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Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, samt distans via Teams, onsdagen den 
16 december 2020 kl. 08.36-18.16. 
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09.42 och 13.02, mellan klockan 14.47 
och 15.04, mellan klockan 16.15 och 16.23, mellan klockan 16.55 och 17.02 

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommundirektör, distans via Teams 
 Karin Gydemo Grahnlöf, ordförande MidSweden 365 AB, §§ 140–142  
 distans via Teams 
 Stina Hylén, kommunikatör, distans via Teams 
 Åsa Bjöörn, folkhälsosamordnare, distans via Teams 
 Marit Råbock, nämndsekreterare, distans via Teams 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras månaden den 21 december 2020 kl. 10.00  

 
Utses att justera: Ingrid Kjelsson (C), Cathrine Blomqvist (S) och Arne Jonsson (S) 

 

 

 

 
Malin Johansson    Yngve Hamberg (S)   

Sekreterare   Ordförande   

  

 

 

 

Ingrid Kjelsson (C)   Cathrine Blomqvist (S) §§ 140–155 

Justerande   Justerande  

 

 

 

   Arne Jonsson (S) §§ 156–171  

   Justerande  

   

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-16 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2020-12-22 till och med 2021-01-12  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Just. 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§ 148 

 
 
§ 149 
 

 
 
§ 150 
 

 
 
§ 155 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Hans Svärd, C 
2:e vice ordförande 

X 
 

 X  
   

X  X  X 

Ann-Sofie O´Dwyer, C 
 

X 
 

 X  
   

X  X  X 

Ingrid Kjelsson, C X 
 

 X  
   

X  X  X 

Camilla Dahlberg, C X 
 

 X  X  X  X 

Ingela Ahlqvist, C X 
 

 X  
   

X  X  X 

Lisa Skylare, C 
Carine Thellbro, C 

X 
 

 X  
   

X  X  X 

Elba Nilsson Smårs, C X 
 

 X  
   

X  X  X 

Elisabeth Andersson, C 
 

X 
 

 X  X  X  X 

Erika Kristoffersson, C  
Per-Erik Eriksson, C 

X 
 

 X  
   

X  X  X 

Elsie-Marie Tåqvist, C X 
 

 X  X  X  X 

Östen Wallström, C 
 

X  X  X  X  X 

Bartlomiej Szulc, C 
 

X  X  X  X  X 

Jörgen Persson, S X 
 

X  X  X  X  

Cathrine Blomqvist, S, §§ 140–155  
Johnny Jonsson, S, §§ 156–171 

X 
 

X  X  X  X  

Gudrun Eriksson, S X 
 

X  X  X  X  

Kenneth Godhe, S, §§ 143–171 X 
 

X  X  X  X  
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Just. 

Wanja Byström, S, §§ 140-148 
Crister Leandersson, S, §§ 149-171 

X 
 

X  X  X  X  

Sven-Åke Draxten, S, §§ 143–171 X X  X  X  X  

Helge Lindqvist, S 
Barbro Wik, S 

X X  X 
  

 X  X  

Arne Jonsson, S X 
 

X  X 
   

 X  X  

Barbro Norberg, S,  
1:e vice ordförande 

X 
 

X  X 
   

 X  X  

Farhat Ali, S, §§ 143–171 X 
 

X  X 
   

 X  X  

Martin Halvarsson, M X 
 

X  X  X  X  

Johan Loock, M X 
 

X  X 
   

 X  X  

Marina Mellgren, M X 
 

X  X 
   

 X  X  

Kjell Eriksson, SD, §§ 142–171 X 
 

 X  
   

X  X X  

Vikramjit Singh Sra, SD ---- 
 

        

Anders Lundqvist, V X 
 

X  X  X  X  

Christer Olsson, JVB X 
 

 X X  X   X 

Yngve Hamberg, S 
Ordförande 

X 
 

X  X 
   

 X  X  

 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Doris Svensson (C), Sven Jonsson (C), Crister 
Leandersson (S) §§ 140–148, Johnny Jonsson (S) §§ 140–155,  
Richard Nilsson (S) §§ 140–171, Veronica Eklund (M) §§ 143–171 och Hans Isgren (V). 
 
Alla ledamöter och ej tjänstgörande ersättare deltar på distans via Teams förutom ordförande 
Yngve Hamberg (S) och 2:e vice ordförande Hans Svärd (C). 
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Just. 

Ärendelista 
Kf § 140 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare ........................................................................................ 6 

Kf § 141 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning ............................................................ 7 

Kf § 142 Informationer ............................................................................................................................................. 8 

Kf § 143 Allmänhetens frågestund .......................................................................................................................... 9 

Kf § 144 Val av ledamot till MidSweden 365 ABs bolagsstyrelse ......................................................................... 10 

Kf § 145 Svar på revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31” ............................... 11 

Kf § 146 Delårsrapport per 31 augusti 2020 och prognos för helår 2020, Jämtlands Räddningstjänstförbund ... 12 

Kf § 147 Delårsrapport per 31 augusti 2020 och prognos för helår 2020, Jämtlands Gymnasieförbund ............. 13 

Kf § 148 Aktieägartillskott MidSweden 365 AB ..................................................................................................... 14 

Kf § 149 Driftstöd till MidSweden 365 AB ............................................................................................................. 18 

Kf § 150 Borgensåtagande MidSweden 365 AB ................................................................................................... 22 

Kf § 151 Kommunplan 2021 – 2023 med årsbudget 2021 och investeringsplan 2021 – 2025 ............................ 25 

Kf § 152 Utbetalning av partistöd 2021 ................................................................................................................. 31 

Kf § 153 Försäljning Anviken 1:126, F.d. äldreboendet ........................................................................................ 32 

Kf § 154 Försäljning av fastigheterna Västanede 2:83  och 2:84 ......................................................................... 34 

Kf § 155 Panncentral i Gällö ................................................................................................................................. 37 

Kf § 156 Ägardirektiv 2021 – Jämtlands Gymnasieförbund .................................................................................. 41 

Kf § 157 Justering av skuld och förslag till avfallstaxa .......................................................................................... 42 

Kf § 158 Revidering av renhållningsordning ......................................................................................................... 44 

Kf § 159 Revidering av pensionspolicy ................................................................................................................. 45 

Kf § 160 Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld mot anställda ........................................................ 46 

Kf § 161 Riktlinje: Våld i nära relationer ................................................................................................................ 48 

Kf § 162 Förfaringssätt vid anställdas pensionering, avgång mm ........................................................................ 49 

Kf § 163 Medborgarförslag: Fler övergångsställen vid E14 .................................................................................. 50 

Kf § 164 Medborgarförslag: Tomgångskörning ..................................................................................................... 51 

Kf § 165 Medborgarförslag: Fler sittplatser med bord ........................................................................................... 52 

Kf § 166 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen:         
tredje kvartalet 2020 ............................................................................................................................... 53 

Kf § 167 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen;         
tredje kvartalet 2020 ............................................................................................................................... 54 

Kf § 168 Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade:  
tredje kvartalet 2020 ............................................................................................................................... 55 

Kf § 169 Anmälan av nya motioner ....................................................................................................................... 56 

Kf § 170 Interpellationer och frågor ....................................................................................................................... 57 

Kf § 171 Meddelanden och informationer ............................................................................................................. 58 
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Just. 

 

Kf § 140 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 
 
Inga nya ledamöter och ersättare har tillkommit sedan föregående 
sammanträde.  
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Just. 

 

Kf § 141 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av 
dagordning 

 
Kommunfullmäktige utser två ledamöter som tillsammans med 
kommunfullmäktiges ordförande ska justera protokollet.  
 
Kommunfullmäktige utser även två ersättare för justerarna.  
 
Justerarna utses även till rösträknare. 
 
Protokollet justeras måndagen den 21 december kl. 10.00, 
förvaltningshuset Bräcke. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C) och Cathrine Blomqvist (S). 

Till ersättare utses Hans Svärd (C) och Arne Jonsson (S). 

 

2. Upprop 

Kommunfullmäktige genomför upprop.  

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 

 

3. Fastställande av dagordning 

Två ärenden läggs till dagordningen, Allmänhetens frågestund samt Val 

av ledamot till MidSweden 365 ABs bolagsstyrelse.  

 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen med ovanstående tillägg.  
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Just. 

 

Kf § 142 Informationer 
 

Ynge Hamberg (S), kommunfullmäktiges ordförande, informerar om 
vilka som blivit utsedda att få årets stipendiat samt utmärkelsen Årets 
Björn.  
 
Till kulturstipendiat år 2020 har Mats Rolén utsetts.   
Till idrottsstipendiat år 2020 har Olivia Kålen utsetts.  
Till miljöstipendiat år 2020 har Revsunds lokalavdelning i 
Friluftsfrämjandet utsetts. 
 
Till Årets Björn har Per Hakfelt utsetts. 

 
Karin Gydemo Grahnlöf, ordförande MidSweden 365 AB, 
informerar om MidSweden 365 ABs nuläge samt planer framåt.  
 
Bengt Flykt, kommundirektör, informerar kort om förslaget till 
kommunplan samt om kommunens arbete kopplat till covid-19.  
 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 09.42 och 13.02. 
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Just. 

       Dnr 2020/635 00 

Kf § 143 Allmänhetens frågestund 
 

En fråga har inkommit till allmänhetens frågestund. 
 
Frågan riktar sig till kommunfullmäktiges presidium samt ledamöter. 

 
Jag har tagit del av upprättad delårsrapport per sista augusti 2020 samt kommunplan 
2021–2023 och är djupt oroad över kommunens ekonomiska situation och utveckling. 
Ett underskott på ca 12,6 mnkr beräknas för 2020 och för 2021 års budget finns en 
brist (ej verkställda besparingskrav) på ca 36 mnkr för att nå ett nollresultat 2021. 
Bristen på ca 36 mnkr är inte möjlig att nå genom besparingar under 2021, enligt 
kommunplanen, vilket är ett realistiskt konstaterande. Rent praktiskt innebär detta att 
kommunen inte klarar av att finansiera driften av den löpande verksamheten med 
kommunalskatt och statliga bidrag utan måste låna pengar för att klara 
finansieringen.   
 
Med anledning av ovan situation har jag efterfrågat om det finns en sammanställd 
åtgärdsplan med besparingsförslag från kommunstyrelsen för att långsiktigt nå en 
ekonomi i balans. En ekonomi i balans är ett minimikrav och lagkrav för en god 
ekonomisk hushållning. Enligt det svar jag erhållit finns ingen beslutad och fastställd 
åtgärdsplan men det pågår ett arbete med olika utredningsuppdrag inom bland annat 
ekonomiutskottet. 
 
Min fråga till kommunfullmäktige är om ni kommer att uppdra till kommunstyrelsen att 
ta fram en åtgärdsplan för att långsiktigt jobba för en ekonomi i balans enligt gällande 
lagstiftning? 

 
Ordförande Yngve Hamberg (S) svarar på frågan: 
 
Vi i fullmäktiges presidium upplever att vi har fullgod insyn i kommunstyrelsens 
ekonomiutskotts arbete med de utredningsuppdrag som har lagts för att komma 
tillrätta med ekonomin. 
 
Dessvärre har den pågående pandemin lett till att verksamheternas fokus har hamnat 
på att lösa akuta problem och det har därför ofta inte funnits tid till att prioritera 
utredningsarbetet. Vi vet att kommunstyrelsens ekonomiutskott inte är nöjd med den 
situation som uppstått men att de måste ”gilla läget”.  
 
En del av uppdragen är slutförda och andra fortgår och kommer sannolikt att 
resultera i kostnadsbesparingar. Det gäller exempelvis fastighetsförsäljningar, 
anpassning av antalet SÄBO-platser, skolutredningen, badhusutredningen och 
hantering av barnplaceringar. 
 
På kommunfullmäktiges möte i april kommer vi att få en redogörelse av nuläget när 
det gäller utredningsuppdragen, i samband med att vi tar ställning till bokslutet. Om 
det då bedöms nödvändigt så kommer kommunfullmäktige att ge direktiv till 
kommunstyrelsen inför det fortsatta arbetet med att nå en ekonomi i balans.   
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Just. 

      Dnr 2018/630 11 

Kf § 144 Val av ledamot till MidSweden 365 ABs bolagsstyrelse 
 
Enligt MidSweden 365 ABs bolagsordning ska bolagsstyrelsen bestå 
av lägst 5 och högst 9 ledamöter. Styrelseledamöterna utses av 
kommunfullmäktige i Bräcke kommun.   
 
Enligt Riktlinjer för valberedningens arbete i MidSweden 365 AB, 
antagen av kommunfullmäktige 23 oktober 2019, § 74, ska fyra 
styrelseledamöter representera det offentliga ägandet och tre 
styrelseledamöter representera det privata ägandet. Det är därmed sju 
ledamöter till bolagsstyrelsen som ska utses. Idag är endast sex 
ledamöter utsedda.  
 
Underlag för beslut  
Förslag från valberedning för MidSweden 365 AB, 2020-12-15 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Lina Lif utses till ledamot i MidSweden 365 AB bolagsstyrelse för 
återstående tid av mandatperioden. 
 
Utdrag till  
 
Den som valts  
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Just. 

       Dnr 2020/531 04 

Kf § 145 Svar på revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av 
delårsrapport 2020-08-31” 

 
Revisionen har via KPMG genomfört en översiktlig granskning av 
kommunens delårsrapport per 2020-08-31. Rapporten har överlämnats 
till kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium har 
hemställt kommunstyrelsen att lämna svar på de rekommendationer 
som framgår av rapporten.  

 

Kommunstyrelsen har beslutat om svar på sitt sammanträde den 26 
november, § 203. I svaret framgår att kommunstyrelsen delar 
revisionens uppfattning och att åtgärder planeras att vidtas utifrån 
revisionens rekommendationer.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 203/2020 
Kommunstyrelsens svar, 2020-11-26 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-06 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2020-08-31”, 2020-11-06 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Översiktlig 

granskning av delårsrapport 2020-08-31” godkänns. 

 
2. Svaret översänds till revisorerna.   
 
Utdrag till 
 
Revisorerna 
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Just. 

      Dnr 2020/330 17 

Kf § 146 Delårsrapport per 31 augusti 2020 och prognos för 
helår 2020, Jämtlands Räddningstjänstförbund 

 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport per 
augusti 2020. Resultatet per den 31 augusti uppgår till -1,4 miljoner 
kronor. Prognosen för 2020 bedöms uppgå till -4 miljoner kronor. 
Utifrån de många osäkerhetsfaktorerna som råder kring coronaeffekter, 
kraftigt ökade pensionskostnader, förändring av semester- och 
komptidsskuld, införandet av arbetsschemat 80/20 för alla 
heltidsbrandmän samt den avbrutna lönerörelser har förbundet väldigt 
svårt att bedöma en rimlig prognossiffra. 
 
Förbundet har genomfört och kommer fortsätta med 
besparingsåtgärder samt kostnadseffektiviseringar i den mån det är 
möjligt. Räddningstjänstförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande 
avseende delårsrapporten. De bedömer att delårsrapporten i allt 
väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala bokföring och 
redovisningslagen (LKBR). Resultatet i delårsrapporten per 2020-08-31 
är förenligt med de finansiella mål som respektive fullmäktige fastställt 
för den ekonomiska förvaltningen. Verksamhetsmål av betydelse för 
vad som utgör god ekonomisk hushållning till övervägande del uppfylls 
helt eller delvis. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 204/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-10-26 
Protokoll Delårsrapport januari-augusti 2020 § 20, 2020-09-18, Direktionen för 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Delårsrapport augusti 2020, 2020-09-18, Direktionen för Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
Utlåtande avseende delårsrapport 2020, 2020-10-06, Jämtlands 
Räddningstjänstförbunds revisorer 
Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2020, 2020-09-30, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund revisorer 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Delårsrapport per 31 augusti 2020 för Jämtlands 

Räddningstjänstförbund godkänns och läggs till handlingarna. 

 
Utdrag till Jämtlands Räddningstjänstförbund, Bergs, Härjedalens, Krokoms, 

Ragundas, Strömsunds och Östersunds kommuner  
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Just. 

      Dnr 2020/344 04 

Kf § 147 Delårsrapport per 31 augusti 2020 och prognos för 
helår 2020, Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport per augusti 
2020. Resultatet per den 31 augusti uppgår till 20,5 miljoner kronor. 
Prognosen för 2020 bedöms uppgå till 5 miljoner kronor, under 
förutsättning att semesterlöneskulden är +/- noll. Prognosen för 
avräkning mot Bräcke kommun visar, enligt förbundets prognos, att 
kommunens kostnader beräknas uppgå till 30,7 miljoner kronor vilket är 
0,3 miljoner kronor mindre än de preliminära inbetalningarna. Bräcke 
kommuns egen prognos visar ett överskott med 2 miljoner kronor. 
 
Revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund har lämnat ett utlåtande 
avseende delårsrapporten. De bedömer att delårsrapporten i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. Prognostiserade resultatet är förenligt med det 
finansiella mål som direktionen fastställt för året. Gällande 
verksamhetsmålet kan revisionen, inom ramen för 2020, inte göra en 
bedömning om förutsättningar finns för att det verksamhetsmässiga 
målet kommer att uppnås för helåret då uppgifter om 
standardkostnader för 2020 saknas. 
 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 205/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-10-26 
Sammanträdesprotokoll 2020-09-21 § 23, Direktionen för Jämtlands 
Gymnasieförbund 
Delårsrapport augusti 2020, 2020-09-21 
Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut 2020 JGY slutlig, Revisorerna i 
Jämtlands Gymnasieförbund, 2020-10-13 
Revisorernas bedömning av delårsrapport, augusti 2020, Revisorerna i Jämtlands 
Gymnasieförbund, 2020-10-13 
Bilaga till granskning av delårsbokslut revisionen, Revisorerna i Jämtlands 
Gymnasieförbund, 2020-10-23 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Delårsrapport per 31 augusti 2020 för Jämtlands Gymnasieförbund 

godkänns och läggs till handlingarna. 
 

Utdrag till  
Jämtlands Gymnasieförbund, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund 
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      Dnr 2020/581 23 

Kf § 148 Aktieägartillskott MidSweden 365 AB 
 

MidSweden 365 AB prognostiserar negativt resultat på ca 2,9 – 3,1 
miljoner kronor för räkenskapsåret 2020. Den ackumulerade förlusten 
innebär att bolaget bedöms ha förbrukat ca hälften av sitt aktiekapital 
till årsskiftet. Precis som förra året är därmed risken stor att bolaget, 
enligt aktiebolagslagen, måste upprätta en kontrollbalansräkning i 
början av år 2021. En kontrollbalansräkning ska nämligen upprättas när 
det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av 
det registrerade aktiekapitalet. Om så är fallet måste bolaget kalla till 
bolagsstämma som har att ta ställning till likvidation eller möjligheter till 
nyemission. 
 
Styrelsen i MidSweden 365 AB har vid sitt möte den 5 november 2020, 
enligt § 503, beslutat att begära ett aktieägartillskott på 3,0 miljoner 
kronor av huvudägaren Bräcke kommun. Syftet är dels att undvika 
risken att behöva upprätta kontrollbalansräkning, dels att ha tillräckligt 
med likvida medel för att kunna hantera betalningar under år 2021.  
 
Med anledning därav föreslås att ägaren Bräcke kommun går in med 
ett villkorat aktieägartillskott på 3,0 miljoner kronor till MidSweden 365 
AB för 2020. Med ett villkorat aktieägartillskott menas att det lämnas 
med villkor gentemot övriga aktieägare om att det i framtiden ska 
betalas tillbaka, förutsatt att det finns tillräckligt med fritt eget kapital i 
bolaget.  Ägartillskottet kommer att belasta kommunens resultat för 
2020. I augustiprognosen prognostiserades ett ägartillskott på 2 760 
tkr, förslaget är alltså 240 tkr högre än tidigare prognostiserat.  
 
I bolaget redovisas aktieägartillskottet som ett skattepliktigt driftbidrag. 
Aktieägartillskottet ska ske i kontanta medel. 
 
Styrelsen i MidSweden 365 AB förklarar det dåliga resultatet med att 
intäkterna inte utvecklats som förväntat till följd av coronapandemin. 
Bolaget har på många sett haft en positiv utveckling under året med 
nysatsningar och byggande av varumärke. De senaste sex månaderna 
(maj-okt) har omsättningen ökat med 35 % jämfört med samma period 
2019, besöksantalet för dessa månader 2020 är högre än det totala 
antalet besökare under 2019. Men på grund av pandemin och de 
begräsningar den medfört har det inte gett tillräcklig effekt på det 
ekonomiska resultatet.  
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Just. 

Kf § 148 forts. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 206/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-06 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beviljar ett villkorat aktieägartillskott till 

MidSweden 365 AB om 3,0 miljoner kronor (3 000 000 kr) i kontanta 

medel. Aktieägartillskottet belastar kommunens finansiering för 

2020.  

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta ett 

avtal, om det villkorade aktieägartillskottet, mellan parterna. Efter 

påskrift av bägge parter ska utbetalning ske så snart som möjligt 
 
Yrkanden 
 

Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ingrid Kjelsson (C) 
Avslag på kommunstyrelsens förslag om ytterligare aktieägartillskott till 
MidSweden 365 AB, på grund av kommunens ansträngda läge.   
 
Elsie-Marie Tåqvist (C) 
Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  
 
Sven-Åke Draxten (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Per-Erik Eriksson (C) 
Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 
 
Anders Lundqvist (V) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Just. 

Kf § 148 forts. 

 
Östen Wallström (C) 
Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag till beslut, med bifall från Jörgen Persson (S), Sven-Åke Draxten 
(S), Johan Loock (M) och Anders Lundqvist (V) samt Ingrid Kjelssons 
(C) yrkande, med bifall från Elsie-Marie Tåqvist (C), Per-Erik Eriksson 
(C) och Östen Wallström (C).  
 
Ordföranden beslutar att omröstning ska ske via upprop. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 

 
Med 15 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 14 nej-
röster för Ingrid Kjelssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beviljar ett villkorat aktieägartillskott till 

MidSweden 365 AB om 3,0 miljoner kronor (3 000 000 kr) i kontanta 

medel. Aktieägartillskottet belastar kommunens finansiering för 

2020.  

 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att upprätta ett 

avtal, om det villkorade aktieägartillskottet, mellan parterna. Efter 

påskrift av bägge parter ska utbetalning ske så snart som möjligt 
 

Utdrag till 
 
MidSweden 365 AB 
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Just. 

Kf § 148 forts. 
 
Reservation 
 
Ingrid Kjelsson (C), Hans Svärd (C), Ann-Sofie O’Dwyer (C), Camilla Dahlberg (C), 
Ingela Ahlqvist (C), Carina Thellbro (C), Elba Nilsson Smårs (C), Elisabeth Andersson 
(C), Per-Erik Eriksson (C), Elsie-Marie Tåqvist (C), Östen Wallström (C), Bartlomiej 
Szulc (C) och Kjell Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/Ingrid 
Kjelssons yrkande.  
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Just. 

       Dnr 2020/582 23 

Kf § 149 Driftstöd till MidSweden 365 AB 
 

Det krävs ett stort kommunalt engagemang för att tillhandahålla 

anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Bräckes kommunägda 

idrotts- och fritidsanläggningar som till exempel ishallen, Mickelbacken, 

ridhallen och fotbollsplanerna finansieras av kommunen och drivs i 

samverkan med föreningslivet. De fritidsanläggningar som inte ägs av 

kommunen, som exempelvis Svedjebacken i Kälarne, har årligen 

möjlighet att söka bidrag, hos kommunen, för sin verksamhet.  

 

Oavsett ägande- och/eller driftform bör kommunen ha ett liknande 

engagemang för kommunens samtliga idrotts- och fritidsanläggningar.  

 

Skidtunneln är en kommunal idrotts- och fritidsanläggning som 

kommunen valt att driva i bolagsform genom dotterbolaget MidSweden 

365 AB. Eftersom anläggningen drivs i ett bolag och inte av en 

förening, har de inte möjlighet att söka, varken anläggningsbidrag eller 

andra föreningsbidrag för sin verksamhet. För att då likställa 

skidtunneln med kommunens övriga idrotts- och fritidsanläggningar bör 

det bland annat innebära: 

• att kommunen kompenserar bolaget för de grupper som 

subventioneras, det vill säga kommuninvånare, kommunanställda 

och föreningar.  

• att kommunen ersätter bolaget för att kommunens skolor ges fritt 

tillträde att nyttja skidtunneln. 

• att kommunen kompenserar bolaget för att kommunorganisationen 

fritt har möjlighet att anordna konferenser på anläggningen.  

 

När kommunen beslutade om projekt skidtunneln visste man att det var 

ett riskprojekt och att det skulle krävas, framförallt tid men även pengar 

för att få etableringen att lyckas. Kommunens beslut att satsa på 

möjligheterna i en helt unik anläggning med potential att skapa positiva 

kringeffekter så som ökad besöksnäring syftade till att i förlängningen 

generera intäkter till kommunens företag och också att verka för en 

positiv befolkningsutveckling.   
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Just. 

Kf § 149 forts. 

 
Med anledning av ovanstående föreslås att kommunen årligen 
utbetalar ett driftstöd till MidSweden 365 AB på 1,5 miljoner kronor.  
 

Stödet avser att möjliggöra fortsatt utveckling för anläggningen och 

syftar till att:  

• Skidtunneln betraktas och behandlas som kommunens övriga 

idrotts- och fritidsanläggningar. Därför bör bolaget få stöd för sina 

driftkostnader. 

• Satsningen på skidtunneln ska vara en motor för kommunens 

utveckling, vilket främjar kommunens turism- och besöksnäring som 

också förväntas leda till positiva kringeffekter för närområdet, ett 

viktigt arbete som bör uppmuntras.  

• Skidtunneln riktar sig till alla, oavsett ålder, om man är nybörjare, 

motionär eller elitåkare. Det spelar heller ingen roll om besökaren 

kommer ensam eller i grupp.  

• Skidtunneln har betydelse för att attrahera elit och elitmotionärer, 

vilka samtidigt bidrar med att ge en positiv bild av varumärket.  

• Skidtunneln bidrar till ökad folkhälsa i kommunen genom kraftigt 

rabatterade priser till kommuninvånare.  

• Skidtunneln främjar en aktiv fritid, genom kommuninvånares och 

andras möjligheter att utöva skidåkning, året runt, på hemmaplan.  

• Genom anläggningen möjliggörs en utveckling av andra aktiviteter i 

närområdet, vilket gynnar landsbygdsutveckling och möjliggör för att 

fler företag kan etablera sig, vilket kommer kommuninvånarna till 

nytta. 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 207/2020 

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-06 
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Just. 

Kf § 149 forts. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunen erlägger ett årligt driftstöd till MidSweden 365 AB om 
1,5 mkr per år. Driftstödet belastar kommunens verksamhetskod 
34100 (fritidsanläggningar).  

 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ett avtal med 

MidSweden 365 AB som reglerar driftstödet. Avtalet skrivs på två år 
och löper därefter årsvis med ömsesidig uppsägningstid på nio 
månader.   

 
Yrkanden  
 

Ingrid Kjelsson (C) 
Avslag. Centerpartiet anser inte att verksamheten vid MidSweden 365 
AB kan jämställas med kommunens övriga sport- och 
fritidsanläggningar. 
 
Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Elba Nilssons Smårs (C) 
Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  
 
Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Östen Wallström (C) 
Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  
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Just. 

Kf § 149 forts. 

 
Beslutsgång 
 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag till beslut, med bifall från Jörgen Persson (S) och Johan Loock 
(M) samt Ingrid Kjelssons (C) yrkande, med bifall från Elba Nilsson 
Smårs (C) och Östen Wallström (C).  
 
Ordföranden beslutar att omröstning ska ske via upprop. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 

 
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 13 nej-
röster för Ingrid Kjelssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunen erlägger ett årligt driftstöd till MidSweden 365 AB om 
1,5 mkr per år. Driftstödet belastar kommunens verksamhetskod 
34100 (fritidsanläggningar).  

 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ett avtal med 

MidSweden 365 AB som reglerar driftstödet. Avtalet skrivs på två år 
och löper därefter årsvis med ömsesidig uppsägningstid på nio 
månader.   

 
 
Utdrag till 
 
MidSweden 365 AB 
Ekonomienheten 
 
Reservation 
 
Ingrid Kjelsson (C), Hans Svärd (C), Ann-Sofie O’Dwyer (C), Camilla Dahlberg (C), 
Ingela Ahlqvist (C), Carina Thellbro (C), Elba Nilsson Smårs (C), Elisabeth Andersson 
(C), Per-Erik Eriksson (C), Elsie-Marie Tåqvist (C), Östen Wallström (C), Bartlomiej 
Szulc (C) och Kjell Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/Ingrid 
Kjelssons yrkande.   
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Just. 

      Dnr 2020/583 23 

Kf § 150 Borgensåtagande MidSweden 365 AB 
 

Upptagande av lån Kommuninvest för investering i höghöjdsbana.  
 

MidSweden 365 ABs mission är att bli en motor för tillväxt i bygden 
med omnejd. De satsar nu mycket på att bli en attraktiv och 
konkurrenskraftig åretrunt-anläggning genom att öka sitt utbud av 
aktiviteter och upplevelser. En bredare produkt krävs för att locka fler 
gäster och därmed bygga en uthållig verksamhet med bredare 
intäktsstruktur och ökad lönsamhet.  
 
Som ett led i att utöka sitt utbud har bolaget beslutat att investera i en 
höghöjdsbana. I regionen finns idag ingen höghöjdsbanan vilket är en 
attraktion som snabbt blivit populär på många andra platser och väntas 
locka flera målgrupper. Beräknad kostnad för investeringen är 1,5 
miljoner kronor. MidSweden 365 AB planerar att finansiera 
investeringen genom lån vilket kan konstateras vara den bästa 
lösningen efter diskussioner mellan kommunen och bolaget. För att 
möjliggöra detta är det nödvändigt att kommunen ingår borgen för 
upplåningen. Bolaget avser att ansöka om företagsstöd för 
investeringen på upp till 70 % av investeringskostnaden. Om stöd 
beviljas kommer lånet att regleras med motsvarande belopp.  Enligt 
investeringskalkylen bedöms höghöjdsbanan bära sina egna kostnader 
från första året. Payback-tiden för investeringen uppskattas till tre år.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens § 208/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-06 
Bilaga till styrelseprotokoll MidSweden 365 AB, 2020-11-05 
Bilaga Case höghöjdsbana 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
MidSweden 365 AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 1,5 miljoner kronor (1 500 000 kronor), jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
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Just. 

Kf § 150 forts.  
 
Yrkanden 

 
Ingrid Kjelsson (C) 
Avslag. Centerpartiet anser att MidSweden 365 AB måste hitta externa 
finansiärer till investeringen. 
 
Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Sven-Åke Draxten (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 
 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag till beslut, med bifall från Jörgen Persson (S), Sven-Åke Draxten 
(S) och Johan Loock (M) samt Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 
 
Ordföranden beslutar att omröstning ska ske via upprop. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 

 
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 13 nej-
röster för Ingrid Kjelssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
MidSweden 365 AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 1,5 miljoner kronor (1 500 000 kronor), jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.  
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Just. 

Kf § 150 forts.  
 
Utdrag till 
 
MidSweden 365 AB 
 
Reservation 
 
Ingrid Kjelsson (C), Hans Svärd (C), Ann-Sofie O’Dwyer (C), Camilla Dahlberg (C), 
Ingela Ahlqvist (C), Carina Thellbro (C), Elba Nilsson Smårs (C), Elisabeth Andersson 
(C), Per-Erik Eriksson (C), Elsie-Marie Tåqvist (C), Östen Wallström (C), Bartlomiej 
Szulc (C) och Kjell Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/Ingrid 
Kjelssons yrkande. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.47 och 15.04.  
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Just. 

Dnr 2020/567 04 

Kf § 151 Kommunplan 2021 – 2023 med årsbudget 2021 och 
investeringsplan 2021 – 2025 

 

Förslag till kommunplan 2021 - 2023 med årsbudget 2021 och 
investeringsplan 2021 - 2025 baseras på följande beslut: 

• Kf § 29/2020 (planeringsförutsättningar) 

• Kf § 30/2020 (preliminär kommunplan) 

• Ks § 164/2020 (kommunalskatt)  

 

Förslaget till kommunplan 2021 - 2023 med årsbudget 2021 och 
investeringsplan 2021 - 2025 samt förändringarna jämfört med den 
preliminära kommunplanen har även behandlats i ekonomiutskottet. 
Inför budget 2020 saknades det 32,5 miljoner kronor för att nå ett noll-
resultat. Med anledning av coronapandemin har det under året inte 
varit möjligt, att i tillräcklig omfattning, arbeta med de strukturella 
förändringar som krävs för att nå erforderliga kostnadsminskningar. Det 
har inneburit att den prognos som fastställdes per den  
31 augusti 2020 visar mot ett minusresultat på 12,6 miljoner kronor 
efter avstämning av balanskravet.  
 
I den prelimära kommunplanen, som beslutades i juni, saknades det 
30,5 miljoner kronor, för att nå det fastställda budgeterade resultatet på 
minst noll miljoner kronor. Eftersom bristen i budgeten för 2020 inte 
åtgärdats, har hela eller delar av den följt med in i budgetarbetet inför 
2021. I den föreslagna budgeten för 2021 ingår nu en brist, med totalt 
36,1 miljoner kronor. Förslaget är att bristen, lika som 2020, hanteras 
centralt. 
 
De finansiella målen i förslaget till slutlig kommunplan är detsamma 
som i den preliminära kommunplanen.  

• Kommunens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas.  

• Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2021 inte öka.  
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Just. 

Kf § 151 forts.  

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt 

enligt Rådet för kommunal redovisning, är kravet från den 1 januari 

2019, att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering även av 

den kommunala koncernens ekonomiska ställning, vilket ska inkludera 

en avstämning av de mål och riktlinjer som formulerats för den 

kommunala koncernen. I förslaget till slutlig kommunplan ingår ett 

finansiellt mål för koncernen:  

• Koncernens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor.  

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

• ramjusteringar för 2021 har skett, 

• investeringsplanen är omarbetad, 

• ekonomisk översikt har införts och 

• verksamhetsbeskrivningar för nämnder och avdelningar har införts. 

Konsekvensen av den fortsatt stora bristen är att det ställs ytterst stora 
krav på förändringar under 2021 och en mycket strikt budgetdisciplin 
för att kommunen ska klara det finansiella målet om en ekonomi i 
balans för 2021. Det får även betydande konsekvenser på kommande 
år, vilket ställer ytterligare krav på effektiviseringar och 
verksamhetsförändringar. 
 
Investeringsbudgeten för 2021, exklusive planerade ombudgeteringar, 
har i den slutliga kommunplanen omarbetats och uppgår till 22,5 
miljoner kronor. Det är en ökning med 2,2 miljoner kronor jämfört med 
den preliminära kommunplanen. Under förutsättning att resultatmålet 
nås bedöms kommunen ha likvida medel för att med egna medel 
finansiera 2021 års investeringar. Däremot finns en osäkerhet om 
kommunen under 2021 klarar att amortera 4,8 miljoner kronor enligt 
gällande låneavtal.  
 
Kommuninvest erbjuder möjligheten att tidigarelägga omsättningen av 
lån med ett år genom så kallad forward start, i syfte att erhålla så bra 
räntevillkor som möjligt. Eftersom ränteläget är fortsatt gynnsamt 
föreslås samma sak inför 2021, vilket innebär att kommunstyrelsen får 
mandat att under 2021 omsätta lån som förfaller under 2022 på totalt 
25,4 miljoner kronor. 
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Kf § 151 forts. 

 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 209/2020 
Staben tjänstemannaförslag 2020-11-06 
Kommunplan 2021 – 2023 med årsbudget 2021 och investeringsplan 2021 – 2025 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas. 

2. Kommunkoncernens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll 

miljoner kronor.  

3. Förslag till driftbudget för 2021 per nämnd/avdelning med 

inriktningsmål och verksamhetsmål fastställs. 

4. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2021 inte öka. 

5. Partistödet ska uppgå till 374 tkr för 2021. 

6. Resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget 

för 2021 antas. 

7. Förslag till ekonomisk flerårsplan för 2022 - 2023 antas. 

8. Förslag till investeringsplan 2022 - 2025 antas. 

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

beslutade inom ramen för investeringsbudget 2021. 

10. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det vill 

säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 

till betalning under år 2021. 

11. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, genom så 

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

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.  

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

kommunstyrelsen. 

13. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag 

att godkänna redaktionella ändringar i texten. 

14. Kommunplan 2021 - 2023, budget 2021, investeringsplan 2021 - 

2025 antas. 
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Just. 

Kf § 151 forts. 

 

Yrkanden  

 

Ingrid Kjelsson (C) 

Tilläggsyrkande punkt 15: Kommunfullmäktige uppdrar till 

kommunstyrelsen att omgående efter att SKR:s utredning genomförts 

göra en översyn av kommunens samtliga verksamheter för att minska 

kommunens kostnader. 

 

Christer Olsson (JVB) 

Avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 14. 

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall till Ingrid Kjelssons 

(C) yrkande samt avslag till Christer Olssons (JVB) yrkande.  

 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt bifall till Ingrid 

Kjelssons (C) yrkande.  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Christer 

Olssons (JVB) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Därefter ställer ordförande proposition på Ingrid Kjelssons (C) yrkande, 

med bifall från Sven-Åke Draxten (S), Elsie-Marie Tåqvist (C) och 

Jörgen Persson (S) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  
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Kf § 151 forts. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas. 

2. Kommunkoncernens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll 

miljoner kronor.  

3. Förslag till driftbudget för 2021 per nämnd/avdelning med 

inriktningsmål och verksamhetsmål fastställs. 

4. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2021 inte öka. 

5. Partistödet ska uppgå till 374 tkr för 2021. 

6. Resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget 

för 2021 antas. 

7. Förslag till ekonomisk flerårsplan för 2022 - 2023 antas. 

8. Förslag till investeringsplan 2022 - 2025 antas. 

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

beslutade inom ramen för investeringsbudget 2021. 

10. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, det vill 

säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 

till betalning under år 2021. 

11. Kommunstyrelsen har under år 2021 rätt att omsätta lån, genom så 

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

belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2022.  

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

kommunstyrelsen. 

13. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag 

att godkänna redaktionella ändringar i texten. 

14. Kommunplan 2021 - 2023, budget 2021, investeringsplan 2021 - 

2025 antas. 

15. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att omgående 

efter att SKR:s utredning genomförts göra en översyn av 

kommunens samtliga verksamheter för att minska kommunens 

kostnader. 
 

Utdrag till  

Ekonomienheten 
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Just. 

Kf § 151 forts. 

 

Reservation 

Christer Olsson (JVB) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 16.15 och 16.23.  
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      Dnr 2020/513 00 

Kf § 152 Utbetalning av partistöd 2021 
 

Partistöd är ett ekonomiskt stöd till de politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige och syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning 
i den kommunala demokratin. 
 

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

 
I december 2019 antog kommunfullmäktige, § 112, styrdokumentet 
Regler om stöd till det politiska arbetet. I dokumentet framgår det att 
partistödet utbetalas till ett parti som är en juridisk person i Bräcke 
kommun samt att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd 
och namngiven ska beaktas vid fördelningen av partistödet. Vidare 
framgår det att utbetalning sker årligen, efter godkänd redovisning av 
föregående partistöd.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut 221/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-09  
Beräkning partistöd, 2020-11-09 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Partistöd för 2021 betalas ut med:  

 138 608 kronor till Centerpartiet,  
 127 750 kronor till Socialdemokraterna,  
 38 808 kronor till Moderaterna,  
 27 949 kronor till Sverigedemokraterna,  
 15 014 kronor till Vänsterpartiet samt,  
 15 014 kronor till Jämtlands Väl Bräcke. 
 
2. Utbetalning sker efter inkommen redovisning av partistödet för 

2020. 
 
 
Utdrag till 
 
Gruppledarna i fullmäktige 
Kansli  
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 Dnr 2019/372 28 

Kf § 153 Försäljning Anviken 1:126, F.d. äldreboendet 
 

Fastigheten överlåts efter en öppen budgivning på 
Mäklaren Hemverkets hemsida. 
 
Fastigheten uppfördes 1999 för ett äldreboende. Bräcke 
kommun avser inte att bedriva någon kommunal 
verksamhet i huset.  
 
Fastighetens adress är Bergsvägen 7, 843 97 
Pilgrimstad.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 180/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag,  
2020-11-09 
Näringslivsutskottet beslut § 62/2019 
Näringslivsutskottets beslut § 58/2019 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Bräcke kommun antar det högsta budet som inkommit 

genom Hemverkets hemsida klockan 12.00 den  

6 november 2020. Fastigheten Anviken 1:126 försäljs till 

anbudsgivaren för en summa av 800 000 kronor.   

 

2. Teknik- och infrastrukturavdelningen får i uppdrag att 

övervaka upprättandet av köpehandlingar genom 

mäklaren Hemverket.  

 

3. Köparen betalar och ansöker om lagfart. 
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Kf § 153 forts.  

 
Yrkanden 

 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Ändringsyrkande punkt 2: Kommunstyrelsen får i uppdrag 

att övervaka upprättandet av köpehandlingar genom 

mäklaren Hemverket. 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, 

med bifall från Jörgen Persson (S), mot Elsie-Marie 

Tåqvist (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Elsie-Marie Tåqvists (C) yrkande.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Bräcke kommun antar det högsta budet som inkommit 

genom Hemverkets hemsida klockan 12.00 den  

6 november 2020. Fastigheten Anviken 1:126 försäljs till 

anbudsgivaren för en summa av 800 000 kronor.   

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att övervaka 

upprättandet av köpehandlingar genom mäklaren 

Hemverket.  

 

3. Köparen betalar och ansöker om lagfart. 
 

 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
Anbudsgivaren 
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 Dnr 2020/591 25 

Kf § 154 Försäljning av fastigheterna Västanede 2:83  
och 2:84 

 

Kälarnebygdens ekonomiska förening har fått ekonomiskt bidrag från 
Region Jämtland Härjedalen för att anlägga en ny tankstation i Kälarne. 
De vill placera stationen på en yta som är en del av fastigheten 
Västanede 2:83 och 2:84. Fastigheterna ägs av Bräcke kommun. 
Föreningen önskar därför köpa fastigheterna Västanede 2:83 samt 
2:84. 

 
Underlag för beslut  

Kommunstyrelsens beslut § 181/2020 

Teknik- och infrastrukturavdelnings tjänstemannaförslag, 2020-11-12 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut §§ 44-45/2020 

Kommunstyrelsens beslut § 168/2020 

Kommunfullmäktiges beslut § 123/2020  

Kommunfullmäktiges beslut § 75/2014 
Begäran om nyttjande från Kälarnebygdens ekonomiska förening, 2020-10-14 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Bräcke kommun säljer fastigheten Västanede 2:83 och Västanede 

2:84 till Kälarnebygdens ekonomiska förening, 

organisationsnummer 716462–1406, under förutsättning att en 

tankstation upprättas senast inom 2 år från försäljningstillfället. 

 

2. Teknik- och infrastrukturavdelningen får i uppdrag att upprätta 

köpehandlingar samt nyttjanderättsavtal. 

 

3. Köparen betalar, ansöker och ansvarar för att alla tillstånd inklusive 

lagfart som krävs för att upprätta en tankstation på dessa 

fastigheter genomförs och införskaffas. 

 

4. Fastigheterna säljs för 1 krona styck. 
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Just. 

Kf § 154 forts.  

 

Yrkanden 

 

Ingrid Kjelsson (C)  

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 4.  

 

Tilläggsyrkande: För att förhindra att priset blir prejudicerande anges 

som motivering att beslutet gynnar samhällsnyttan i hela kommunen.  

 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Ändringsyrkande punkt 2: Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta 

köpehandlingar samt nyttjanderättsavtal. 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Sven-Åke Draxten (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Elisabeth Andersson (C) 

Bifall till Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande samt bifall till Ingrid Kjelssons 

(C) yrkande.  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande börjar med att ställa kommunstyrelsens förslag till beslut, 

med bifall från Jörgen Persson (S) och Sven-Åke Draxten (S), mot 

Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande. 

 

Därefter ställer ordförande proposition på Ingrid Kjelssons (C) yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller det.  
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Just. 

Kf § 154 forts.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bräcke kommun säljer fastigheten Västanede 2:83 och Västanede 

2:84 till Kälarnebygdens ekonomiska förening, 

organisationsnummer 716462–1406, under förutsättning att en 

tankstation upprättas senast inom 2 år från försäljningstillfället. 

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta köpehandlingar samt 

nyttjanderättsavtal. 

 

3. Köparen betalar, ansöker och ansvarar för att alla tillstånd inklusive 

lagfart som krävs för att upprätta en tankstation på dessa 

fastigheter genomförs och införskaffas. 

 

4. Fastigheterna säljs för 1 krona styck. 

 
Motivering  

 

Beslutet gynnar samhällsnyttan i hela kommunen. 

 

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Kälarnebygdens ekonomiska förening 

 

Sammanträdet ajournerades mellan klockan 16.55 och 17.02.  
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      Dnr 2020/243 21 

Kf § 155 Panncentral i Gällö 
 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag av kommunfullmäktige, § 33/2020, att 
genomföra en översyn av alternativa etableringsplatser för en 
fjärrvärmeanläggning i Gällö. 
 

Befintlig fjärrvärmeanläggning i Gällö är uttjänt sedan 2017 och 
behöver ersättas med en ny anläggning. 
 

Under 2017–2018 har ett samarbete genomförts med Adven som är 
kommunens leverantör av fjärrvärme. Adven levererar värmen till 
kommunens fastigheter förutom vid Gällö skola där anläggningen ägs 
av Bräcke kommun. 
 

Adven gav kommunen en möjlighet att lösa problemet genom att 
förvärva nätet och ta en stor del av kostnaden för en ny anläggning 
genom att erbjuda Bräcke kommun att köpa värme under 15 år. Den 
ekonomiska förutsättningen för att börja en planering mot en ny 
anläggning var gynnsam och därigenom kunde en granskning om 
alternativa platser påbörjas. 
 
Beslut om att sälja nätet, marken och ingå ett nytt avtal för köp av 
fjärrvärme fattades av kommunfullmäktige den 25 oktober 2018, § 96. 
 
Fem platser för ny fjärrvärmeanläggning granskades där de viktigaste 
urvalskriterierna viktades mot varandra. De viktigaste kriterierna var: 

• Öka säkerheten kring lastning och lossning vid anläggningen. 

• Förbättra arbetsmiljön i skolan. 

• Förbättra arbetsmiljön för driftspersonal.   

• Hålla ned kostnader genom att bygga anläggningen nära 
befintligt fjärrvärmenät.  

De alternativ som jämfördes var  

• 0, på samma plats (i skolans källare). 

• 1, i omedelbar närhet utanför skolans källare.  

• 2, på kommunens tomt mellan Gällö Folkets hus och 
Revsundsvägen. 

• 3, i anslutning till brandstationen. 

• 4, vid fd Gelinergården.  

Alternativ som även undersöktes var restvärme från Gällösågen. 
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Just. 

Kf § 155 forts.  

Föredragningar om projektet med alternativen och alternativjämförelser 
har genomförts vid minst följande tillfällen kommunstyrelsens 
sammanträde 3 oktober 2018 och för kommunstyrelsens presidium 26 
februari 2019.Bygg- och miljönämnden beslutade på sitt sammanträde 
den 11 oktober 2019 att skicka ut upprättat planförslag på granskning. 
 
Planen har varit ute för granskning under tiden 16 oktober - 6 
november 2019. Planhandlingar och underrättelse har skickats ut till 
berörda sakägare enligt förteckning upprättad av Metria, till 
Länsstyrelsen, berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och 
styrelser samt övriga berörda. Flera yttranden har inkommit, bland 
annat från Länsstyrelsen Jämtlands län, Trafikverket och Lantmäteriet. 
Yttrandena framgår av granskningsutlåtandet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade på sitt sammanträde den 7 maj 
2020 (BoM § 15) att godkänna det nya förslaget till detaljplan som 
omfattar fastigheten Gällön 1: 18 med plats för ny 
fjärrvärmeanläggning. Detaljplanen antogs därefter av 
kommunfullmäktige den 17 juni 2020, § 33. Då inget överklagande 
inkom vann detaljplanen laga kraft den 15 juli 2020. Den 21 oktober 
2020 genomfördes en medborgardialog i Gällö där ärendet föredrogs. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 189/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2020-11-20 
Kommunfullmäktiges beslut § 33/2020 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Att efter genomförd medborgardialog i Gällö inte ändra beslut om 
lokalisering av fjärrvärmeanläggningen i Gällö. 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 33/2020 kvarstår. 
 

Motivering 

Av de alternativ som är utredda kvarstår beslutat alternativ som det totalt sett bästa. 
Att riva upp beslutet medför fördyringar, risk att befintlig panna rasar helt innan det är 
klart med en ny och Bräcke kommun riskerar att köparen backar ur affären och 
kommunen får stå själv med en investering på ca 11,5 miljoner kronor. 
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Just. 

Kf § 155 forts.  
 
Yrkanden  

 

Ingrid Kjelsson (C) 

Avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Nytt yrkande:  

1. Panncentralen byggs vid brandstationen.  

2. Kf § 96/2018 upphävs. 

 

Cathrine Blomqvist (S) 

Avslag till Ingrid Kjelssons (C) yrkande och bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Johan Loock (M) 

Tilläggsyrkande punkt 3: Kommunstyrelsen och bygg- och 

miljönämnden ska följa den fortsatta processen kring byggande av 

panncentralen. Det gäller särskilt säkerhetsaspekter, bl.a. leveranstider 

av pellets, miljöpåverkan och gestaltning. 

 

Anders Lundqvist (V) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  
 
Beslutsgång 1 
 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag till beslut, med bifall från Cathrine Blomqvist (S), Jörgen 
Persson (S) och Anders Lundqvist (V) och avslag från Ingrid Kjelsson 
(C), samt Ingrid Kjelssons (C) yrkande, med bifall från Elsie-Marie 
Tåqvist (C) och avslag från Cathrine Blomqvist (S). 
 
Ordföranden beslutar att omröstning ska ske via upprop och 
kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
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Just. 

Kf § 155 forts.  
 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Nej-röst för Ingrid Kjelssons (C) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 

 
Med 16 ja-röster för kommunstyrelsens förslag till beslut och 13 nej-
röster för Ingrid Kjelssons (C) yrkande beslutar kommunfullmäktige 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Beslutsgång 2 

 

Därefter ställer ordförande proposition på Johan Loocks (M) yrkande 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att efter genomförd medborgardialog i Gällö inte ändra beslut om 
lokalisering av fjärrvärmeanläggningen i Gällö. 
 

2. Kommunfullmäktiges beslut § 33/2020 kvarstår. 
 

3. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden ska följa den 

fortsatta processen kring byggande av panncentralen. Det gäller 

särskilt säkerhetsaspekter, bl.a. leveranstider av pellets, 

miljöpåverkan och gestaltning. 

 
Motivering 

Av de alternativ som är utredda kvarstår beslutat alternativ som det totalt sett bästa. 
Att riva upp beslutet medför fördyringar, risk att befintlig panna rasar helt innan det är 
klart med en ny och Bräcke kommun riskerar att köparen backar ur affären och 
kommunen får stå själv med en investering på ca 11,5 miljoner kronor. 

 

 

Utdrag till  
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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Just. 

      Dnr 2020/587 60 

Kf § 156 Ägardirektiv 2021 – Jämtlands Gymnasieförbund 
 

Enligt konsortialavtalet § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma 
ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- 
och verksamhetsplanering.  
 
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade 
löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får 
räknas upp med i genomsnitt högst 1,8%. En årlig effektivisering på 
minst 1% åläggs förbundet. För 2021 innebär det att elevplatspriserna 
efter effektivisering får räknas upp med i genomsnitt högst 0,8%. 
Kostnadsutvecklingen avseende pensionskostnaderna hanteras i 
särskild ordning. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 200/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-10 
Förslag till Ägardirektiv 2021 Jämtlands Gymnasieförbund, 2020-10-26  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Förslag till Ägardirektiv 2021 för Jämtlands Gymnasieförbund,  
2020-10-26, antas. 
 
 

Utdrag till 
 
Jämtlands Gymnasieförbund samt dess ägarkommuner 
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Just. 

      Dnr 2020/530 45 

Kf § 157 Justering av skuld och förslag till avfallstaxa 
 

Renhållningen har under flera år gått med underskott och därmed 
byggt upp en skuld till skattekollektivet med början år 2015. Under 
2019 konstruerades renhållningstaxan om och avgifterna justerades för 
att göra det möjligt att återbetala skulden över tre år. Renhållningen 
hade för avsikt att betala tillbaka 930 000 kr per år. Större delen av 
underskottet uppstod när Bräcke kommun tog tillbaka administrationen 
från entreprenör. 
 
Bräcke kommun ser nu att detta blir problematiskt eftersom 2020 har 
varit ett speciellt år. Det finns flertalet anledningar till detta som bland 
annat ökad belastning på återvinningscentralerna, ökade kostnader 
hos avfallsentreprenör samt intäktsbortfall för järn och skrot. För att 
komma tillrätta med detta är förslaget att skattekollektivet täcker 
skulden för åren 2015–2017, ca 2,3 miljoner kronor, och att 
renhållningen återbetalar skulderna från 2018–2019, vilket innebär ca 1 
miljon kronor under 2020 och 2021. För att möjliggöra detta behöver 
renhållningstaxan ändras. 
 
I förslaget till reviderad renhållningstaxa innefattar även en ändring av 

dokumentets namn till Avfallstaxa. Bygg- och rivningsavfall omfattas 

inte av kommunalt ansvar. Taxeändringar som föreslås är att 

grundavgiften för en- och tvåfamiljshus, fritidshus höjs med 100 kr till 

1250 kr. Grundavgiften för flerfamiljshus och verksamheter höjs med 

60 kr till 750 kr, ca 8 %. Tömningsavgiften för 190 liters kärl höjs med 3 

kr till 74 kr per tömning. Avgiften för latrinkärl höjs från 125 kr till 220 kr. 

Avfallstaxan gäller från och med 2021-02-01. 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 187/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-11-06 
Förslag till Avfallstaxa, 2020-11-06 
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Just. 

Kf § 157 forts. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Skattekollektivet täcker skulden för åren 2015–2017, 2,3 mkr. 

Kostnaden belastar kommunens resultat. 

 

2. Förslag till Avfallstaxa, 2020-11-06, antas och gäller från och med  

1 februari 2021. 
 
Yrkanden 
 

Christer Olsson (JVB) 
Avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut eftersom det redan är för 
stora kostnader för Bräcke kommuns invånare.   
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Christer 
Olssons (JVB) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Skattekollektivet täcker skulden för åren 2015–2017, 2,3 mkr. 

Kostnaden belastar kommunens resultat. 

 

2. Förslag till Avfallstaxa, 2020-11-06, antas och gäller från och med  

1 februari 2021. 
 

 
Utdrag till  
 
Renhållningschef 
 
 
Reservation 
Christer Olsson (JVB) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 
  



 
 

   
 
 

 

Sida 44 av 58 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-12-16 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 140–171 

 

 

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

Just. 

      Dnr 2020/529 45 

Kf § 158 Revidering av renhållningsordning 
 

Den 16 juni 2020 beslutade riksdagen om ändringar av bland annat 15 
kap. och 27 kap. miljöbalken. Ändringarna trädde i kraft 1 augusti 2020 
med undantag för förändringen av kommunens ansvar för bygg- och 
rivningsavfall som träder i kraft 1 januari 2023.  
 
En ändring som gjorts är att begreppet hushållsavfall, 15 kap § 3 
miljöbalken, har tagits bort och ersatts med en definition av kommunalt 
avfall.  
 
Renhållningsordningen är reviderad i enlighet med ändringarna i 15 
kap och 27 kap. miljöbalken och efter dessa ändringar är nu 
renhållningsordningen ett tydligare juridiskt dokument.  
 
Förslaget till reviderad renhållningsordning innefattar en ändring av 
dokumentets namn till: Renhållningsordningens lokala föreskrifter om 
avfallshantering.  
 
Förslaget har gått på remiss till bygg- och miljönämnden som lämnat 
sina synpunkter. Förslaget har också ställts ut för allmänheten att 
lämna synpunkter under perioden 27 augusti 2020 till 25 september 
2020.  
 
Underlag för beslut  
Kommunstyrelsens beslut § 188/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-11-06  
Förslag till Renhållningsordningens lokala föreskrifter om avfallshantering, 2020-11-
06  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Dokumentet Renhållningsordning ändras till 

Renhållningsordningens lokala föreskrifter om avfallshantering. 
 

2. Förslag till Renhållningsordningens lokala föreskrifter om 
avfallshantering, 2020-11-06, antas och börjar gälla från och med 
den 1 februari 2021. 

 
 
Utdrag till  
 
Renhållningschef  



 
 

   
 
 

 

Sida 45 av 58 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-12-16 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 140–171 

 

 

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

Just. 

      Dnr 2020/544 02 

Kf § 159 Revidering av pensionspolicy 

 
Med anledning av de nya LAS-åldrarna som infördes from 2020 så har 
en anpassning skett i de pensionsförmåner som finns i Bräcke 
kommuns pensionspolicy för anställda. I förmånen ”Minskad arbetstid 
för äldre” föreslås att åldersnivåerna 61 och 63 år tas bort och istället 
anpassas förmånen till ”för tidigaste uttag av allmän pension”.  
 
Staben föreslår att förmånen ”Särskild avtalspension” tas bort eftersom 
den inte används. Bräcke kommun har även sett över den tidigare 
förmånen ”Alternativ tjänstepensionslösning” och istället anpassat 
förmånen till den möjlighet som finns utifrån centrala parters 
överenskommelse att istället övergå till AKAP-KL. Mellan arbetsgivare 
och arbetstagare född 1985 och tidigare får överenskommelse träffas 
om att arbetstagaren istället ska omfattas av AKAP-KL om han eller 
hon har en inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Regleringen 
följer av § 12 AKAP-KL. 

 

Syftet med den alternativa pensionslösningen är att stärka kommunens 
möjlighet att såväl rekrytera som behålla chefer och specialister i 
konkurrens med andra arbetsgivare. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 214/2020 
Stabens tjänstemannaförslag 2020-11-03 
Förslag till reviderad Pensionspolicy, 2020-11-03 
SKR:s cirkulär 15:6 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Förslag till reviderad Pensionspolicy, 2020-11-03, antas. 

 
 

Utdrag till 

 

Personal- och ekonomifunktionen 
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Just. 

      Dnr 2020/483 10 

Kf § 160 Riktlinjer för att förebygga och hantera hot och våld 
mot anställda 

 
I Bräcke kommun accepteras inte att medarbetare utsätts för hot om våld eller 
våld. Dessa riktlinjer är ett övergripande dokument som gäller för Bräcke 
kommuns samtliga medarbetare. Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrift, våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), ansvar för att utreda de 
risker för hot och våld som kan finnas i arbetet samt vidta åtgärder. 
 

Bräcke kommun har valt att reviderat tidigare dokument, Handlingsplan 
för hot och våld, 2011-03-22. Förslaget som tagits fram har också 
ändrat namn från handlingsplan till riktlinje. Riktlinjer för att förebygga 
och hantera hot och våld, 2020-11-06 är ett övergripande dokument 
som gäller för samtliga medarbetare inom kommunen. Dokumentet ska 
vara ett stöd för både chefer och medarbetare i det förebyggande 
arbetet samt vid en uppkommen situation, det ska också vara till stöd 
för verksamheternas utformning av egna riktlinjer för att förebygga hot 
om våld och våld på specifik avdelning.  
 
Bräcke kommuns målsättning är att: 

• Så långt det är möjligt förebygga att medarbetare utsätts för hot 
eller våld som är arbetsrelaterat. 

• Alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det kan 
finnas risk för att hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå. 

• Alla medarbetare ska känna till de rutiner och åtgärder som ska 
vidtas på den enskilda arbetsplatsen vid en uppkommen situation. 
 

I linje med kommunens riktlinjer för styrdokument har Riktlinjer för att 
förebygga och hantera hot och våld mot anställda antagits av 
kommunstyrelsen. Riktlinjerna ersätter handlingsplan för hot och våld 
som kommunfullmäktige antog mars 2011, § 37, och därmed behöver 
kommunfullmäktiges beslut upphävas. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 216/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-11-06  
Kommunfullmäktiges beslut § 37/2011 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktiges beslut § 37/2011 upphävs.  



 
 

   
 
 

 

Sida 47 av 58 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-12-16 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 140–171 

 

 

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

Just. 

 
Kf § 160 forts.  
 
Utdrag till 
Staben 
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Just. 

      Dnr 2020/293 75 

Kf § 161 Riktlinje: Våld i nära relationer 
 
Kommunstyrelsen har befogenheter att besluta om riktlinjer som är 
styrande och vägledande för sociala avdelningen. 
 
Förslaget till riktlinje Våld i nära relationer innehåller anvisningar för 
kommunens arbete med den frågan. Syftet med riktlinjerna är att de 
medborgare i kommunen som söker stöd ska mötas av rättssäkerhet 
och likabehandling inför lagen.  
 

I linje med kommunens riktlinjer för styrdokument har Riktlinje våld i 
nära relationer antagits av kommunstyrelsen. Riktlinjen ersätter 
handlingsplan mot våld i nära relationer som kommunfullmäktige antog 
2013, § 75, och därmed behöver kommunfullmäktiges beslut 
upphävas. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 191/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-11-05  
Kommunfullmäktiges beslut § 75/2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bräcke kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer  
(Kf § 75/2013) upphävs.  
 
 
Utdrag till 
 
Verksamhetsutvecklare, sociala avdelningen 
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Just. 

      Dnr 2020/585 02 

Kf § 162 Förfaringssätt vid anställdas pensionering, avgång 
mm 

 
Kommunfullmäktige fattade i november 2013, § 99, beslut om regler för 
gåvor till anställda och förtroendevalda. Bland dessa punkter beslöts att 
uppvaktningen av de med 25 års sammanlagd tjänst skulle 
uppmärksammas av kommunfullmäktige. Under hösten 2020 har det 
diskuterats vem som egentligen bör uppmärksamma jubilarerna.  
 
Diskussionen har utmynnat i att kommunstyrelsen som är 
anställningsmyndighet är den som bör ansvara för uppvaktningen. Mot 
den bakgrunden behöver kommunfullmäktiges beslut hävas.    

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 202/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2020-11-09 
Kommunfullmäktiges beslut § 99/2013 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktiges beslut, § 99/2013 punkt 4, upphävs.  
 
 
Utdrag till  
 
Staben 
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Just. 

    Dnr 2020/406 31 

Kf § 163 Medborgarförslag: Fler övergångsställen vid E14 
 

Ett medborgarförslag har inkommit den 3 juli 2020 om att kommunen 
ska sätta tillbaka övergångsställena vid E14. Förslagsställarna anser 
att deras förslag bör genomföras eftersom det bara finns ett 
övergångsställe vid E14 samt att det är nästan omöjligt att ta sig till 
busshållplatsen Bräcke Västra eftersom det inte finns några 
övergångsställen i närheten.  
 
Frågan om placeringar av övergångställen efter E14 är viktig i många 
avseenden. Trafikverket är huvudman för vägen. En 
åtgärdsvalsstudie (Åvs) gällande E14 genom Bräcke har tagits fram 
av Trafikverket där säkra passager lyfts och ska ses över. Bräcke 
kommun kommer att följa utvecklingen och jobba för säkra passager 
E14. 
 
Under framtagandet av åtgärdsvalsstudie har en mängd aktörer 
(Bräcke kommun, Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, 
Bräcke Skoterklubb, Sveriges åkeriföretag, SCA, Länstrafiken i 
Jämtland, Polisen, Sveriges åkeriföretag, Handelskammaren, 
Företagarföreningen i Bräcke kommun samt 
Centrumutvecklingsgruppen) varit med och lyft olika åtgärder för 
förbättringar. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 182/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelnings tjänstemannaförslag, 2020-10-12  
Medborgarförslag, Fler övergångsställen vid E14, 2020-07-03 
Åtgärdsvalsstudie, Genomfart Bräcke – E14 och Norra Stambanan, 2019-12-10 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 
 
Trafikverket är huvudman för vägen och därmed kan inte Bräcke kommun införa 
övergångsställen. Däremot kommer Bräcke kommun följa Trafikverkets åtgärdsplan 
och se till att de beslut som är tagna uppfylls gällande säkra passager E14. 

 
Utdrag till 
 
Förslagsställarna 
Teknik- och infrastrukturavdelningen  
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Just. 

      Dnr 2016/624 42 

Kf § 164 Medborgarförslag: Tomgångskörning 
 

År 2016 inkom ett medborgarförslag som handlar om att sätta upp 

skyltar i Bräcke kommuns tätorter med upplysning om att 

tomgångskörning endast är tillåten i 1 minut. 

 

Kostnadsberäkningar har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade vid 

sitt sammanträde i oktober 2019 att återremittera ärendet till samhälls-

byggnadsutskottet. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har behandlat medborgarförslaget på sitt 

sammanträde den 22 september, § 51. Under sammanträdet beslutade 

samhällsbyggnadsutskottet att göra ett tilläggsuppdrag om skyltning på 

strategiska platser till den kommande revideringen av kommunens 

ordningsföreskrifter och hur de ska tillämpas.  

 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 183/2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 51/2020 

Kommunstyrelsens beslut § 151/2019 

Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-04-30 

Medborgarförslag, Information om tomgångskörning, 2016-11-17 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Medborgarförslaget avslås.  

 

Motivering 

 

Med hänvisning till den pågående översynen av de allmänna ordningsföreskrifterna 

avslås medborgarförslaget. 

 

Utdrag till 

 

Förslagsställaren 

Teknik- och infrastrukturavdelningen  
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      Dnr 2020/407  33 

Kf § 165 Medborgarförslag: Fler sittplatser med bord 
 

Ett medborgarförslag har inkommit den 3 juli 2020 om att kommunen 
ska sätta ut fler bänkar med bord.  
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer med hjälp av 
arbetsmarknadsenheten att laga upp ett antal bänkar och bord under 
hösten 2020. Därefter under 2021 kommer det att ställas ut ett större 
antal bänkar/bänkar med bord. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 184/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-10-15  
Medborgarförslag, Fler sittplatser med bord, 2020-07-03  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget bifalles. 
 
 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
Förslagsställarna 
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      Dnr 2020/108 75 

Kf § 166 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och 
familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen: tredje 
kvartalet 2020 

 
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den 
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller 
motsvarande i en kommun är enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen 
(2001:453) skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader.  
 
Rapporteringsskyldigheten gäller även de verkställigheter som avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 194/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-10-08 
Kvartalsrapport till KPMG, 2020-10-07 
Individrapportering till IVO genom deras e-tjänst, 2020-10-08  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 

Utdrag till 
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare sociala avdelningen 
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      Dnr 2020/109 73 

Kf § 167 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; tredje 
kvartalet 2020 

 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den 
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller 
motsvarande i en kommun är enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen 
(2001:453) skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. 
 
Rapporteringsskyldigheten gäller även de verkställigheter som avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 195/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-10-08 
Kvartalsrapport till KPMG, 2020-10-07 
Individrapportering till IVO genom deras e-tjänst, 2020-10-08  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger  
den till handlingarna.  

 

 

Utdrag till 
 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare sociala avdelningen 
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      Dnr 2020/110 73 

Kf § 168 Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade: tredje 
kvartalet 2020 

 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den 
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller 
motsvarande i en kommun är enligt 28 § f-g lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1998:387) skyldig att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) om en beviljad insats inte 
verkställts inom tre månader.  
 
Rapporteringsskyldigheten gäller även de verkställigheter som avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering ska ske en 
gång per kvartal.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 196/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-10-08  
Individrapportering till KPMG, 2020-10-07 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 

Utdrag till 
 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare sociala avdelningen 
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Kf § 169 Anmälan av nya motioner 
 

Inga motioner har inkommit sedan föregående sammanträde.  
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Kf § 170 Interpellationer och frågor 
 
Inga interpellationer eller frågor har inkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Kf § 171 Meddelanden och informationer 
 
  Dnr 2020/538  02 
Revisionsrapport ”Systematiskt arbetsmiljöarbete Jämtlands 
Gymnasieförbund” 
 
  Dnr 2020/123  00 
Inkommen redovisning av erhållet partistöd jämte granskningsrapport 
från Jämtlands Väl Bräcke.  

 
 

 


