och att en ny utmärkelse instiftas. Den nya
utmärkelsen riktar sig till allt som har med långsiktig hållbar
samhällsutveckling att göra och som gagnar Bräcke kommuns
medborgare. Det kan vara en utmärkande prestation eller en insats
som bidrar till en bättre kommun att bo och verka i. Detta pris kan
då tilldelas enskild person, företag, skolklass, förening eller
motsvarande som främjat samhällsutveckling i kommunen och
varit föregångare i arbetet med att skapa mervärde för kommunens
medborgare. Områdena kan vara allt från folkhälsa (som
motionären föreslog) till att man bidragit till kommunens
attraktionskraft genom positiv publicitet och uppmärksamhet. Det
ger en större möjlighet till fler nomineringar och inom flera
områden.
De stipendier som finns (idrott, kultur och miljö) hanteras av
beredningsgruppen för stipendier och dessa förslås vara
oförändrade tills vidare.
Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-04-08
- Sammanställning av priser Bräcke kommun
- Kommunfullmäktiges protokoll, § 53/2015

Juster

PROTOKOLL

70

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Ks § 95 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Priset Årets bygd upphör från och med 2016.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ny
utmärkelse (namn, kriterier, pris, beslutsinstans och rutiner).
3. Den nya utmärkelsen instiftas under 2017.
4. Övriga priser och stipendier lämnas oförändrade tills vidare.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen
Kanslienheten

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2012/344
Ks § 96

00

Revidering av IT-infrastrukturprogram 20122015, verksamhetsår 2015

IT-infrastrukturprogrammet antogs av kommunstyrelsen i augusti
2012 och där framkommer att programmet ska följas upp årligen
och revideras vid behov. Detta gjordes för verksamhetsår 2013 på
kommunstyrelsens möte 2013-12-02 och den kallas Bilaga 1,
verksamhetsår 2013. Revideringen för verksamhetsår 2014 kallas
Bilaga 2, verksamhetsår 2014 och den antogs av kommunstyrelsen
2015-03-13. Nu är det verksamhetsår 2015 som redovisas i Bilaga
3. Dokumenten ska läsas parallellt för att jämförelser med
utgångsläget 2012 ska vara möjligt. Rubriksättningen i bilagan
följer IT-infrastrukturprogrammet 2012-2015.
Syftet med IT-infrastrukturprogrammet var att ge stöd i arbetet
med att förverkliga kommunens mål för utbyggnad av hållbart
bredband. Majoriteten av alla hushåll och företag i Bräcke
kommun har blivit erbjudna tillgång till fiber, och ITinfrastrukturprogrammets mål är därmed avklarat. Förslagsvis görs
dokumentation samt uppföljning av tidigare och resterande
utbyggnad under 2016-2017.
Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-04-28
- Förslag till revidering av IT-infrastrukturprogram, bilaga 3 – 2015
- Bilaga 1, verksamhetsår 2013
- Bilaga 2, verksamhetsår 2014
- IT-infrastrukturprogram Bräcke kommun 2012-2015
Kommunstyrelsen beslut
Bräcke kommun antar revideringen av IT-infrastrukturprogrammet
avseende verksamhetsår 2015, bilaga 3.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2016/182
Ks § 97

51

Yttrande: Trafikverkets rapport ”Åtgärder för
systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard”, Jämtlands län
och Västernorrlands län 2016-03-01

Trafikverket har på uppdrag från Regeringen författat en nationell
och länsöverskridande rapport med förslag på förändringar
gällande bland annat hastighetsgränserna utifrån vägarnas
standard. Bräcke kommun har den 3 mars 2016 beretts tillfälle att
lämna synpunkter på denna rapport. I Bräcke kommun berörs E14
mellan Bräcke-Gällö med ett förslag på sänkt hastighetsgräns från
100 km/h till 80 km/h. Det finns även förslag till ändringar på
sträckor längs E14 i Västernorrlands län. Tidpunkten för eventuellt
genomförande beräknas till år 2024. Yttrandet skickas senast den 1
juni 2016 till Trafikverket.
Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2016-04-27
- Förslag till yttrande gällande åtgärder för systematisk anpassning
av hastighetsgränserna, 2016-04-27
- Trafikverkets rapport Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard,
Jämtlands län och Västernorrlands län
Tillväxtavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
Yrkanden
Sven-Åke Draxten (S):
Ändringsyrkande: Yttrandets sista mening ändras till: Bräcke
kommun uppmanar istället till investeringar för att bibehålla
hastighetsgränsen mellan Bräcke-Gällö, Blåberget och Näset.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tillväxtavdelningens förslag och
sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det
egna förslaget.

Juster

PROTOKOLL

73

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Ks § 97 forts.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet, med ändringar enligt Sven-Åke
Draxtens yrkande, som sitt eget.
_____
Utdrag till
Trafikverket (yttrandet bifogas)
Tillväxtavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/299
Ks § 98

80

Tillfälliga extra medel till integrationssatsningar
2016

Sveriges kommuner har valt olika sätt att använda det extra
statsbidrag som aviserades i december 2015 för att ”hantera den
rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och
minska trycket på den kommunala ekonomin”. En snabb
omvärldskoll visar att flera kommuner i närområdet valt att satsa
pengar på civilsamhället och de kommunala verksamheterna
bibliotek och kulturskola. Därför föreslås nu att Bräcke kommun
också satsar på likande sätt.
Underlag för beslut
- Tillväxtavdelningen tjänstemannaförslag, 2016-04-29
Tillväxtavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela extra medel till ett
belopp om 200 000 kronor under 2016 enligt följande;
 Utökat anslag till biblioteken, 40 000 kronor.
 Utökat anslag till kulturskolan, 40 000 kronor.
 Utökat anslag till föreningsbidrag, 120 000 kronor.
2.

Pengarna tas från kommunstyrelsens förvaltade anslag,
utveckling/Struktur.

3.

Det utökade anslaget för föreningsbidrag ska användas till ett
utvecklingsbidrag med fokus på integration/inkludering som
ska vara sökbart upp till 25 000 kronor per projekt. Medlen ska
även kunna växlas upp i samverkan med andra finansiärer.

Yrkanden
Ingrid Kjellson (C):
Att utökat anslag till föreningsbidrag ska vara 250 tkr.
Theresa Flatmo (C):
Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.
_____

Juster

PROTOKOLL
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på tillväxtavdelningens förslag och
Ingrid Kjelssons (C) yrkande, med bifall från Theresa Flatmo (C),
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tillväxtavdelningens
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att fördela extra medel till ett
belopp om 200 000 kronor under 2016 enligt följande;
 Utökat anslag till biblioteken, 40 000 kronor.
 Utökat anslag till kulturskolan, 40 000 kronor.
 Utökat anslag till föreningsbidrag, 120 000 kronor.
2.

Pengarna tas från kommunstyrelsens förvaltade anslag,
utveckling/Struktur.

4.

Det utökade anslaget för föreningsbidrag ska användas till ett
utvecklingsbidrag med fokus på integration/inkludering som
ska vara sökbart upp till 25 000 kronor per projekt. Medlen ska
även kunna växlas upp i samverkan med andra finansiärer.
_____
Utdrag till
Tillväxtavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2015/215
Ks § 99

10

Revidering av måltidspolicy

Kommunstyrelsen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en
ny måltidspolicy för Bräcke kommun, Kf §108/2013. Detta då den
gamla var för detaljerad för att utgöra ett policydokument, samt
saknade tillämpningsbestämmelser för hur näringsriktigheten
i måltiderna ska säkerställas.
Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till ny måltidspolicy
remitterades under våren 2015 till arbetsgruppen för barn- och
ungdomsfrågor samt arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor.
Underlag för beslut
- Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-29
- Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågors minneanteckningar,
2015-06-18
- Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågors
minnesanteckningar, 2015-06-01
Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderad Måltidspolicy antas.
Yrkanden
Jörgen Persson (S):
Bifall till de ändringar som arbetsgruppen för barn- och
ungdomsfrågor föreslår.
Barbro Norberg (LFB):
Bifall till de ändringar som arbetsgruppen för vård- och
omsorgsfrågor samt pensionärs- och tillgänglighetsrådet föreslår.
Liza Lidvall (C):
Bifall till de ändringar som arbetsgruppen för barn- och
ungdomsfrågor föreslår.
Tilläggsyrkande i dokumentet: Följande punkter läggs till under
punkt 4, kosten:

Juster
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Forts. Liza Lidvalls (C) yrkande.
Verksamheterna ska sträva efter att årstidsanpassa
menyn/råvarorna för att på så sätt minska kommunens
miljöpåverkan.
Det ska eftersträvas att fisken ska vara MSC-märkt, grönlistad av
Världsnaturfonden eller motsvarande.
Det ska eftersträvas att råvarorna ska vara så naturliga som möjligt
och fria från onödiga tillsatser.
Punkt 2 under utvärdering och revidering ändras till: Utvärdering
samt uppföljning av eftersträvade mål och revidering av
måltidspolicy sker 1 gång vartannat år med början i juni 2015.
Sven-Åke Draxten (S):
Ärendet återremitteras. Detta då det inte är möjligt att vid sittande
bord värdera yrkandenas laglighet samt de ekonomiska
konsekvenser som de kan medföra.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande angående
återremiss och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras. Detta då det inte är möjligt att vid sittande
bord värdera yrkandenas laglighet samt de ekonomiska
konsekvenser som de kan medföra.
_____
Utdrag till
Catarina Julin Nygren, skolchef

Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2015/76
Ks § 100

28

Medborgarförslag: Sarg till hockeyplanen vid
Kälarne skola

Gabriel Fagerberg, Erik Hansson och Hampus Eriksson har den 14
april 2015 lämnat in en motion om att de vill ha en sarg runt
hockeyplanen vid Kälarne skola så att det går att spela ishockey
där.
Utan sarg är ishockey- och bandyspel olämpligt eftersom lekande
barn på skolgården samt förbipasserande fotgängare och bilar på
den intilliggande Södervägen löper risk att träffas av puckar och
bandybollar.
Underlag för beslut
Skolchefens tjänstemannaförslag, 2016-04-22
 Gabriel Fagerbergs, Erik Hanssons och Hampus Erikssons
medborgarförslag Sarg till hockeyplanen på Kälarne skola,
2015-04-14


Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Motivering
Sargen har redan varit uppsatt vintern 2016. Feriearbetare kommer
dessutom att måla sargen under sommaren 2016.
_____
Utdrag till
Catarina Julin Nygren, skolchef
Gabriel Fagerberg
Erik Hansson
Hampus Eriksson

Juster

PROTOKOLL
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28

Medborgarförslag: Korridor eller tak mellan A& B-skolan i Kälarne

Elin Forslund har den 29 februari 2016 lämnat in ett
medborgarförslag om att det borde byggas en smal korridor eller
ett tak mellan A- & B-skolans byggnader i Kälarne. Det skulle
underlätta för vaktmästaren som slipper skotta gången och
underlätta för elever och personal som inte behöver byta skor vid
passage mellan byggnaderna.
I samband med att förslaget anmäldes i kommunfullmäktige,
§ 57/2016, överlämnades det till kommunstyrelsen för beslut.
Normalt hanteras frågor rörande verksamhetsanpassningar av
kommunala lokaler av teknik- och infrastrukturavdelningen inom
ramen för den investeringsbudget som avsätt för detta (för 2016 är
det 500kkr) utifrån de beslut som fattas vid it- & investeringsmöten
som hålls två gånger per år (vår och höst) där alla kommunala
verksamheter representeras genom avdelningschefer eller annan
utsedd företrädare.
Underlag för beslut
- Teknik & infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-14
- Elin Forslunds medborgarförslag Byggnation av korridor eller tak
mellan A- & B-skolan, 2016-03-17
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås då denna typ av ärenden hanteras i skoloch barnomsorgsavdelningens normala process rörande
prioriteringar av verksamhetsanpassningar i kommunala lokaler.
_____
Utdrag till
Elin Forslund
Skol- och barnomsorgsavdelningen
Teknik- och infrastrukturavdelningen

Juster

PROTOKOLL
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Ks § 102

62

Motion: Organiserad rastlek vid kommunens skolor

Liza Lidvall (C) har den 27 oktober 2015 lämnat in en motion om
att kommunen ska främja organiserad rastlek i kommunen. Utöver
att erbjuda eleverna möjlighet till meningsfulla aktiviteter på
rasterna är syftet att förebygga mobbing och kränkande behandling
och fånga elever som annars riskerar att hamna i utanförskap. I
motionen föreslås:


Att ge skol-och barnomsorgsavdelningen i uppdrag att
undersöka i vilken mån organiserad rastlek förekommer på
kommunens skolor och möjligheten att främja detta, samt att
återkomma/ redovisa till Barn-och Ungdomsgruppen i ärendet.



Att en pedagog som bedriver organiserad rastlek på någon av
kommunens skolor bjuds in till Barn-och Ungdomsgruppen för
att berätta om sin verksamhet vid samma tillfälle.



Att arbetsgruppen för barn-och ungdomsfrågor sedan redovisar
till kommunstyrelsen hur man kan främja organiserade rastlekar
i kommunen.

Organiserad rastlek har ingått i kompetensutvecklingen för
fritidshemmens personal och förekommer redan vid kommunens
skolor. Bland annat har medel från Lågstadiesatsningen använts till
att införa den organiserade rastleken.
Underlag för beslut
Skol-och Barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-21
 Liza Lidvalls (C) motion Organiserad rastlek på kommunens
skolor, 2015-10-27


Juster

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles i punkt 1. Motionen lämnas utan åtgärd avseende
punkt 2 och 3.
Motivering
I skolans verksamhetsredovisningar av fritidshemmens verksamhet
ingår uppföljning av den organiserade rastleken. Förslaget
föranleder ingen ytterligare åtgärd då det är ordförande i
fullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsgrupper som beslutar över dagordningen.
_____
Utdrag till
Liza Lidvall (C)
Catarina Julin Nygren, skolchef

Juster

PROTOKOLL

82

Kommunstyrelsen
2016-05-18

Dnr 2015/546
Ks § 103

61

Medborgarförslag: Flytt av fritids till förskolan
”Villan” i Kälarne

Föräldrarådet har genom Jenny Nilsson, den 10 december 2015,
lämnat in ett medborgarförslag om att göra en sammanslagning av
förskolans och fritidshemmets verksamheter i Kälarne genom att
flytta skolans fritidshem till ”Villan” vid Ånäsets förskola.
Detta skulle innebära bättre samarbete förskola-fritidshem och
minskat personalbehov vid öppning/stängning. Investeringsbehovet
vid en eventuell flytt av förskolan till skolan skulle också
försvinna.
Underlag för beslut
Skol-och Barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-26
 Jenny Nilssons m fl medborgarförlag Flytta fritids till ”Villan”,
2015-12-10


Skol- och barnomsorgsavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Motivering
-

-

-

Juster

Redan i dag förekommer samarbete vid semestertider och
kring öppning och stängning.
Fritidshemmets samarbete med skolans personal skulle
försvåras. Enligt skollagen 14:2 har fritidshemmet ett tydligt
uppdrag att komplettera utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan och grundsärskolan. Utbildningen ska utgå från
en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Den samlade skoldagen försvåras för kvarvarande lärare
(skolfritids), alternativt kan personal från Ånäset frigöras för
verksamheten på skoltid och samplanering med skolan.
En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som
möjligt den skolenhet där eleven får utbildning (SL 14:10).

PROTOKOLL
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Yrkanden
Theresa Flatmo (C):
Medborgarförslaget bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på skol- och barnomsorgsavdelningens förslag och Theresa Flatmos (C) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt skol- och barnomsorgsavdelningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Motivering
-

Redan i dag förekommer samarbete vid semestertider och
kring öppning och stängning.
- Fritidshemmets samarbete med skolans personal skulle
försvåras. Enligt skollagen 14:2 har fritidshemmet ett tydligt
uppdrag att komplettera utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan och grundsärskolan. Utbildningen ska utgå från
en helhetssyn på eleven och elevens behov.
- Den samlade skoldagen försvåras för kvarvarande lärare
(skolfritids), alternativt kan personal från Ånäset frigöras för
verksamheten på skoltid och samplanering med skolan.
- En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som
möjligt den skolenhet där eleven får utbildning (SL 14:10).
_____
Utdrag till
Catarina Julin Nygren, skolchef
Jenny Nilsson (Föräldrarådet)

Juster

PROTOKOLL
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61

Begäran om tillstyrkan avseende etapp 2
vindkraftpark Mörttjärnberget, Bräcke kommun

Miljöprövningsdelegationen har begärt besked enligt 16 kap 4 §
miljöbalken om kommunens tillstyrkan avseende etapp 2 vindpark
Mörttjärnberget. Besked önskas senast den 30 april 2016. Frida
Uebel, miljöhandläggare/sakkunnig i miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Västernorrland, har meddelat att kommunen får
förlängd remisstid till och med vecka 24.
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat Länsstyrelsens
miljöprövningsdelegations begäran vid tre tillfällen. Den 26 mars
2014, § 34, beslutade kommunstyrelsen att avstyrka lokaliseringen
men var beredd att ta upp ärendet för ny prövning när en godtagbar
lösning presenterats för de ljud som upplevs som störande från
etapp1:s vindkraftverk vid Mörttjärnberget.
Den 1 oktober 2014, § 130, beslutade kommunstyrelsen att
avvakta Statkraft Vind AB:s kompletterande handlingar rörande
lågfrekvent buller enligt miljöprövningsdelegationens begäran.
Den 25 mars 2015, § 73, beslutade kommunstyrelsen att när
boende i närheten av vindkraftparken och Statkraft har kommit
överens om att problemen med lågfrekvent buller är lösta, är
kommunstyrelsen beredd att pröva ärendet på nytt.
I kommunens tillägg till översiktsplan för vindkraft är området
utpekat som ett område där enstaka verk eller mindre grupper kan
prövas. Området ligger dock i direkt anslutning till ett område som
utpekats lämpligt för större vindkraftsetableringar.
Underlag för beslut
- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-04-25
- Frida Uebels mejl Begäran om tillstyrkan avseende etapp 2
vindkraftpark Mörttjärnberget, Bräcke kommun, 2016-04-05
- Begäran om tillstyrkan avseende etapp 2 vindkraftpark
Mörttjärnberget, Bräcke kommun, 2016-03-22
- Kommunstyrelsens protokoll § 34/2014
- Kommunstyrelsens protokoll § 130/2014
- Kommunstyrelsens protokoll § 73/2015
- Vindkraft i Bräcke kommun, tillägg till översiktsplan 2003,
Kf § 44/2009

Juster

PROTOKOLL
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Yrkanden
Sven-Åke Draxten (S):
Bräcke kommun avstyrker lokalisering av vidkraft Mörttjärnberget
etapp 2.
Cathrine Blomqvist (S):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Kjell Nilsson (V):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Theresa Flatmo (C):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Ingrid Kjelsson (C):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Barbro Norberg (LFB):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Liza Lidvall (S):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Marina Mellgren (Pol.Ob.)
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Johan Loock (M):
Bifall till Sven-Åke Draxtens (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande, med bifall från Cathrine
Blomqvist (S), Kjell Nilsson (V), Theresa Flatmo (C), Ingrid
Kjelsson (C), Barbro Norberg (LFB) Liza Lidvall (C), Marina
Mellgren (Pol. ob) och Johan Loock (M), under proposition och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bräcke kommun avstyrker lokalisering av vidkraft Mörttjärnberget
etapp 2.
_____

Juster

PROTOKOLL
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Utdrag till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Bygg- och miljönämnden
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Västernorrland

Juster

PROTOKOLL
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Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande
och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Delegat
Sven-Åke Draxten

Ärende

Tid

Dnr 2015/40
Kulturbidrag
Boggsjö Byförening
Hällesjö Folkets Husförening
Rissnaortens Hembygdsförening
Kälarne Jazz- & Bluesklubb
PRO Revsund

2016-03-09
2016-03-10
2016-04-13
2016-04-14
2016-04-15

Dnr 2016/173
Brådskande ärende
Boendeplatser för ensamkommande barn

Juster

2015-12-21

Dnr 2016/190
Brådskande ärende
Ansökan om projektmedel

2016-03-08

Dnr 2016/221
Brådskande ärende
Yttrande ang laglighetsprövning enl kommunallagen

2016-04-12

Dnr 2016/249
Brådskande ärende
Ansökan om bidrag Studentkåsan

2016-04-14

Dnr 2016/129
Brådskande ärende
Yttrande över länets Folkhälsopolicy 2016-2019

2016-03-23

Dnr 2016/294
Brådskande ärende
Avtal tillfällig placering i hem för vård eller
boende (HVB)

2016-04-25

Dnr 2016/120
Utbetalning av bidrag till allmän kulturell
verksamhet
Östersund-Bräcke jaktvårdskrets

2016-03-10

PROTOKOLL
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Bengt Flykt

Camilla Samuelsson

David Danielsson

Catarina Julin-Nygren

Dnr 2016/220
Utbetalning av bidrag till allmän kulturell
verksamhet
Bräcke Sportklubb

2016-05-15

Dnr 2016/155
Rättegångsfullmakt
Överprövning Upphandling ledningsspolning VA-nät

2016-04-26

Dnr 2016/196
Upphandling
a) varor och tjänster upp till 250 tkr

2016-03-08

Dnr 2016/216
Kvarstående i anställning efter fylla 67 år
d) Övrig personal

2016-03-22

Dnr 2016/265
Belasta kommunens mark med servitutsavtal

2016-04-18

Dnr 2015/440
Ersättning för barnomsorg i enskild regi 2016
Edsele friskola
Östersunds kommun

2016-03-08
2016-04-26

Anmälan av delegationsbeslut
Från Individ- och familjeomsorgen: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare
(LVM), föräldrabalken (FB), dödsboanmälningar m fl.
Anmälningarna avser tiden:
2015-12-01 – 2015-12-31
2016-01-01 – 2016-01-31
2016-02-01 – 2016-02-29
2016-03-01 – 2016-03-31
Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt
socialtjänstlagen (SoL) och Lagen som stöd och service till vissa
funktonshindrade (LSS).
Anmälningarna avser tiden:
2015-12-01 – 2015-12-31
2016-01-01 – 2016-01-31
2016-02-01 – 2016-02-29
2016-03-01 – 2016-03-31
Juster

PROTOKOLL
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Protokoll
Socialt Utskott 2016 SEKRETESS
Pensionärs- och tillgänglighetsråd 2016Anmälan av anställningsbeslut – nr 4781-4818
____

Juster
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Meddelande

Dnr 2015/44
13
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar.
SEKRETESS
Dnr 2015/60
Från Skolverket. Karriärtjänster VT 2015/2016.

60

Dnr 2015/280
60
Från Skolinspektionen. Beslut för gymnasieskola, gymnasiesärskola och
vuxenutbildning efter tillsyn.
Dnr 2015/298
37
Från Länsstyrelsen Västernorrland. Ansökan om tillstånd för uppförande
och drift av vindkraft vid Fasikan, Ånge och Bräcke kommuner.
Föreläggande om kompletteringar
Dnr 2015/404
05
Till/från Konkurrensverket. Inköp av konsulttjänster avseende IT samt
hårdvara. Ärendet avskrivs.
Dnr 2015/410
71
Från Skolverket. Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och
annan pedagogisk verksamhet för mars 2016.
Dnr 2015/462
13
Från Skolverket. Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan
tillstånd 2015.
Dnr 2015/507
23
Entreprenadkontrakt (ABT 06) med Lotus Maskin & Transport AB.
Dnr 2015/539
86
Från/Till STIM. Uppsägning av ramavtal samt kommunens bestridande.
Dnr 2016/14
80
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Statligt bidrag till lokala
naturvårdsprojektet ”Kunskapspark Gällö”.
Dnr 2016/15
82
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Statligt bidrag till lokala
naturvårdsprojektet ”Albackens hängbro”.
Dnr 2016/16
82
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Statligt bidrag till lokala
naturvårdsprojektet ”Spångar”.
Juster

PROTOKOLL
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Dnr 2016/87
37
Från Länsstyrelsen Västernorrland. Beslut Ändring av villkor i gällande
tillståndsbeslut - Statskraft SCA Vind AB.
Dnr 2016/130
10
Synpunkter/Klagomål/Beröm för alla verksamheter. Fem stycken.
Dnr 2016/162
60
Från Skolverket. Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare 2016/17.
Dnr 2016/169
50
Från region Jämtland Härjedalen. Statlig medfinansiering av
kollektivtrafikåtgärder på det ickestatliga vägnätet.
Dnr 2016/170
13
Från Arbetsförmedlingen. Reviderad årsplanering för mottagande av
nyanlända under 2016.
Dnr 2016/190
23
Till Tillväxtverket. Näringsliv- och destinationsutveckling, MidSweden
SkiPark. Medfinansieringsintyg, kompletteringar, budget, affärsplan mm.
Dnr 2016/191
71
Från/Till Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Ang Varumärkesintrång.
Dnr 2016/197
13
Förlängning av avtal med Migrationsverket om omvårdnad. SEKRETESS.
Dnr 2016/198
73
Tilläggsavtal för ProCapita VoO med Tieto Sweden Healthcare & Welfare.
Lifecare Mobil Hemtjänst, lås samt Lifecare Mobil Hemsjukvård.
Dnr 2016/199
02
Från/Till Socialstyrelsen. Stimulansmedel för kunskapssatsning för
baspersonal i äldre- och funktionshindersomsorgen 2016.
Dnr 2016/206
13
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Medel för att utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter, s k §37a-medel.
Dnr2016/207
13
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Medel för insatser och samverkan som
väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka
mottagningskapaciteten 2016-2017.
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Dnr 2016/210
51
Från/Till Region Jämtland Härjedalen/Norrtåg. Tågplan 17 (T17).
Dnr 2016/211
73
Frågor och svar från/till privatperson om hyror på Gimsätra.
Dnr 2016/218
28
Frågor och svar om förvärv av fastigheter i Bräcke.
Dnr 2016/226
42
Från Länsstyrelsen Västernorrland. SCA Skog AB:s tillstånd till
täktverksamhet inom fastigheten Gastsjö 1:50.
Dnr 2016/229
13
Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Tillsyn av HVB barn och
unga vid Unizon i Bräcke - oanmäld. Ärendet avslutas utan kritik.
Dnr 2016/230
13
Från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Tillsyn av HVB barn och
unga vid Unizett i Bräcke. Ärendet avslutas utan kritik.
Dnr 2016/237
26
Frågor och svar från privatperson om lediga lokaler/ledig mark i
kommunen.
Dnr 2016/238
Till Direkt Bemanning. Bestidande av faktura.

04

Dnr 2016/241
05
Dokumentation Direktupphandling Konsulttjänster implementering MS
Office 365.
Dnr 2016/239
02
Anslutningsavtal IA-företagens Informationssystem om arbetsskador.
Dnr 2016/240
04
Tillägg till avtal med Visma Enterprise AB – Processtöd.
Dnr 2016/242
04
Till KPMG AB. Årsredovisning 2015 - Uttalande från ledningen
Dnr 2016/243
05
Dokumentation Direktupphandling av utbildningsdagar, kompetenskort, 15
dagar.
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Dnr 2016/244
17
Från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ersättning för
åtgärder inför och vid extraordinära händelser.
Dnr 2016/245
13
Från Migrationsverket. Ny anvisningsmodell för asylsökande
ensamkommande barn för mottagande i landets kommuner.
Dnr 2016/250
02
Avtal med ZEST CARE Academy T&S AB om Bemanningstjänster.
Dnr 2016/251
23
Protokoll Startmöte/Byggmöte 1. MidSweden SkiPark.
Dnr 2016/257
13
Till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för barn m.fl. i förskola,
förskoleklass och grundskola. SEKRETESS
Dnr 2016/258
04
Från Skatteverket. Kommunalekonomisk utjämning/Redovisningsräkning
Utbetalningsår 2016.
Dnr 2016/263
42
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Förtydligande av ansvarsfördelning av
operativ tillsyn över miljöfarlig verksamhet, avloppsledningsnät och
pumpstationer.
Dnr 2016/272
13
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättningar.
SEKRETESS
Dnr 2016/276
43
Från Miljö- och Energidepartementet. Remiss – Förslag till svenska
bestämmelser för invasiva främmande arter.
Dnr 2016/280
Aktivitetsplan Folkhälsa 2016, Bräcke kommun.
_____
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Informationer
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för
mars månad 2016.
Inkomna skrivelser och cirkulär:
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
- 16:09 Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i
Beredskap.
- 16:10 Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den
1 januari 2016.
- 16:11 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att
främja lika rättigheter och möjligheter, prop. 2015/16;135.
- 16:12 Ändringar i LAS m.m.
- 16:13 Förtydligande av regelverk rörande traineejobb,
utbildningskontrakt och extratjänster.
- 16:14 Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll
i arbetslivet.
- 16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016.
Sveriges Kommuner och Landsting
- Överenskommelse mellan staten och SKL, vision E-hälsa 2025
- Skrifterna Planering och genomförande. Nedslag i Halmstad, Växjö,
Uppsala och Mora och Aktiv markpolitik.
Akademikerförbundet SSR
- Kompetens och kvalitet i den sociala barn-och ungdomsvården.
Familjerådgivningen i Jämtlands län
- Kommunstatistik för Bräcke kommun år 2015
Havs- och vattenmyndigheten
- Remiss Förslag till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små
avloppsanordningar för hushållsspillvatten.
Jämtlands Gymnasieförbund
- Regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i
Jämtland Härjedalen.
- Införande av pedagogpris.
Kulturrådet
- Information om enkelt avhjälpta hinder i kulturlokaler för
funktionshindrade.
Länsstyrelsen Jämtlands län
- Verksamhetsberättelse Kalkningsverksamheten Jämtlands län.
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Norrlandsförbundet
- Norrsken nr 1 - 2016
Polisen
- Tillstånd till Östersunds Fallskärmsklubb att göra fallskärmsuppvisningar
inom Jämtlands län 2016-04-07 – 2017-02-28.
Region Jämtland Härjedalen
- Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution
av sjukvårdsprodukter. Sammanträdesprotokoll från 2016-02-08.
- Patientnämndens årsberättelse för år 2015.
Semesterlistor

Skolverket
- Dags att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.
Statistiska Centralbyrån, SCB
- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret
2016.
Statkraft SCA Vind AB
- Vindpark Björkhöjden. - På gång i mars och i april
MINNESANTECKNINGAR
 Arbetsgruppen för ekonomifrågor 2016-03-03 och 2016-04-07
 Beredningsgrupp för vård och omsorgsfrågor 2016-03-15
 LSS Boenderåd 2016-03-18
 Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor 2016-03-21
 Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor 2016-04-19
_____
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Dnr 2015/487
Ks § 107

00

Yttrande: Motion, Införande av e-petitioner

Yngve Hamberg (Pol. ob.) har, den 4 november 2015, inkommit
med en motion om att kommunen ska införa e-petitioner.
I samband med att motionen anmäldes i kommunfullmäktige den
16 december 2015, kf § 145/2015, remitterades den till
kommunfullmäktiges demokratiberedning för utredning.
På demokratiberedningens sammanträde den 27 april 2016, § 6,
beslutade beredningen att förslå kommunfullmäktige följande:
1. Motionen avslås med motiveringen att en översyn av
kommunfullmäktiges former samt verktyg för medborgardialog
genomförs.
2. Kommunfullmäktige ger demokratiberedningen i uppdrag att
genomföra översynen samt återkomma till kommunfullmäktige
med förslag på vilka former samt verktyg för medborgardialog
som kommunfullmäktige ska använda sig av.
3. Demokratiberedningen återkommer med sitt förslag till
kommunfullmäktige inför kommunfullmäktiges sammanträde i
november 2016.
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 27 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en
fullmäktigeberedning. Förslag till yttrande har därför tagits fram.
Underlag för beslut
-Stabens och tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag,
2016-05-18
Förslag till yttrande, 2016-05-18
-Demokratiberedningens protokoll § 6/2016
-Yngve Hambergs (Pol. ob.) motion Införande av e-petitioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.
_____
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