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Justering 2022-04-30 

Paragrafer 17–30 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Jörgen Persson 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-04-30 

Anslaget tas ned 2022-05-22 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 17 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 18 Påminnelse om jäv/intressekonflikt                    ordföranden 6 

§ 19 Föregående protokoll                                           sekreteraren 7 

§ 20 Detaljplan Viken, nuläget                                          Bengt Flykt 8 

§ 21 Detaljplan Gällö, nuläget                                          Göran Bengtsson 9 

§ 22 Norrtågs tidtabeller, nuläget   Therese Sjögren 11 

§ 23 Bredbandsstatistik                                                    Therese Sjögren 12 

§ 24 Landsbygdsutveckling, nuläget                                 Therese Sjögren 13 

§ 25 Energikontoret, hållbara transporter                          E Wickzell, F Alm              14 

§ 26 Pendlingsparkeringar                                                 Michael Larsson 16 

§ 27 Kommunal parkeringsövervakning   Göran Bengtsson 17 

§ 28 Vatten  Miljöresurs, renhållningsfrågor                      Lina Eklund 19 

§ 29 Leader, finansiering                                                   ordföranden 20 

§ 30 Övriga frågor                                                              ordföranden   21 

              - Fastighetsärenden 
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§ 17 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande 

ska justera protokollet. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C). 

2. Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Övriga deltagare framgår av 

närvarolistan. 

3. Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Turordningen på ärendena 

kan komma att justeras beroende på när handläggarna kan delta. 

Samhällsbyggnadsutskottet fastställer dagordningen och tillämpar den flexibelt.  
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§ 18 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i ett 

ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, 

förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets 

utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den 

förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken 

angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets 

utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i 

saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra att 

man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i 

prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och 

någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan anmälas i 

anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 
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§ 19 Föregående protokoll 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet lägger protokollen från 2022-02-15 och  

2022-02-13 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren går snabbt igenom de utskickade protokollen.  
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§ 20 Detaljplan Viken, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/240 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att lägga in ett 

extra sammanträde vecka 16-17 när handlingarna är klara för att besluta om 

den fortsatta hanteringen av detaljplanen för Viken. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet tillstyrkte vid sitt sammanträde 15 februari att 

kommunstyrelsens ordförande tar ett ordförandebeslut på att beställa de 

kompletterande utredningar som Länsstyrelsen kräver för att detaljplanen för 

Viken ska kunna godkännas. SWECO:s slutrapport kommer vecka 15 och 

förväntas inte innehålla några avgörande förändringar.  

Ärendet hinner inte bli klart till kommunfullmäktiges sammanträde i april. 

Kommunstyrelsen behöver besluta om att skicka ut förslaget för ny granskning i 

tre veckor. Det kan ske på ett extra möte vecka 16 eller 17. Kommunfullmäktige 

skulle då kunna fatta beslut i juni. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 8, 2022-02-15 
Samrådshandling detaljplan, upprättad 2021-10-08 
Yttrande Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen, 2021-11-04 
Yttrande Länsstyrelsen samhällsenheten, 2021-11-08 
Yttrande Statens Geologiska Institut, 2021-11-17 
Yttrande Jämtkraft, 2021-11-02 
Yttrande Trafikverket, 2021-11-02 
Yttrande Bygg- och miljönämnden Bräcke Ånge, 2021-10-20 
Yttrande Jämtlands Räddningstjänstförbund, 2021-11-03 
Yttrande Lantmäteriet, 2021-11-04 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Detaljplan Gällö, nuläget 

Diarienummer KSK 2020/243 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att i första hand 

försöka få med så stor del av samhället som möjligt i den reviderade 

detaljplanen och i andra hand att undanta de fastigheter där maximal bullernivå 

överskrids.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällö samhälle omfattas idag av ett flertal detaljplaner som reglerar 

markanvändningen. De behöver anpassas till det nuvarande behovet och helst 

sammanföras till en enda. 

Revideringen syftar till att bredda användningsområdena och möjliggöra 

etableringar. Vissa delar är klassade som bostäder eller offentlig verksamhet, 

vilket försvårar ny användning.  

Länsstyrelsen kräver i granskningsyttranden nya åtgärder i form av mätningar 

av buller från järnvägen, markmiljöundersökningar, strandskyddshänsyn m m 

trots att det inte handlar om att etablera någon ny bebyggelse eller annan 

infrastruktur. Detta ställer till problem för befintlig verksamhet som campingen 

och parkeringen vid brandstationen. Efter varje samråd dyker det upp nya krav 

som måste tillgodoses vilket leder till förnyade kostnader för utredningar och 

eventuella åtgärder. 

En bullerutredning gjordes 2021 som kan medföra att fastigheter inom ett 

begränsat område behöver undantas från bostadsbebyggelse. 

Det finns olika alternativ för att den fortsatta handläggningen av ärendet ska ske 

så smidigt som möjligt, exempelvis att undanta delar av samhället där den 

gamla detaljplanen får fortsätta att gälla. 

Beslutsunderlag 
Näringslivsutskottets beslut § 8, 2022-02-16 

Sammanställning av yttranden, 2021-05-26 
Uppskovsbegäran Länsstyrelsen, 2021-12-08 
Yttrande Skanova, 2021-12-10 
Yttrande Jamtli, 2021-12-20 
Yttrande Trafikverket, 2021-12-21 
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§ 21 fortsättning 
 
Yttrande Räddningstjänsten Jämtland, 2021-12-26 
Yttrande Kjell Svensson, 2022-01-03 
Yttrande Lantmäteriet, 2022-01-10 
Yttrande Länsstyrelsen samhällsenheten, 2022-01-19 
Utlåtande Ulf Alexandersson, 2022-03-08 
PM Ulf Alexandersson, 2022-01-24 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Norrtågs tidtabeller, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/57 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet anser att det ska vara tätare avgångar mot 

Östersund på sen eftermiddag/tidig kväll. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har beretts möjlighet att yttra sig om Norrtågs tågtidtabeller inför 

nästa år.  

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade på sitt förra möte att hämta in synpunkter 

från det lokala näringslivet. Det har inte kommit så många synpunkter men 

största olägenheten verkar vara att det är så långt mellanrum (tre timmar) 

mellan tågen på sträckan Bräcke-Östersund vid normalarbetstidernas slut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 10, 2022-02-15 

 

Beslutet skickas till  
Landsbygdsutvecklaren  
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§ 23 Bredbandsstatistik 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet återkommer till ärendet på nästa sammanträde för 

en mer utförlig genomgång.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har kommit ny statistik gällande regeringens bredbandsmål för år 2025, att 

98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på 1 Gbit/s eller 

fiber i absoluta närheten. Rikssnittet låg år 2021 på 96 % och Bräcke hade då 

94,8 %, näst bäst i regionen. 

Eftersom mötestiden är knapp skjuts informationen upp till nästa möte. Skriftlig 

redovisning har redan skickats ut till ledamöterna i utskottet. 
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§ 24 Landsbygdsutveckling, nuläget 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Genomgång av Trafikverkets strategi för utveckling av E14 utifrån ambitionen 

om ”tillgänglighet i ett hållbart samhälle”. Det kan exempelvis bli variabla 

hastighetsskyltar. 

ÅVS Hällesjö, en by med randbebyggelse och tung genomfartstrafik. 

Nya projekt på gång längs Mittstråket där det kan bli fråga om flytt av perrongen 

i Stavre, cykelväg i Pilgrimstad, triangelspår i Bräcke och förstudie kring 

självgående bussar mellan Gällö samhälle och skidtunneln i Viken. 

Trafikverket har samrådsmöte i Bräcke på torsdag med sakägare och allmänhet 

gällande ombyggnationen av E14 med bl a gång- och cykelväg. Nästa möte 

med kommunen blir 5 oktober. 

Glokala Sverige ordnar en utbildningsdag under våren/hösten med tema 

Agenda 2030. 

Länstrafiken vill ha ett samråd på distans om trafikfrågor och samhälls-

utvecklingen. 27 april kl 14-16 passar oss. 
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§ 25 Energikontoret, hållbara transporter 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och utser näringslivs-

utvecklare Helen Boström som kontaktperson inom förvaltningen och 

kommunstyrelsens ordförande som kontaktperson för den politiska 

handläggningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabeth Wickzell och Fredrik Alm arbetar på regionens energikontor i 

Östersund. De presenterar EU-projektet ”Förnybart i tanken” som drivs 

tillsammans med Västernorrland och handlar om omställning till en fossilfri 

fordonsflotta med inriktning på tung trafik och arbetsmaskiner.  

Kriget i Ukraina påskyndar behovet och utvecklingen sker nu i snabbare takt än 

vad prognoserna utvisat. De tunga transporterna, över 16 ton, får allt längre 

räckvidd och är numera ca 25-30 mil.  

Enligt prognosen kommer hälften av alla nya fordon som säljs år 2030 att vara 

elektrifierade. Antalet laddstationer i länet behöver därför öka. För tung trafik 

finns det nu bara en privat anläggning i Brunflo. Huvuddelen av laddningen tros 

inte ske i publika anläggningar, men även den möjligheten måste finnas.  

Nio olika aktörer i transportbranschen samverkar i projektet och har som första 

prioritering att laddstationer placeras i Östersund, Sveg och Bräcke. Första 

etappen kan påbörjas 2022/2023 och omfattar anläggningar på 500 kilowatt. 

Senast 22 april är det möjligt att söka bidrag med upp till 100 % av kostnaden. 

Staten har anslagit drygt 1,5 miljoner kronor till ”elektrifieringspiloter”.  

Bräcke kommun kan stötta projektet genom att bistå med mark. Regionen tar 

fram ett strategiskt nät för lokaliseringarna men anläggningarna behöver driftas 

av lokala aktörer som i sin tur söker statsbidrag. Förhoppningsvis blir det en 

andra sökomgång.  

Kommunens insats kan bestå av att sondera intresset hos tänkbara markägare 

och sammanföra olika kommersiella aktörer samt hjälpa till med den formella 

ansökan. Om det finns tillgång till tillräcklig effekt kan en laddning ta ca 45 

minuter. ”Ladda-äta-åka” är ett tänkbart koncept, varför närhet till bespisning är 

en fördel. Planen intill fjärrvärmeverket i Bräcke är ett alternativ, liksom 

Gimårasten. 
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§ 25 fortsättning 

 
Beslutet skickas till  

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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§ 26 Pendlingsparkeringar 

Diarienummer KSK 2021/96 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet anser att Bräcke kommun ska ta ansvar för att 

arbetspendlare ska kunna fortsätta att nyttja pendlingsparkeringarna, helst med 

avtal som grund. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar om att en förhandling nu äntligen har kommit till stånd 

med Trafikverkets ansvariga efter ett års påstötningar.  

I nuläget bekostar kommunen skötsel och elkostnader enligt ett gammalt 

tidsbegränsat avtal som inte gäller längre. Kommunen har lämnat ett nytt 

förslag till överenskommelse som dock inte accepteras av Trafikverket. De vill 

överlåta anläggningen, men inte marken, till kommunen. Om vi inte accepterar 

budet så plockas laddstolparna ner. 

Jämtkraft har intresse av att anlägga snabbladdare på platsen. Möjligen kan 

överenskommelse göras med dem. 

Beslutsunderlag  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 72, 2021-11-30 

Beslutet skickas till  

Teknik- och infrastrukturavdelningen   
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§ 27 Kommunal parkeringsövervakning 

Diarienummer KSK 2022/84 

 

Samhällsbyggnadsutskottets yttrande till kommunstyrelsen 

1. Det ska inte införas parkeringsavgifter utan enbart taxa för felparkeringar. 

2. Teknik- och infrastrukturförvaltningen bör få i uppdrag att överväga de 

åtgärder för övervakning som är relevanta och som inte medför höga kostnader.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet är berett på att kalla till ett extra möte före 

kommunstyrelsens sammanträde i maj om det visar sig vara nödvändigt. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun har idag ingen parkeringsövervakning, det är endast polisen 

som kan bötfälla. Trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten måste 

ses över och förbättras, det bör även eftersträvas att regler för parkering 

efterföljs. Ett arbete har påbörjats med att ändra lokala ordningsföreskrifter och i 

samband med det ses även en möjlighet att införa kommunal 

parkeringsövervakning med fastslagen felparkeringstaxa.  

För att genomföra detta krävs till en början dels att anta förslag till taxa för 

felparkering, dels att besluta om kommunal parkeringsövervakning. 

I beslutet om parkeringsövervakning ska det enligt 2 § Lag om kommunal 

parkeringsövervakning m.m. framgå inom vilket område som övervakningen ska 

ske och det minsta antalet parkeringsvakter som behövs. Parkerings-

övervakning kan komma att gälla kring fler vägar, tomtmarker och parkeringar 

runt om i kommunen, exempelvis runt skolor och förskolor. 

För att underlätta och snabba på det arbetet bör kommunstyrelsen besluta om 

ytterligare områden för parkeringsövervakning. 

Kommunstyrelsen har på sitt sammanträde 23 mars remitterat ärendet till 

samhällsbyggnadsutskottet för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 20, 2022-03-23 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-04 

Områdeskarta 
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§ 27 fortsättning 

 
Beslutet skickas till  

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Kommunstyrelsen   
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§ 28 Vatten & Miljöresurs, renhållningsfrågor 

Diarienummer KSK 2021/439 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Smärre justeringar och redaktionella ändringar i Bräcke kommuns matavfalls-

taxa och regler kring dispenser och reduktioner kan göras efter samråd med 

Vatten & Miljöresurs. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en politisk överenskommelse om att Bräcke kommun får ansluta sig till 

Bergs och Härjedalens gemensamma kommunala bolag för insamling och 

omhändertagande av avfall samt vatten- och avloppsanläggningar, Vatten & 

Miljöresurs. Lina Eklund är avfalls- och servicechef på bolaget och informerar. 

Bräcke kommun är i första hand i behov av samverkan i renhållningsfrågor. 

Avtal finns om köp av tjänst som avfallsingenjör och rekrytering pågår. Bolaget 

får därmed fullmakt att agera i kommunens namn i avfallsfrågor. 

Bräckes beslut om matavfallsinsamlingen och den nya taxan diskuteras och 

jämförs. Införandet borde ha skett etappvis för att undvika den höga arbets-

belastningen som blev i samband med utskicket av information. Vissa 

förändringar och kompletteringar av taxan behöver göras, exempelvis gällande 

gemensamhetsanläggningar och reducering av avgift för hemkompostering.  

Insamling hos fritidshusen bör skjutas på till 2023, men det går ej att neka om 

hämtning begärs redan till hösten. Dispenser för omhändertagandet ska gälla 

person och inte fastighet. 

Inför ett inträde i bolaget behöver det klargöras vilka verksamheter som ska 

ingå. Kommunfullmäktige behöver ta ett inriktningsbeslut i juni. Slutligt beslut 

tas i ägarkommunerna före årsskiftet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 77, 2021-11-30  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 53, 2021-10-05   
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§ 29 Leader, finansiering 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

En ny Leaderperiod startar 2023. Hittills har kommunerna och regionen 

finansierat varsin del. Leaderområdena har föreslagit att regionen 

fortsättningsvis ska finansiera en större och kommunerna en mindre andel. Det 

har ännu inte gått att nå en överenskommelse om detta.  
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§ 30 Övriga frågor 

Fastighetsärenden 

Göran Bengtsson, chef för teknik- och infrastrukturavdelningen informerar om 

att upphandlingen av ombyggnation av brandstationen i Gällö nu är klar, att 

åtgärder pågår för iordningsställande av affärslokaler i Gällö och att det nya 

fjärrvärmeverket tagits i drift men att fasaden ännu inte är färdigställd. 

Fönsterbyten på förvaltningshuset i Bräcke beräknas vara utförda i början av 

sommaren. 


