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  PROTOKOLL 2 
  

  Kommunstyrelsen 

   Välj datum  

 
 

 

Plats & tid Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 28 mars 2018 

 kl. 8.1514.33. 

 Sammanträdet var, under §§ 20-52 (mellan kl. 13.15 och 14.33), öppet för 

allmänheten.  

    

Paragrafer 18‒52 

 

 

Beslutande Enligt tjänstgöringslista 

 

 

Övriga deltagande Bengt Flykt, kommunchef 

  Camilla Samuelsson, stabschef 

  Henrik Kvist, ekonomichef 

  Anna Jensén Salomonsson, chef tillväxtavdelningen 

  Catarina Julin Nygren, chef skol- och barnomsorgsavdelningen 

  Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen 

  Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen 

  Peter Edling (L), ordförande MidSweden 365 AB 

  Malin Johansson, kommunsekreterare 

  

    

Justering Protokollet justeras onsdagen den 4 april 2018 klockan 09.00 

 

 

Utses att justera Theresa Flatmo (C)  

 Birgitta Franzon (M) § 29 och § 49 

 

Underskrifter  

 

 Malin Johansson 

 Sekreterare 

 

   

 Sven-Åke Draxten (S)     

 Ordförande  

  

  

 Theresa Flatmo (C)  Birgitta Franzon (M)  

 Justerande   Justerande 

 

  ANSLAG 

Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2018-03-28 har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. 

 

Anslagstid  2018-04-05 t.o.m. 2018-04-26 

Förvaringsplats Kommunkansliet



  PROTOKOLL 3 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  

 

§  

 

 

§ 

 

 

 

§ 

 

 

 

§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Sven-Åke Draxten, S, ordförande X    

   

     

Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande 

 

X    

   

     

Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande X    

   

     

Cathrine Blomqvist, S 

 

X    

   

     

Kjell Nilsson, V X    

   

     

Maria Sträng, S 

Pierre Widell, S 

X         

Theresa Flatmo, C 

Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

eller beslut för § 29 samt § 49. 

X    

   

     

Ingrid Kjelsson, C X    

   

     

Liza Lidvall, C 

Tjänstgörande från kl. 13.15 § 20 
X    

   

     

Johan Loock, M 

Birgitta Franzon, M 

X    

   

     

Marina Mellgren, Pol. ob. X         

 

Ej tjänstgörande ersättare: Per-Olov Olsson (L) 

_____ 



  PROTOKOLL 4 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

Ärendelista    Sidan 

 

1. Val av justerare samt upprop 

 

2. Fastställande av dagordning    6. 

 

3. Informationer    7.  

  

4. Medborgarlöfte 2018    8. 

 

5. Motion: Mikroplasters påverkan på miljön    10. 

   

6. Grafisk profilmanual    12. 

 

7. JämtBus – överenskommelse om länsövergripande    14. 

  samverkan avseende barn i behov av särskilt stöd 

 

8. Länsövergripande överenskommelse om samarbete    15. 

  vid placering utanför det egna hemmet 

 

9. Feriearbete sommaren 2018    16. 

     

10.  Motion: Främjande av skolträdgårdar    17. 

  i Bräcke kommun     

 

11. Motion: Medlemskap i FSV,     18. 

  Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

 

12. Revidering av renhållningstaxa    21. 

 

13. Försäljning av fastigheten skruven 3    22. 

 

14. Kommunens prognos för 2018     24. 

  per den 28 februari 2018   

 

15. Kommunplan 2019-2021, budget 2019,    26. 

 investeringsplan 2019-2023 – planeringsförutsättningar  

 

16. Bokslut och årsredovisning 2017    28. 

  

17. Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer     29. 

 för informationssäkerhet  

 

18. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning     31. 

  – uppföljning 2017  

 

19. Borgensåtagande, Midsweden 365 AB    32. 



  PROTOKOLL 5 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

20. Motion: Hbtq-strategi för Bräcke kommun    35. 

    

21. Uppföljning av intern kontroll 2017    37. 

 

22. Motion: Förbättrad redovisning av politiska ärenden   38. 

 

23. Motion: Tillgängliggör Bräcke kommuns diarium   40.   

            

24. Antalet ersättare i fullmäktige    42. 

   

25. Revidering av kommunstyrelsens reglemente    43. 

 

26. Reviderad delegationsordning    44. 

 

27. Redovisning VA-verksamhet 2017    46. 

    

28. Stiftelsen Maria Edlings minnesfond    47. 

  – sammanställning 2017  

  

29. Stiftelsen Stipendiefonden     48. 

  – sammanställning 2017   

   

30. Stiftelsen Bräcke skolors samfond    49. 

  – sammanställning 2017  

 

31. Motioner under beredning 2018    50. 

 

32. Medborgarförslag under beredning 2018    52.         

 

33. Avyttrande av kommunens återvinningscentraler   54. 

 

34. Fyllnadsval, sociala utskottet    56. 

 

35. Anmälan av delegationsbeslut     57.  

      

36. Meddelanden och informationer    59.         

____



  PROTOKOLL 6 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

 

   Ks § 18 Fastställande av dagordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Dagordningen fastställs. 

_____ 

 



  PROTOKOLL 7 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 19 Informationer 

 

Bengt Flykt, kommunchef, informerar om ett medborgarförslag 

som inkommit. 

 

Henrik Kvist, ekonomichef, informerar om tre ärenden: Bokslut 

och årsredovisning 2017, Kommunplan 20192021, budget 2019, 

investeringsplan 20192023- planeringsförutsättningar samt 

Kommunens prognos för 2018 per den 28 februari 2018.  

 

Peter Edling (L), ordförande MidSweden 365 AB, lämnar 

information. 

 

Camilla Samuelsson, stabschef, informerar kort om ärendet som 

rör antalet ersättare i fullmäktige.     

   _____ 

 

 

 

   



  PROTOKOLL 8 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/113 10

  

Ks § 20 Medborgarlöfte 2018 

 

Medborgarlöften är en del i polisens arbete och det handlar om 

samverkan mellan kommunen och polisen. En överenskommelse 

kring insatser som är brottsförebyggande och trygghetsskapande 

tecknas. Underlag har tagits fram genom underrättelser, 

medarbetare och medborgardialoger och brottsstatistik mm. för att 

identifiera vilka områden som boende i Bräcke kommun anser 

viktiga.  

 

Underlag för beslut 

 

- Tillväxtavdelning tjänstemannaförslag, 2018-03-12  

- Medborgarlöfte 2018 

 

Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bräcke kommun står bakom förslaget till Medborgarlöften 

2018. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

dokumentet. 

 

Yrkanden 

 

Birgitta Franzon (M) 

Tilläggsyrkande punkt 3. Medborgarlöftet följs upp och redovisas 

till kommunstyrelsen två gånger per år från Brottsförebyggande 

rådet. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på Birgitta Franzons (M) yrkande 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 9 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 20 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Bräcke kommun står bakom förslaget till Medborgarlöften 

2018. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

dokumentet. 

3. Medborgarlöftet följs upp och redovisas till kommunstyrelsen 

två gånger per år från Brottsförebyggande rådet. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Lokalpolisområdet Östersund 

Tillväxtavdelningen 

Brottsförebyggande rådet 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 10 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/171 40 

 

Ks § 21 Motion: Mikroplasters påverkan på vår miljö 

 

Liza Lidvall (C) lämnade den 17 mars 2017 en motion om hur 

Bräcke som kommunal organisation kan minska mikroplasters 

närvaro i miljön. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen 

för beredning.  
 

Liza Lidvall yrkar i motionen: 

1. Att en inventering genomförs av de plastprodukter som 

kommunen själv använder och av andra verksamheter i 

kommunen, som genom mikroplaster kan orsaka en negativ 

miljöpåverkan. 

2. Att inköp och användning av plastprodukter, som i sin tur kan 

orsaka utsläpp av mikroplaster minimeras i Bräcke kommuns 

egen verksamhet. 

3. Att kommunen ökar informationen till allmänhet om 

mikroplasters effekt på miljön. 

 

Underlag för beslut 

 

- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-02-26 

- Liza Lidvall (C) motion: Mikroplasters påverkan på vår miljö, 

2017-03-17 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Beslutet delas upp enligt yrkandena ovan: 

 

1. Avslås. Eftersom det inte finns resurser avdelade i 

kommunplanen för att inventera egen verksamhet, och för att 

kommunen inte kan inventera andras verksamheter. 

2. Avslås. Däremot ska den ledamot som representerar Bräcke 

kommun i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ge nämnden i uppdrag att där det inte 

är kostnadsdrivande formulera krav på produkter och 

produktionen av produkter för att minska spridningen av 

mikroplaster.  

3. Bifalls. Tjänstemannaorganisationen får i uppdrag att inom 

befintlig budget informera allmänheten om mikroplasters 

effekt på miljön och hur spridningen kan minskas. 

_____ 

 

 



  PROTOKOLL 11 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 21 forts. 

 

Utdrag till 

 

Liza Lidvall (C) 

Bygg- och miljöförvaltningen 

  



  PROTOKOLL 12 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/50  05 

 

Ks § 22 Grafisk profilmanual 

 

Kommunens grafiska profil är en viktig del av kommunens 

profilering. Den uttrycker organisationens värderingar och den 

bidrar både till extern- och intern identifikation. Profilen siktar in 

sig på två huvudsakliga spår - hur vi kommunicerar och profilerar 

oss, som organisation/myndigheter och som geografisk plats. Den 

grafiska profilmanualen beskriver Bräcke kommuns grafiska 

profil. För att få kraft i profileringsarbetet är det av särskild vikt att 

kommunen uppträder visuellt enhetligt och att det är tydligt vad 

kommunen ansvarar för. Ett gemensamt yttre bidrar till att uttrycka 

professionalitet och förtroende, vilket är viktigt i vår 

kommunikation med omvärlden. Den grafiska profilmanualen 

anger regler och riktlinjer för hur logotyp, färger och typsnitt 

används. Den anger också riktlinjer för annonsutformning, 

presentationer och annan extern kommunikation.  

 

Den idag gällande grafiska profilen antogs av fullmäktige i 

december 2009, § 74, och en brist i den nuvarande är att den 

saknar områden. Informationen och kommunikation är idag också 

mer digital än tidigare.  

 

För att ta fram en ny grafisk profil har det gjorts undersökningar 

både bland medborgare och personal och där har ordet nära varit 

ofta förekommande. Detta underlag har sedan lagt grunden för 

förslaget. 

 

Vägledande för den ny grafiska profilmanualen har också varit att: 

 Reglera tidigare oreglerade områden. 

 Att få en enhetlig profil. 

 Att underlätta för medborgarna att identifiera kommunal 

verksamhet. 

 Anpassa den grafiska profilen till den digitala utvecklingen och 

nya plattformar. 

 

Den grafiska profilens grundelement och principiella 

ställningstaganden fastställs av kommunfullmäktige (till sid 15 i 

den grafiska profilmanualen). Detta komplementeras sedan med 

tillämpningsexempel som innehåller detaljerade instruktioner och 

anvisningar. Tillämpningsexemplen kan också vid behov 

kompletteras och revideras. Det är avdelningscheferna som är 

ytterst ansvariga för att den grafiska profilen efterföljs.  

 

 



  PROTOKOLL 13 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 22 forts. 

 

Underlag för beslut 

 

- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-02-06 

- Förslag till ny Grafisk profilmanual, 2018-02-06 

- Grafisk profil för Bräcke kommun 2009-2010, beslutad av 

kommunfullmäktige 2009 § 74, Dnr 2009/344.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Grafisk profil för Bräcke kommun (Kf § 74/2009) upphävs. 

2. Förslag till ny Grafisk profilmanual för Bräcke kommun, 

daterad 2018-02-06, antas. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Tillväxtavdelningen  

Samtliga chefer i kommunen 

  



  PROTOKOLL 14 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/64  62 

 

Ks § 23 JämtBus-överenskommelse om länsövergripande 

samverkan avseende barn i behov av särskilt stöd 

 

JämtBus- överenskommelsen om länsövergripande samverkan 

avseende barn i behov av särskilt stöd har varit gällande sedan 

2012. Samtliga verksamheter som möter barn och unga omfattas 

av överenskommelsen. En ny revidering har gjorts som antogs 

2018-02-02 i Barnarenan, den politiska samverkansarenan för 

länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Med anledning 

av att Regionförbundet 2015 övergick till Region Jämtland 

Härjedalen rekommenderar Barnarenan att överenskommelsen 

också behandlas politiskt i alla berörda nämnder.  

 

Underlag för beslut 

 

- Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,  

2018-02-27 

- JämtBus- Överenskommelse avseende barn och unga i behov av 

särskilt stöd 

 

Yrkanden 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bräcke kommun antar den nya reviderade versionen av Jämtbus 

och tecknar överenskommelsen med länets kommuner, Jämtlands 

Gymnasieförbund (JGY) och Region Jämtland Härjedalen. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Region Jämtland Härjedalen 

Skolchef 

Chef Sociala avdelningen 

  



  PROTOKOLL 15 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/65  62 

 

Ks § 24 Länsövergripande överenskommelse om 

samarbete vid placering utanför det egna hemmet 

 

Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering 

utanför det egna hemmet samt tillhörande riktlinjer har arbetats 

fram under 2017 och inriktningsbeslut togs 2018-02-02 i 

Barnarenan. Rekommendationen från Barnarenan är att 

överenskommelsen och riktlinjen antas i kommunerna, 

socialtjänsten och skolan, samt Region Jämtland Härjedalen, 

Hälso- och sjukvården.  

 

Underlag för beslut 

 

- Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,  

2018-02-28 

- Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering 

i boende utanför det egna hemmet (Dnr: RUN/115/2018) 

- Länsövergripande riktlinje för samarbete vid placering i 

familjehem ellerhem för vård eller boende (HVB)(Dnr: 

RUN/116/2018) 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Bräcke kommun antar överenskommelsen och riktlinjen om 

samarbete vid placering utanför det egna hemmet och tecknar 

överenskommelsen med länets kommuner, Jämtlands 

Gymnasieförbund (JGY) och Region Jämtland Härjedalen.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Region Jämtland Härjedalen 

Skolchef 

Chef Sociala avdelningen 

  



  PROTOKOLL 16 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/122 60 

 

Ks § 25 Feriearbete sommaren 2018 

 

Bräcke kommun har i budget anslagit 588 000 kr för feriearbete 

för ungdomar sommaren 2018, ca 100 platser. Ambitionen är att 

erbjuda ungdomar möjlighet att få feriearbete inom exempelvis 

äldreomsorg, barnomsorg, parkarbete, bibliotek samt ideella 

föreningar.  Möjlighet finns även att vara sommarlovsentreprenör i 

Östersunds kommuns regi.  

 

Feriearbete erbjuds till elever födda år 2002 (åk 9) och 2001 (åk 

1), sommarlovsentreprenörerna även till elever födda 2000 och 

1999 (åk 2-3). Arbetet erbjuds i tre perioder, tre veckor/period, 

fem timmar per dag. Ersättningen ska ligga i nivå med länssnittet. 

Föreslagen ersättning ligger i nivå med länets kommuner 

(Östersund 57 kr/tim 2018).  
 

Underlag för beslut 

- Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag  

2018-02-23 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Feriearbete erbjuds i första hand till ungdomar födda år 2002 

(åk 9), därefter ungdomar födda 2001 (åk 1). 

Sommarlovsentreprenörerna erbjuds även ungdomar födda 2000-

1999 (åk 2 och 3).   

 

2. Arbetet erbjuds under tre perioder, tre veckor/period, fem 

timmar per dag, totalt 75 timmar. 

 

3. Praktikersättning utgår med 55 kr per timme, 60 kr per timme 

praktik inom vård och omsorg. Semesterersättning tillkommer. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Skolchef 

  



  PROTOKOLL 17 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/170 60 

 

Ks § 26 Motion: Främjande av skolträdgårdar  

i Bräcke kommun 

 

Liza Lidvall (C) har den 12 april 2017 lämnat en motion där hon 

föreslår att Bräcke kommun börjar arbeta aktivt för att införa 

skolträdgårdar.  

 

Underlag för beslut 

 

- Skol-och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag,  

2018-02-12  

- Liza Lidvalls (C) motion Främjande av skolträdgårdar i Bräcke 

kommun, 2017-04-12 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen bifalles. 

 

Motivering 

 

Drivandet av en skolträdgård förutsätter att fritidshemmet ansvarar 

för verksamheten eftersom skolan är stängd under sommaren. 

Fritidshemmen har fått yttra sig över förslaget. Trots att färre barn, 

semestervikarier, sammanslagningar med andra fritidshem/ 

förskolor kan vara hinder så har reaktionerna varit positiva och 

man är villiga att starta i mindre skala. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Skolchef 

  



  PROTOKOLL 18 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/74  10 

 

Ks § 27 Motion: Medlemskap i FSV,  

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

 

Theresa Flatmo (C) har lämnat in en motion den 1 februari 2017 

om Medlemskap i FSV, Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner. I sin motion yrkar Theresa Flatmo (C) på 

att Bräcke kommun söker medlemskap i FSV. 

 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner bildades vid ett möte i 

Östersund den 3 juni 1999. Föreningen består av 36 

medlemskommuner med drygt 485 000 invånare. 

Föreningens syfte är att skapa opinion för att 

vattenkraftskommunerna och berörda regioner får del i det värde 

vattenkraftproduktionen genererar (naturresursåterbäring). 

Kommunerna ska därvid tillförsäkras stabila och förutsägbara 

intäkter. Föreningen är partipolitiskt neutral och tar inte ställning 

för eller emot utbyggnad av vattenkraften. 

 

Avgiften för medlemskap är för en kommun 5000 kronor i fast 

avgift, varav 500 kronor är medlemsavgift och 4500 kronor är 

avdragsgill serviceavgift. Till detta kommer 30 öre per invånare i 

rörlig serviceavgift. 6488 invånare (20170930) medför för Bräcke 

kommun 1946 kronor i rörlig serviceavgift. Totalt innebär detta en 

avgift för Bräcke kommun på 6946 kronor per år med oförändrat 

antal invånare. 

 

Underlag för beslut 

 

- Kommunchefens tjänstemannaförslag, 2018-02-26 

- E-postkonversation mellan kommunchef, Bengt Flykt, och 

Föreningssekreterare FSV, Anders Wikström, 2018-02-25 

- Theresa Flatmos (C) motion Medlemskap i FSV, Sveriges 

vattenkraftskommuner, 2017-01-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 19 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 27 forts. 

 

Kommunchefens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Motionen bifalles. Bräcke kommun ansöker om medlemskap i 

FSV, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner.  

2. För 2018 tas pengar från utveckling/struktur.  

3. Från 2019 och framåt läggs kostnaden in i budget under 

gemensamma anslag. 

 

  Yrkanden 

 

  Cathrine Blomqvist (S) 

Motionen avslås med motiveringen att Bräcke kommun inte är en 

vattenkraftskommun och det är inte förenligt med FVS:s stadgar. 

 

  Theresa Flatmo (C) 

  Bifall till kommunchefens förslag till beslut. 

   

  Birgitta Franzon (M) 

  Bifall till Catherine Blomqvists (S) yrkande. 

 

  Barbro Norberg (LFB) 

  Bifall till Catherine Blomqvists (S) yrkande. 

   

  Beslutsgång  

   

Ordförande ställer kommunchefens förslag till beslut, med bifall 

från Theresa Flatmo (C), mot Cathrine Blomqvists (S) yrkande, 

med bifall från Birgitta Franzon (M) och Barbro Norberg (LFB), 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Cathrine 

Blomqvists (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering 

 

Bräcke kommun inte är en vattenkraftskommun och det är inte 

förenligt med FVS:s stadgar. 

_____ 

 

 

 



  PROTOKOLL 20 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 27 forts. 

 

Utdrag till 

 

Kommunchef 

Theresa Flatmo (C) 

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 

  



  PROTOKOLL 21 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/103 45 

 

Ks § 28 Revidering av renhållningstaxa 

 

Förslag till reviderad renhållningstaxa har upprättats.  

 

Ändringarna rör främst justeringar och tillägg i taxan då 

föregående taxa beslutades innan den nya entreprenaden 

påbörjades. Då även intervallet av tömning ändras från en skala 

om 3 intervaller till en kommer kostnaden för de som haft det 

lägsta intervallet om 0-2 m
3
 att nästan fördubblas. Teknik- och 

infrastukturavdelningen anser att detta är orimligt och bedömer att 

verksamheten klarar målet med en mindre höjning.  

 

Införandet av tänkt grundavgift är ej genomförbart i dagsläget utan 

kommer att ses över när registret är fullständigt.  

 

Ändring av inlämningsvolymer till Åvc som ingår i grundavgiften 

ändras till 1m
3
 från nuvarande 8m

3
. 8m

3
 motsvarar i lös form 

ungefär ett lastbilsflak och dessa volymer är orimlig i jämförelse 

med kostnaden för hanteringen. 

 

Underlag för beslut 

 

- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 

2018-03-08 

- Förslag till reviderad Renhållningstaxa, 2018-03-08 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Förslag till reviderad Renhållningstaxa, 2018-03-08, antas.  

 

2. Taxan skall gälla från och med 2018-05-01. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Teknik- infrastrukturavdelningen 

  



  PROTOKOLL 22 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/60  25 

 

Ks § 29 Försäljning av Skruven 3 i Bräcke 

 

Intresse av att förvärva fastigheten Skruven 3 i Bräcke, har 

inkommit från Klas-Håkan Ljungberg, VD Bracke Forest AB. 

Bracke Forest bud är på två miljoner kronor. 

 

Underlag för beslut 

 

- Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 

2018-01-31  

- Inkommen förfrågan om förvärv av Skruven 3, 2018-02-11 

 

Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Kommunstyrelsens beslut § 17/2017 upphävs. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bräcke kommun säljer fastigheten Skruven 3 till Bracke Forest 

AB för en summa av två miljoner kronor. 

 

2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta 

köpehandlingar. 

 

3. Köparen betalar och ansöker om lagfart. 

 

Yrkanden 

 

Ingrid Kjelsson (C) 

Ärendet återremitteras. En värdering av fastigheten måste göras 

innan en försäljning kan genomföras. 

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Ärendet ska avgöras idag. 

 

Marina Mellgren (Pol.ob)  

Ärendet ska avgöras idag. 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 23 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 29 forts. 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på Ingrid Kjelssons (C) yrkande 

angående återremiss och finner att kommunstyrelsens avslår 

yrkandet. Ärendet ska avgöras idag. 

 

Därefter ställer ordförande tjänstemannaförslaget under 

proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Kommunstyrelsens beslut § 17/2017 upphävs. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Bräcke kommun säljer fastigheten Skruven 3 till Bracke Forest 

AB för en summa av två miljoner kronor. 

 

2. Uppdras till teknik- och infrastrukturavdelningen att upprätta 

köpehandlingar. 

 

3. Köparen betalar och ansöker om lagfart. 

_____  

 

Jäv  

 

Theresa Flatmo (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning 

eller beslut i ärendet.  

_____  

 

Reservationer  

 

Ingrid Kjelsson (C) och Liza Lidvall (C) och reserverar sig mot 

beslutet att inte återremittera ärendet. 
_____ 

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Klas-Håkan Ljungberg, Bracke Forest AB 

 

 

 



  PROTOKOLL 24 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/78  04 

 

Ks § 30 Kommunens prognos för 2018  

per 28 februari 2018 

 

Förslag till prognos per den 28 februari 2018 för kommunen har 

upprättats. 

 

Bräcke kommun redovisar per den 28 februari en prognos för hela 

året som innebär ett resultat på minus 6,5 miljoner kronor, vilket är 

6,5 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter 

avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat på 6,6 

miljoner kronor. I budgeten ingick ett sparbeting med totalt 10,7 

miljoner kronor. Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt 

prognosen att minska med 4,8 miljoner kronor. 

 

Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - 

"Kommunens resultat för 2018 ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas." - kommer enligt prognosen inte att 

uppfyllas. Det andra finansiella målet - "Kommunens långfristiga 

låneskuld ska under 2018 minska med minst 4,8 miljoner kronor" - 

kommer enligt prognosen att uppfyllas. 

 

De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom 

tillväxtavdelningen och sociala avdelningen. De större negativa 

avvikelserna mot budget är inom vård- och omsorgsavdelningen, 

staben samt skol- och barnomsorgsavdelningen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsgrupp för ekonomifrågor har den 8 mars 

informerats om prognosen. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag 2018-03-09  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Samtliga avdelningar uppmanas att fortsätta att vidta åtgärder 

så att minst det budgeterade resultatet nås. 

2. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2018 

per den 28 februari 2018. 



  PROTOKOLL 25 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 30 forts. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Samtliga chefer i Bräcke kommun, tjänstemannaförslaget ska 

bifogas. 

  



  PROTOKOLL 26 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/77  04 

 

Ks § 31  Kommunplan 2019-2021, budget 2019, 

investeringsplan 2019-2023 - 

planeringsförutsättningar 

 

Nedanstående förslag på planeringsförutsättningar har utarbetats 

efter diskussioner i kommunstyrelsens arbetsgrupp för 

ekonomifrågor. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att 

skatteunderlagstillväxten för kommunsektorn kommer att dämpas 

betydligt jämfört med den tillväxt som har varit under 

konjunkturuppgången 2010-2016. Det beror framförallt på att 

arbetade timmar utvecklas betydligt svagare när konjunkturtoppen 

i Sverige passeras. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare 

takt från och med 2018. Det motverkas endast i viss utsträckning 

av att lönerna väntas stiga snabbare de kommande åren. 

 

Kommunen har ett budgeterat nollresultat för 2018. Befolknings-

utvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn avseende 

kommunens intäkter. I skrivande stund har befolkningen, sedan 

den första november 2017, minskat med fem personer. Eftersom 

befolkningsutvecklingen under ett ”normalår” brukar vara relativt 

stabil fram till sommaren för att därefter minska under hösten är ett 

rimligt antagande att kommunen kommer att minska i befolkning 

inför 2019.  

 

Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som påverkar det fortsatta 

budgetarbetet inför 2019. Den största osäkerheten är hur 

kommunen klarar av att hantera det besparingsbeting som finns för 

innevarande år. Det är nödvändigt att genomföra ett antal 

strukturella förändringar för att intäkter och kostnader ska vara i 

balans inför 2019. 

 

Underlag för beslut 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-02-20  

 

 

 

 



  PROTOKOLL 27 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 31 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till 

kommunplan 2019-2021 och investeringsplan 2019-2023 med 

följande riktlinjer: 

- Kommunplanen ska innehålla förslag till driftbudget för 

perioden 2019-2021 och förslag till investeringsplan för 

perioden 2019-2023. 

- Budget i balans år 2019, 2020 och 2021. 

- Skatten ska vara oförändrad frånsett eventuella 

skatteväxlingar. 

- Avsättning till utveckling/strukturmedel, förvaltade av 

kommunstyrelsen, med minst 1 000 tkr. 

- Personalkostnadsökningarna bedöms i de fall avtal saknas 

uppgå till 3,2 procent för 2019; 3,4 procent för 2020 och 3,4 

procent för 2021. 

- Övriga kostnadsökningar bedöms i de fall de är osäkra att 

uppgå till 1,9 procent för 2019, 2,1 procent för 2020 och 2,0 

procent för 2021. 

- Befolkningsprognosen för kommunplan 2018-2020 innebär 

att antalet invånare minskar med 50 personer per år under 

2019-2021. 

- Investeringar som sänker driftkostnader ska prioriteras. 

2. Kommunens resultat, för 2019, ska uppgå till lägst en miljon 

kronor.  

3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2019 minska 

med minst 4,8 miljoner kronor. 

4. Förslag på preliminär kommunplan omfattande nettoramar till 

nämnder och avdelningar, resultat-, balans-, och 

finansieringsbudget samt femårig investeringsplan utarbetas 

och föredras för kommunfullmäktige i juni. Slutlig 

kommunplan fastställs i december. 

5. Kommunstyrelsen får i övrigt ge de direktiv som anses 

nödvändiga. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Ekonomifunktionen 

  



  PROTOKOLL 28 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/99  04 

 

Ks § 32  Bokslut och årsredovisning 2017  

 

Årets redovisade resultat är 0,7 miljoner kronor och årets 

balanskravsresultat är 0,4 miljoner kronor. De realisationsvinster 

som frånräknats vid avstämningen är 0,3 miljoner kronor. Det 

innebär att kommunen inte klarar det finansiella målet, att 

resultatet ska uppgå till lägst två miljoner kronor. Kommunen 

klarar det finansiella målet att minska den långfristiga låneskulden 

med minst 4,8 miljoner. Under året har kommunen amorterat 4,8 

miljoner kronor på den långfristiga låneskulden.  

 

I den sammanställda redovisningen ingår bolaget MidSweden 365 

AB som ägs av Bräcke kommun till 50 procent. Efter 

konsolidering där interna poster avräknats, redovisar koncernen 

Bräcke kommun ett resultat på 55 tkr.  

 

Nettoinvesteringar har under året genomförts för 24,7 miljoner 

kronor. Den totala investeringsbudgeten inklusive 

ombudgeteringar från föregående år var 36 miljoner kronor. 

Förslag finns till ombudgeteringar med 10,2 miljoner kronor med 

anledning av att projekten inte slutförts under året.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag 2018-03-09 

- Årsredovisning 2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Årsredovisning 2017 godkänns. 

2. Överföring med 10 186,7 tkr från 2017 års investeringsbudget 

till utökning av 2018 års investeringsbudget godkänns.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Ekonomichef 

  



  PROTOKOLL 29 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/443 10 

 

Ks § 33  Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för 

informationssäkerhet 

 

Behovet av informationssäkerhet ökar i takt med att 

kommuninvånarna ställer allt högre krav gällande kommunens 

tillgänglighet och handläggningstider, samtidigt som kommunens 

egna verksamheter i allt större utsträckning använder systemstöd 

för att leverera tjänster på ett effektivt sätt. Därtill förväntar sig 

kommunens invånare att kommunen hanterar information som rör 

dem, exempelvis personuppgifter, på ett säkert sätt.  

 

Konsekvensen av bristande informationssäkerhet kan bland annat 

medföra störningar i samhällsviktiga verksamheter, att information 

går förlorad, förvanskas eller rent av stjäls.  

 

Med anledning av ovanstående har förslag till 

informationssäkerhetspolicy samt riktlinjer för 

informationssäkerhet upprättats. Båda dokumenten har anpassats 

till den kommande dataskyddsförordningen som träder i kraft den 

25 maj 2018. 

 

I linje med kommunens riktlinjer för styrdokument innehåller 

informationssäkerhetspolicyn övergripande mål och strategiska 

skyddsåtgärder, varför policyn ska antas av kommunfullmäktige.  

 

Riktlinjerna, vilka ska antas av kommunstyrelsen, är mer 

detaljerade och innehåller bland annat riktlinjer kring 

ansvarsfördelning och roller, hantering av informationstillgångar, 

användning av IT-utrustning samt hantering av incidenter.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-09  

- Förslag till Riktlinjer för informationssäkerhet, 2018-03-09 

- Förslag till Informationssäkerhetspolicy, 2018-03-09 

 

  



  PROTOKOLL 30 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 33 forts. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Förslag till Riktlinjer för informationssäkerhet, 2018-03-09, 

antas.  

 

2. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att 

kommunfullmäktige antar förslag till 

Informationssäkerhetspolicy, 2018-03-09 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Förslag till Informationssäkerhetspolicy, 2018-03-09, antas.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Samtliga avdelningschefer 

  



  PROTOKOLL 31 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/101 04 

 

Ks § 34 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

- uppföljning 2017 

 

Kommunfullmäktige antog i april 2015 Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning i Bräcke kommun 2015-2019 (kf § 

16/2015). 

 

I Riktlinjerna… anges att uppföljning ska ske årligen inför 

budgetarbetet och att kontinuerliga uppföljningar ska ske via 

delårsrapporter samt årsredovisningar i syfte att identifiera hur väl 

kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning.  

 

Förra året gjordes en uppföljning av riktlinjerna, vilket samlades i 

ett dokument. Staben har även i år gjort en motsvarande 

uppföljning. Uppföljningen kommer att utgöra en del av det 

underlag som kommer att användas i budgetarbetet inför 2019. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-09 

- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Bräcke kommun 

2015-2019 

- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Bräcke kommun – 

Uppföljning 2017,  

2018-03-09 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljning av Riktlinjerna för 

god ekonomisk hushållning för Bräcke kommun för 2017. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Staben  

  



  PROTOKOLL 32 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/90  23 

 

Ks § 35  Borgensåtagande, MidSweden 365 AB 

 

MidSweden 365 AB har från 1 september 2017 varit ansvarig för 

driften av skidtunneln i Gällö. Bolagets start har försvårats på 

grund av att entreprenaden blivit ett helt år försenad. De kalla 

delarna fick sitt slutintyg mitt i semestertiderna och 

reception/sportshop/omklädning först den 22 december. 

Slutbesiktning skedde inte förrän 7 februari 2018. 

Konsekvensen av de olika förseningarna är dels att perioden före 

lågsäsong har varit kortare än planerat och dels att det på grund av 

att det varit en byggarbetsplats utan fullt fungerande 

reception/omklädning inte har varit möjligt att ta ut fullt pris. 

MidSweden 365 AB:s styrelse har med anledning av detta 

konstaterat att det finns en risk att likviditeten blir alltför ansträngd 

under första halvåret 2018. Styrelsen har därför gett bolagets VD i 

uppdrag att undersöka möjligheterna att förstärka bolagets 

likviditet. Det finns i huvudsak fyra olika alternativ att välja 

mellan för att stärka bolagets likviditet – avverkning av egen skog, 

att bolagets penningflöden sammanförs med kommunens 

penningflöden i ett koncernkonto, att bolaget skaffar sig en 

checkkredit eller att bolaget upptar lån. Bolagets egen bedömning 

är att en förstärkning av likviditeten med fyra miljoner kronor 

säkerställer en stabil drift under kommande år. 

Avverkning ger inte det kapitaltillskott som krävs. 

Det har visat sig att det inte är möjligt att öppna ett koncernkonto 

eftersom kommunen då måste äga minst 90 procent av bolaget. 

En checkkredit är möjlig men bedöms bli cirka 50 tkr dyrare att 

använda jämfört med ett lån. Bedömningen är att en checkkredit, 

på årsbasis, kostar ungefär 30 tkr i fast avgift och cirka 50 tkr i 

rörlig avgift. I beräkningen antas att checkkrediten är fyra miljoner 

kronor och att nyttjandegraden av krediten i genomsnitt är 50 

procent. En checkkredit förutsätter att kommunen ingår borgen. 

Det fjärde alternativet är att uppta ett lån. Staben har undersökt hur 

bolagets förutsättningar är att uppta ett lån hos kommuninvest som 

generellt har de bästa villkoren. Det föreligger inga hinder för en 

sådan upplåning, eftersom kommunen är majoritetsägare i bolaget. 

En rimlig bedömning är att bolaget med en borgen från kommunen 

kan uppta ett lån på fyra miljoner kronor med en räntesats på runt 

en procent. Det innebär en årlig kostnad på cirka 40 tkr. 

 



  PROTOKOLL 33 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 35 forts.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den bästa lösningen för 

att MidSweden 365 AB ska ha en likviditet som klarar av de 

säsongsbetingade förutsättningarna är att bolaget upptar ett lån på 

fyra miljoner kronor. Det är då nödvändigt att kommunen ingår 

borgen för att möjliggöra upplåningen.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-09  

- Årsredovisning MidSweden 365 AB,  

räkenskapsår 2016-09-26 - 2017-12-31 

 

Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för MidSweden 365 AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor), 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Yrkanden 

 

Theresa Flatmo (C) 

Ärendet återremitteras. Detta för att invänta en justerad budget.  

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Ärendet ska avgöras idag och bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Barbro Norberg (LFB) 

Ärendet ska avgöras idag. 

 

Liza Lidvall (C) 

Bifall till Theresa Flatmos (C) yrkande. 

 

Beslutsgång  

 

Ordförande ställer proposition på Theresa Flatmos (C) yrkande 

avseende återremiss, med bifall från Liza Lidvall (C), och finner 

att kommunstyrelsens avslår yrkandet. Ärendet ska avgöras idag. 

 

Därefter ställer ordförande proposition på tjänstemannaförslaget 

och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.  

 



  PROTOKOLL 34 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 35 forts.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 

borgen för MidSweden 365 AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 

högsta lånebelopp om fyra miljoner kronor (4 000 000 kronor), 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

_____ 

 

Reservationer  
 

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.  
_____ 

 

Utdrag till 

 

MidSweden 365 AB 

  



  PROTOKOLL 35 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/424 10 

 

Ks § 36  Motion: HBTQ-strategi för Bräcke kommun 

 

Johan Loock samt Veronica Eklund, M, yrkar i en motion daterad 

2017-07-18 följande: 

 

 Att en övergripande Hbtq-strategi upprättas för Bräcke 

kommun. 

 Att kommunens verksamheter Hbtq-certifieras som en del av 

ovan nämnda Hbtq-strategi. 

 

Förslagsställarna menar att Hbtq-strategier i kommuner är en del 

av arbetet med att göra Sverige till ett av världens bästa länder för 

Hbtq-personer. En Hbtq-certifiering ger personal och andra 

berörda verktyg för att systematiskt kunna arbeta med 

likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. 

 

Kommunen har en Jämställdhetsplan (Kf § 37/2016) där det 

framgår att kommunen som arbetsgivare ska förebygga 

trakasserier och att kommunens mål är att ”ingen arbetstagare ska 

utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier av något 

slag”. Jämställdhetsplanen kommer att bytas ut under 2018 och 

ersättas med en Likabehandlingsplan som än tydligare beskriver 

hur kommunen ska arbeta med aktiva åtgärder för att arbeta 

förebyggande och främjande för att motverka diskriminering. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-02-12  

- Motionen Hbtq-strategi för Bräcke kommun 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering till beslutet 

 

Kommunens Likabehandlingsplan som är under framtagande 

kommer innefatta att förebygga att någon diskrimineras eller får 

sämre möjligheter på arbetsplatsen utifrån 

diskrimineringsgrunderna. Kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck och sexuell läggning ingår i diskrimineringsgrunderna och 

kommer därmed hanteras.  

 

 



  PROTOKOLL 36 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 36 forts. 

  

En Hbtq-certifiering är dessutom kostsam. Dels kostnaden för 

själva insatsen men sedan tillkommer kostnad för arbetstid och i 

vissa fall dessutom vikariekostnad. 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Johan Loock (M) samt Veronica Eklund (M) 

  



  PROTOKOLL 37 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/435 00 

 

Ks § 37  Uppföljning av intern kontroll 2017 

 

Efter december har en uppföljning gjorts av de internkontroller 

som genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån de 

internkontrollplaner som har antagits för 2017. Bedömningen är att 

den interna kontrollen fungerar bra. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-14 

- Bygg- och miljönämndens protokoll från 2018-03-02, § 17 

- Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträde  

2018-03-21 för ärendet ”Uppföljning av intern kontroll 2017” 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Rapporten för intern kontroll efter december 2017 godkänns. Den 

interna kontrollen bedöms fungera bra. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas. 

  



  PROTOKOLL 38 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/435 00 

 

Ks § 38  Motion: Förbättrad redovisning av politiska 

ärenden 

 

Den 27 januari 2017 har Johan Loock (M) och Veronica Eklund 

(M) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad 

redovisning av politiska ärenden. Förslagsställarna har i motionen 

yrkat på: 

1. Att motioner, interpellationer och skriftliga frågor som 

inkommer till kommunfullmäktige redovisas på kommunens 

hemsida. 

2. Att frågan om även medborgarförslag kan redovisas på 

motsvarande sätt utreds. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  

 

Kommunfullmäktige antog i juni 2015, § 56, Bräcke kommuns 

kommunikationspolicy. I kommunikationspolicyn betonas det att 

kommunikationen ska stärka den demokratiska processen genom 

att löpande informera före, under och efter politiska beslut. Inom 

ramen för befintlig budget och verksamhet pågår ett arbete med att 

synliggöra och sammanfatta ett antal politiska ärenden utifrån 

vissa kriterier. De uppställda kriterierna är aktualitet, närhet, nytta 

och påverkan. En annan viktig aspekt är att det görs utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv där begriplighet och klarspråk är viktigt.  

 

Även kanalvalet för insatsen är viktigt. Där prioriteras hemsidan 

och sociala medier utifrån ett målgruppsperspektiv. Effekten av 

detta för kommunens medborgare är att de kommer få följa vissa 

ärenden från att de initieras till att ett beslut är taget. Det ger 

kommunmedborgarna en möjlighet att känna sig mer delaktiga och 

få mer inflytande. Det pågår även ett arbete för att förändra 

hemsidans struktur. Syftet med omstrukturering är att tydliggöra 

och synliggöra medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt den 

politiska processen. Detta innebär att motioner och 

medborgarförslags ärendegång kommer att beskrivas utförligare.  

 

Sedan den 1 januari 2018 har kommunen en digital anslagstavla. 

Detta i enlighet med den nya kommunallagen (2017:725). På den 

digitala anslagstavlan ska kommunfullmäktiges, styrelsens och 

nämndernas sammanträden tillkännages samt tillhörande 

kallelsedokument. Där ska även justerade protokoll tillkännages. I 

anslutning till den digitala anslagstavlan finns information om hur 

kommunala beslut överklagas. Den nya digitala anslagstavlan 

medför att aktuella politiska ärenden koncentrerats till en plats på 

hemsidan.  



  PROTOKOLL 39 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

 

Ks § 38 forts.  

 

För medborgarna innebär detta i sin tur en ökad tillgänglighet och 

förbättrad information gällande aktuella politiska ärenden. 

 

Underlag för beslut 

 

- Staben och tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag,  

2018-02-28  

- Johan Loock (M) och Veronica Eklunds (M) motion 

Förbättrad redovisning av politiska ärenden, 2017-01-27 

- Kommunikationspolicy, 2015-06-10 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering 

 

Ett arbete pågår redan för att bättre synliggöra politiska ärenden 

och detta inom ramen för befintlig budget. 

_____  

 

Utdrag till 

 

Kanslienheten 

Tillväxtavdelningen 

Johan Loock (M) 

Veronica Eklund (M) 

  



  PROTOKOLL 40 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/87  10 

 

Ks § 39  Motion: Tillgängliggör Bräcke kommuns diarium 

 

Ingrid Kjelsson (C) har den 9 februari 2017 lämnat in en motion 

om att tillgängligöra Bräcke kommuns diarium. Förslagsställaren 

yrkar i sin motion på att Bräcke kommuns diarium ska 

tillgängligöras via kommunens hemsida. Detta för att 

förtroendevalda och medborgare själva ska kunna söka efter 

information om beslut som fattas, inkomna skrivelser mm. 

Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Bräcke kommun använder systemet W3D3, dels som ett offentligt 

diarium och dels som ärendehanteringssystem. I dagsläget finns 

det ingen funktion i W3D3 som gör det möjligt för förtroendevalda 

och medborgare att logga in via kommunens hemsida i syfte att ta 

del av inkomna och upprättade handlingar. Möjligheten finns att 

köpa till en modul till W3D3. Modulen kallas Searchport och med 

denna skulle det vara möjligt att tillgängligöra kommunens 

diarium via hemsidan. Kostnaden för modulen skulle vara cirka 

5 000 – 6 000 kronor per månad. Totalkostnaden per år skulle som 

lägst bli 60 000 kronor.   

 

Förutom den ekonomiska aspekten är en annan viktig aspekt den 

kommande dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningens 

syfte är skydda den enskildes personliga integritet och 

förordningen reglerar hur personuppgifter får behandlas. Att 

publicera diarier på hemsidan sker inte med stöd av 

offentlighetsprincipen utan går utöver kommunens skyldighet 

enligt grundlagen. Det innebär i sin tur att det är 

dataskyddsförordningens regler som måste följas när det kommer 

till webbpublicering. För att få publicera personuppgifter på 

hemsidan krävs en laglig grund. Den lagliga grunden som skulle 

kunna vara tillämplig vid webbpublicering av ett diarium är 

samtycke. Detta innebär att ett samtycke skulle behöva inhämtas 

innan en webbpublicering kan ske. Att inhämta samtycke för varje 

handling som innehåller personuppgifter skulle kräva väldigt 

mycket resurser. Dessutom kan personen som givit sitt samtycke 

när som helst välja att återkalla samtycket, vilket skulle leda till att 

handlingen med personuppgifter behöver avpubliceras.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-02-12  

 

 



  PROTOKOLL 41 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 39 forts.  

 

- E-postkonversation mellan Malin Johansson, 

kommunsekreterare, och Tiina Konu, kontaktperson Formpipe, 

2018-02-12 

- Ingrid Kjelssons (C) motion Tillgängliggör Bräcke kommuns 

diarium, 2017-02-09  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Motionen avslås. 

 

Motivering 

 

I dagsläget är det inte motiverat att införa ett webbdiarium med 

tanke på kostnaden samt de resurser som skulle krävas för att 

inhämta samtycke för att publicera personuppgifter.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben  

Ingrid Kjelsson (C) 

  



  PROTOKOLL 42 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/112 11 

 

Ks § 40  Antalet ersättare i fullmäktige 

 

Enligt 5 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) ska det finnas 

ersättare för ledamöter i fullmäktige. Fullmäktige ska besluta om 

antalet ersättare. Antalet ersättare kan högst vara hälften av det 

antal platser som varje parti får i fullmäktige. Under 

mandatperioden 2014-2018 har fullmäktige haft ersättarkvoten 

hälften av ordinarie ledamöter (kf § 120/2014). Förslaget till beslut 

är att fullmäktiges ersättarkvot ska vara oförändrad.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-06  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Antalet ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje 

parti får i fullmäktige.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

Länsstyrelsen 

  



  PROTOKOLL 43 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/125 00 

 

Ks § 41  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen har 

upprättats. 

 

Tidigare har Bräckes bygg- och miljönämnd fullgjort kommunens 

uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Sedan den 1 

januari 2018 har Bräcke och Ånge en gemensam bygg- och 

miljönämnd med nytt reglemente. I det reglementet ingår inte 

bostadsanpassningsbidrag i nämndens uppgifter.  

 

I förslaget till reviderat reglemente ligger ansvaret på 

kommunstyrelsen att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 

om bostadsanpassningsbidrag.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-14 

- Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelsen,  

2018-03-14  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelsen,  

2018-03-14, antas.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Staben 

 

 

 

 

 

 

  



  PROTOKOLL 44 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/46  00 

 

Ks § 42  Reviderad delegationsordning 

 

Förslag till reviderad delegationsordning har upprättats. 

 

Ändringarna rör tillväxtavdelningens verksamhetsområde 

deltagande i projekt samt beslut om bostadsanpassning. 

Tillväxtavdelningen föreslår att beslut om deltagande i projekt tas 

av näringslivsutskottet inom ramen för tillväxtavdelningens budget 

för projektmedel. Detta för att korta ner beslutsvägar samt 

underlätta hanteringen.  

 

Tidigare har Bräckes bygg- och miljönämnd fullgjort kommunens 

uppgift enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Detta uppdrag 

kommer framöver att ligga under kommunstyrelsens ansvar och 

därmed behöver delegationsordning revideras avseende beslut om 

bostadsanpassningsbidrag. 

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-14  

- Förslag till reviderad Delegationsordning, 2018-03-14 

- Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-03-09 

 

Förslag till beslut  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

1. Förslag till reviderad Delegationsordning avseende 

tillväxtavdelningens verksamhetsområde deltagande i projekt, 

2018-03-14, antas.  

2. Förslag till reviderad Delegationsordning avseende 

bostadsanpassning, 2018-03-14, antas. 

3. Kommunstyrelsens beslut om att anta förslag till reviderad 

Delegationsordning avseende bostadsanpassning gäller under 

förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till 

revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat  

2018-03-14.  

   

 

 

 

 



  PROTOKOLL 45 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Yrkanden 

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Tilläggsyrkande: Under punkt 8.10.9 byts delegaten ut från sociala 

utskottet till chef för individ och familjeomsorgen.  

 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt det.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Förslag till reviderad Delegationsordning avseende 

tillväxtavdelningens verksamhetsområde deltagande i projekt, 

2018-03-14, med tillägg enligt Sven-Åke Draxtens (S) 

yrkande, antas.  

2. Förslag till reviderad Delegationsordning avseende 

bostadsanpassning, 2018-03-14, antas. 

3. Kommunstyrelsens beslut om att anta förslag till reviderad 

Delegationsordning avseende bostadsanpassning gäller under 

förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till 

revidering av kommunstyrelsens reglemente, daterat  

2018-03-14.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

Tillväxtavdelningen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 46 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/104 30 

 

Ks § 43  Redovisning VA-verksamhet 2017 

 

Den 1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i 

kraft (LAV 07). Lagen reglerar att den ekonomiska redovisningen 

ska ske särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillse att de 

avgifter som tas ut är korrekta. De avgifter som får tas ut är endast 

avgifter som täcker nödvändiga kostnader för de levererade 

tjänsterna.  

 

Verksamheten redovisar 0 kr i resultat. Ett överskott på drygt 0,6 

miljoner kronor har avräknats från den fordran på 

abonnentkollektivet som ackumulerats under tidigare år. 

Överskottet förklaras till stor del av den taxehöjning som införts 

den 1 maj 2017. Under året har investeringar genomförts med 

knappt 1,2 miljoner kronor. På grund av förseningar kommer cirka 

4,5 miljoner att begäras ombudgeterade till 2018.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag 2018-03-08 

- Redovisning VA-verksamhet 2017 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Redovisning VA-verksamhet 2017 godkänns.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Gatu/VA-chef 

V/A-ingenjör 

  



  PROTOKOLL 47 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/106 04 

 

Ks § 44  Stiftelsen Maria Edlings minnesfond 

- sammanställning 2017 

 

Sammanställning för kommunens förvaltade stiftelse Maria 

Edlings minnesfond har avlämnats för 2017.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-08 

- Sammanställning 2017, stiftelsen Maria Edlings minnesfond.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sammanställning 2017 för stiftelsen Maria Edlings minnesfond 

godkänns.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

  



  PROTOKOLL 48 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/107 04 

 

Ks § 45  Stiftelsen Stipendiefonden  

- sammanställning 2017 

 

Sammanställning för kommunens förvaltade stiftelse 

Stipendiefonden har avlämnats för 2017.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-08 

- Sammanställning 2017, stiftelsen Stipendiefonden.  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sammanställning 2017 för stiftelsen Stipendiefonden godkänns.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

  



  PROTOKOLL 49 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/105 04 

 

Ks § 46  Stiftelsen Bräcke skolors samfond 

- sammanställning 2017 

 

Sammanställning för kommunens förvaltade stiftelse Bräcke 

skolors samfond har avlämnats för 2017.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-08 

- Sammanställning 2017, stiftelsen Bräcke skolors samfond  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Sammanställning 2017 för stiftelsen Bräcke skolors samfond 

godkänns.  

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

  



  PROTOKOLL 50 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/32  00 

 

Ks § 47  Motioner under beredning 2018 

 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 74/2016) står att 

motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att 

motionen väcktes. 

 

I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två 

gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges 

sammanträden i april och oktober.   

 

Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 

motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. 

 

Vid dags datum (2017-03-09) har en motion beretts under mer 

än ett år. 

  

  Dnr 2015/131 15 

Varuhemsändning, inlämnad av Barbro Norberg (LFB). 

Anmäld i fullmäktige den 14 april 2015. Motionen 

behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 24 

augusti 2016, men blev då återremitterad.  

 

En sammanställning över motioner som ännu inte har 

behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer: 

 

  Dnr 2017/66 10 

1. Förbättrad redovisning av politiska ärenden, inlämnad av 

Johan Loock (M) och Veronica Eklund (M). Anmäldes i 

fullmäktige den 12 april 2017. Motionen behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2018.  

 

  Dnr 2017/74 10 

2. Medlemskap i FSV, Föreningen Sveriges 

Vattenkraftskommuner, inlämnad av Theresa Flatmo (C). 

Anmäldes i fullmäktige den 12 april 2017. Motionen 

behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 

2018.  

  Dnr 2017/87 10 

3. Tillgängliggör Bräcke kommuns diarium, inlämnad av 

Ingrid Kjelsson (C). Anmäldes i fullmäktige den 12 april 

2017. Motionen behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 mars 2018.  

  



  PROTOKOLL 51 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 47 forts.  

  Dnr 2017/115 81 

4. Bildande av ”Mötesplats SEN-I-ÅREN”, inlämnad av 

Yngve Hamberg (Pol.ob), Veronika Eklund (M), Marina 

Mellgren (Pol.ob), Birgitta Franzon (M), Knut Richardsson 

(Pol.ob) och Johan Loock (M). Anmäldes i fullmäktige den 

12 april 2017. 

 

  Dnr 2017/170 60 

5. Främjande av skolträdgårdar, inlämnad av Liza Lidvall (C). 

Anmäldes i fullmäktige den 12 april 2017. Motionen behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2018. 

 

  Dnr 2017/171 40 

6. Mikroplasters påverkan på vår miljö, inlämnad av Liza Lidvall 

(C). Anmäldes i fullmäktige den 12 april 2017. Motionen 

behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2018. 

  

  Dnr 2017/277 11 

7. Politiskt lärlingssystem, inlämnad av Johan Loock (M) och 

Veronica Eklund (M). Anmäldes i fullmäktige den 14 juni 2017.  

 

  Dnr 2017/424 10 

8. HTBQ-strategi för Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock 

(M) och Veronica Eklund (M). Anmäldes i fullmäktige den 26 

oktober 2017. Motionen behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 mars 2018. 

 

Till dessa tillkommer de motioner som anmäls vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2018.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-09 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Redovisningen av motioner under beredning godkänns. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

  



  PROTOKOLL 52 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2018/111 00 

 

Ks § 48  Medborgarförslag under beredning 2018 

 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 74/2016) står att 

medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att 

medborgarförslaget väcktes. 

 

I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två gånger 

per år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges sammanträden i 

april och oktober.     

 

Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 

medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. 

 

Vid dags datum (2018-03-05) har ett medborgarförslag beretts 

under mer än ett år:  

 

  Dnr 2016/624 42 

Information tomgångskörning, inlämnad av Sune Thander. 

Skickad på beredning den 4 januari 2017. 

 

En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte har 

behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer: 

 

  Dnr 2017/189 05 

1. Upphandlardialog, inlämnad av Christer Olsson. Skickad på 

beredning den 28 mars 2017. 

 

 Dnr 2017/337 10 

2. Döp om Skolvägen eller Skolallén i Gällö till Lennart 

Wikströms väg, inlämnad av Jonas Tagesson. Skickad på 

beredning den 7 juni 2017. 

 

  Dnr 2017/340 60 

3. Renovering av omklädningsrum och duschar Kälarne skola, 

inlämnad av elever i årskurs 4 i Kälarne. Skickad på beredning den 

7 juni 2017. 

  

  Dnr 2017/537 51 

4. Ändring av avskrivningstid för asfalt, inlämnad av Pierre 

Widell. Anmäld i fullmäktige den 14 november 2017. 

 

 

 



  PROTOKOLL 53 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 48 forts.  

 

  Dnr 2017/538 31 

5. Tillstånd för gatupratare, inlämnad av Pierre Widell. Anmäld i 

fullmäktige den 14 november 2017. 

 

  Dnr 2017/539 10 

6. Digitalisera medborgarförslag, inlämnad av Pierre Widell. 

Anmäld i fullmäktige den 14 november 2017. 

 

  Dnr 2017/550 14 

7. Större sammarbete mellan Bräcke kommun och privata 

näringslivet för bättre sommarjobb, inlämnad av Kjell Berg. 

Anmäld i fullmäktige den 19 december 2017. 

 

  Dnr 2017/558 73 

8. Utredning före beslut om minskat antal särskilda boendeplatser, 

inlämnad av Maria Strand. Anmäld i fullmäktige den 19 december 

2017. 

  Dnr 2018/14 14 

9. Anlägga ett naturum vid Gimån och E14, inlämnad av Björn 

Hjortling den 16 januari 2018.  

  

  Dnr 2018/98 10 

10. Kommunens feriejobb ska gå till vård, skola och omsorg, 

inlämnad av Kjell Berg den 2 mars 2018.  

 

Underlag för beslut 

 

- Stabens tjänstemannaförslag, 2018-03-05 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Redovisningen av medborgarförslag under beredning godkänns. 

_____ 

 

Utdrag till 

 

Staben 

  



  PROTOKOLL 54 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

     Dnr 2017/446 45 

 

Ks § 49  Avyttrande av kommunens återvinningscentraler 

 

Bräcke Bo-service har inkommit med en begäran om att få ta över 

återvinningscentralerna (ÅVC) i Bräcke kommun. 

Återvinningscentralerna är i huvudsak till för hushåll i Bräcke 

kommun. Lantbruk, enskilda firmor och mindre företag kan få 

lämna max 8m3 per dag (motsvarande en släpvagn). För detta skall 

dock företagen betala extra. Frågan om att ta emot större mängder 

företagsavfall diskuterades redan i mars 2017, men efter en 

utredning framkom att det sannolikt inte producerades den mängd 

företagsavfall i Bräcke kommun för att det skulle bära den 

investering som skulle krävas för att ta emot avfallet. 

Efter det har Bräcke Bo-Service fråga avhandlats i såväl 

samhällsbyggnadsgruppen som i näringslivsutskottet. 

Näringslivsutskottet beslöt att tillfråga kommunstyrelsen i om det 

finns ett intresse av att undersöka förutsättningarna för att lägga ut 

driften på entreprenad. 

 

Underlag för beslut 

 

- Bygg- och miljöchefens tjänstemannaförslag, 2018-02-27 

- Protokoll kommunstyrelsens näringslivsutskott, 2018-01-17 

- Mailväxling Daniel Molin, Bräcke Boservice-Bengt Flykt, 

kommunchef 2017-08-22—2017-12-19 

- Inkommen förfrågan om övertagande av kommunens 

återvinningscentraler, 2017-08-22 

- Minnesanteckningar arbetsgruppen för samhällsbyggnad,  

2017-09-18 

- Kommunstyrelsens beslut § 43/2017 

 

Yrkanden 

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Kommunstyrelsen beslutar att inte tillsätta en utredning om att 

lägga ut återvinningscentralerna på entreprenad. 

   

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt det.  

 

 

 



  PROTOKOLL 55 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 49 forts.  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte tillsätta en utredning om att 

lägga ut återvinningscentralerna på entreprenad. 

_____ 

 

Jäv 

 

Theresa Flatmo (C) anmäler jäv och deltar inte i beslut eller 

handläggning.  

_____ 

 

Utdrag till  

 

Staben 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Bräcke Bo-service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 56 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Dnr 2018/2 11 

 

Ks § 50 Fyllnadsval, sociala utskottet 

 

Ulrika Andersson (S) har den 11 mars 2018 avsagt sig sitt uppdrag 

som ersättare i sociala utskottet. Ny ersättare i Ulrika Andersson 

ställe ska därför utses. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Till ny ersättare i sociala utskottet, i Ulrika Andersson ställe, utses 

Pierre Widell (S). 

_____ 

 

Utdrag till  

 

Den som valts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL 57 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 51 Anmälan av delegationsbeslut 

 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 

och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Delegat Ärende Tid 

 

 Dnr 2018/40 

Sven-Åke Draxten Kulturbidrag 

 Revsunds Hembygdsförening 2018-02-09 

 Boggsjö Byförening 2018-02-27 

 ABF Bräcke 2018-02-28 

 Kälarne Jazz- och bluesförening 2018-03-01 

   

 Dnr 2018/53 

 Brådskande ärende 

 Bräcke Marknad 2018-03-08 

 

Bengt Flykt Beslut om att kommunen inte ska yttra sig vid inbjudan 

 om att lämna synpunkter  
 Dnr 2017/563 

 Remiss Nationella riktlinjer för prevention och  

 behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018-02-09 

 

 Yttrande i tillståndsfrågor enligt Lagen om allmän  

 kameraövervakning 
 Dnr 2018/79 

 Länsstyrelsen Gävleborg 2018-03-01 

  

Catarina Julin-Nygren 2017/541 

 Ersättning för grundskola i enskild regi 

 Friggaskolan Östersund 2018-02-09 

 

Seved Hallerström Dnr 2016/361 

 Stiftelsen Bräcke skolors samfond, åk 6 2017-06-05 

 Stiftelsen Bräcke skolors samfond, åk 9 2017-06-05 
 

 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: 

2018-01-01 - 2018-01-31 SEKRETESS 

2018-02-01 – 2018-02-28 SEKRETESS 



  PROTOKOLL 58 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 51 forts.  

 

Protokoll 

 

Näringslivsutskottet 2018-01-17 

Pensionärs och tillgänglighetsrådet 2018-02-08  

Sociala utskottet 2018-02-22, 2 st SEKRETESS 

  

Förteckning över avtal om månadsavlönade anställningar utfärdade 

mellan 2018-02-20 och 2018-03-27. Avser visstidsanställning 

längre än 6 månader samt tillsvidareanställning. 
  



  PROTOKOLL 59 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 52 Meddelanden 

 

 Dnr 2016/12 81 

Till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Slutrapport LONA-projektet ”Fiske för 

Alla!” 

 

 Dnr 2017/119 00 

Från OpusCapita. Information om den årliga prisjusteringen samt ändring 

av avtalsvillkor för att motsvara den nya dataskyddsföreordningens krav.  

 

 Dnr 2017/280 37 

Från Naturvårdsverket. Beslut om slutligt stödbelopp för åtgärden 

”Fjärrvärme Ringsvägen 1B”.  

 

 Dnr 2017/361 21 

Från Bergs kommun. Utställning av förslag till ny kommuntäckande 

översiktsplan för Bergs kommun. 

 

 Dnr 2017/411 04 

Avtal med Swedbank Företagskonto samt Swish för biblioteken.  

 

 Dnr 2017/601 40 

Till Länsstyrelsen Kalmar län. Rapportering av genomförda åtgärder 2017 

i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

 

 Dnr 2018/4 71 

Från Skolverket. Beslutsmeddelande Maxtaxa, ändring av fastställda 

bidragsramar för 2018. 

 

 Dnr 2018/10 87 

Dokumentation Direktupphandling Kulturmiljö. 

 

 Dnr 2018/11 25 

Fråga om köp av allmänning samt kommunens svar. 

 

 Dnr 2018/20 02 

Till Socialstyrelsen. Rekvisition av stimulansmedel för 2018 för ökad 

bemanning inom äldreomsorgen 

 

 Dnr 2018/26 10 

Synpunkter/Klagomål/Beröm. Fem inkomna synpunkter. SEKRETESS. 

 

 Dnr 2018/27 42 

Från Bräcke/Ånge Bygg- och miljönämnd. Yttrande över 

kompletteringsremiss angående ansökan hos miljöprövningsdelegationen 

vid Länsstyrelsen Västernorrland om tillstånd till täktverksamhet inom 

fastigheten Ösjö 1:23. 



  PROTOKOLL 60 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 52 forts.  

 Dnr 2018/37 02 

Från Sveriges Kommuner och Landsring. Meddelande om 

överenskommelse om stöd till jämställdhetsarbete på lokal och regional 

nivå 2018-2020. 

 

 Dnr 2018/39 34 

Från/Till privatperson. Dricksvattenkvaliten i Revsund. 

 

 Dnr 2018/55 25 

Från/Till Energimarknadsinspektionen. Begäran om yttrande över 

Ansökan om tillstånd för fortsatt användning av 400 kV luftledning från 

Bäsna till Midskog. Bräcke kommun har inget att erinra. 

 

 Dnr 2018/56 13 

Samordningsförbundet Jämtlands län. Avtal projekt 

”kompetensförsörjning Bräcke” samt beslut om tilldelning 

 

 Dnr 2018/58 02 

Lokalt kollektivavtal med Vision om utbyte av semesterdagstillägg mot 

extra lediga dagar for personal anställda vid Bygg- och miljöavdelningen. 

 

 Dnr 2018/59 13 

Från Migrationsverket. Migrationsverket anpassar verksamheten i 

Jämtland och Härjedalen. 

 

 Dnr 2018/69 14 

Från Näringsdepartementet. Uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner 

i glesbygd. 

 

 Dnr 2018/70 42 

Från/Till WK Ballast AB. Utökning av täktverksamhet inom del av 

fastigheten Bräcke 1:405 samt Bensjö 2:15. 

 

 

 Dnr 2018/71 13 

Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Informationsbrev Utlysning av 

projektmedel inom integrationsområdet §37a, §37 och Tidigare insatser för 

asylsökande. 

 

 Dnr 2018/75 60 

Till Socialstyrelsen. Rekvisition av statsbidrag 2018 till avgiftsfri simskola 

för elever i förskoleklass. 

 

 Dnr 2018/76 13 

Från Migrationsverket. 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att 

stanna kvar i kommunen betalas ut i februari 2018. 



  PROTOKOLL 61 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Ks § 52 forts. 

 Dnr 2018/81 73 

Abonnemangsavtal (WRT) med WESTEL, satellit-telefon till vård- och 

omsorg, 3 st. 

 

 Dnr 2018/82 02 

Överenskommelse med Försäkringskassan avseende uppföljningssystemet 

SUS. 

 

 Dnr 2018/83 77 

Överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen gällande IT-stöd för 

samordnad planerad utskrivning (SPU) och samordnad individuell plan 

(SIP). 

 

 Dnr 2018/85 10 

Till/Från Telia. Brister i mobiltäckningen i Gällö. 

 

 Dnr 2018/87 13 

Från Skolverket. Överenskommelse (ÖK1) om samverkan avseende 

nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om att 

genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn 

och elever och vid behov för barn och elever med annat modersmål än 

svenska. 

 

 Dnr 2018/91 31 

Skrivelse från privatperson om trafikskada pga vägskada. 

 

 Dnr 2018/94 26 

Från Skogsstyrelsen. Anmälan om avverkning Bensjö 2:32. 

 

 Dnr 2018/97 13 

Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 

om samverkan gällande vissa nyanländas etablering i Bräcke kommun, 

språksvaga utlandsfödda samt arbetet och målsättningarna för minskad 

ungdomsarbetslöshet 2018. 

_____ 

 

  



  PROTOKOLL 62 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Informationer 

 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun 

för januari månad 2018. 

 

Inkomna skrivelser och cirkulär:  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Cirkulär: 

- 17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-

/kulturskolorna för kalenderåret 2018 

- 18:02 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning 

- 18:03 SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension 

- 18:04 Information om extratjänster 

- 18:05 Budgetförutsättningar för åren 2018 – 2021 

. 18:06 Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID 

- 18:07 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och 

förvaltare 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

- Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner för Sverige 

 

Region Jämtland Härjedalen 

- Protokoll från Primärkommunala samverkansrådet 2018-02-05 

- Protokoll från Regionens samverkansråd 2018-02-05 

 

Skolinspektionen 

- Återkallelse av godkännande efter tillsyn av Fjällbyns 

gymnasieskola i Härjedalens kommun 

 

Skolverket 

- Information om statsbidrag för mindre barngrupper 2018/19 

 

Socialstyrelsen 

- Statsbidrag för habiliteringsersättning 

 

Säkerhetsplisen 

- Säkerhetspolisen 2017 

 

Östersunds kommun 

- Protokoll för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

2018-02-19 

 

 

 



  PROTOKOLL 63 
  

  Kommunstyrelsen 
   2018-03-28  

 
 

 

Juste 

 

 

 

Informationer forts. 

MINNESANTECKNINGAR 

 

 Arbetsgruppen för ekonomifrågor 2018-02-01  

 Arbetsgruppen förr vård- och omsorg 2017-12-05 

 Arbetsgruppen för samhällsbyggnad 2017-11-20 

 Boenderåd vid Furugränd 2018-01-09 

 Boenderåd vid Gimsätra 2017-12-18 

 BRÅ/Folkhälsorådet 2018-02-21 

_____ 

 

 


