
Protokoll 

Näringslivsutskottet 

2022-02-16 
 



Sida 

2 (21) 

   Utdragsbestyrkande 

    
Protokollet är justerat 

 

Näringslivsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-02-16 klockan 08:30–12:07 

Mötet ajournerades för paus kl 09.43-10.02. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Per Martinsson (C), vice ordförande 

Richard Nilsson (S)  

Övriga deltagare Olle Martinelle, NyföretagarCentrum, § 10, videolänk 
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   Utdragsbestyrkande 

    
Protokollet är justerat 

 

Justering 2022-03-11 

Paragrafer 1–16 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Per Martinsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-03-14 

Anslaget tas ned 2022-04-05 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 1 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Näringslivsutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Per Martinsson (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Övriga deltagare framgår av 

närvarolistan.  

3.  Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut. Ordföranden föreslår ett tillägg med 

en beslutspunkt om yttrande över återstartsutredningen. 

 Näringslivsutskottet fastställer dagordningen med ovanstående ändringar.  
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§ 2 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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§ 3 Föregående protokoll 

Näringslivsutskottets beslut 
Protokollet från 2021-12-08 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokollet har skickats ut tillsammans med kallelsen. Inga synpunkter. 
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§ 4 Riktlinjer för kommunens priser och 
utmärkelser 

Diarienummer KSK 2021/56 

Näringslivsutskottets beslut 
 

1. Näringslivsutskottet gör redaktionella ändringar i förslaget avseende 

kriterier. 

 

2. Prissumman höjs till 10 000 kr för Årets Björn, kulturpriset, idrottspriset 

och miljöpriset. Därmed blir det samma belopp som för Årets Företagare 

och Årets Unga Entreprenör. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget till ”Riktlinjer för Bräcke 

kommuns priser och utmärkelser”. 

 
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut 

2000-06-14, § 23 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens näringslivsutskott har initierat en översyn av normer och 

kriterier för Bräcke kommuns stipendier och priser. Översynen har omfattat 

tidplan och former för nominering, beslut och utdelning samt nivån på 

prisbeloppen. 

Föreliggande förslag innebär att kommunfullmäktiges beslut om normer och 

kriterier för stipendier upphör att gälla och att kommunstyrelsen 

fortsättningsvis antar riktlinjer för priser och utmärkelser i ett samlat 

dokument.  

Förslaget innehåller ingen höjning av prissumman för stipendier. Beloppet 

har varit oförändrat sedan 1990.  

Stipendierna föreslås ändra namn till priser. 

Näringslivsutskottet bordlade ärendet på sitt senaste möte för att möjliggöra 

mer tid till diskussioner. 

 

Richard Nilsson (S) och Johan Loock (M) föreslår redaktionella ändringar i 

förslaget till kriterier för idrottspriset, årets Björn och Årets Unga Företagare. 
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§ 4 fortsättning  

Beslutsunderlag 

Stabens tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Förslag ”Riktlinjer för Bräcke kommuns priser och utmärkelser”, 2022-02-15  

Näringslivsutskottets beslut § 108, 2021-12-08 

Kommunfullmäktiges beslut § 23, 2000-06-14 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
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§ 5 Samhällsutvecklartjänst, nuläget 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Kommundirektör Bengt Flykt informerar om att det var 14 sökande till 
tjänsten, varav 3 kallades till intervjuer. Nu pågår referenstagningen och 
utvärderingen sker i morgon. 
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§ 6 Polyver, behov av lokaler 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet ser försiktigt positivt på företagets expansionsplaner och 
ser fram emot mer utförliga beräkningar gällande utbyggnadsmöjligheterna 
på platsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Polyver Sweden AB i Pilgrimstad har stora expansionsplaner. Kommun-

direktören och näringslivsutvecklaren har därför haft träffar med företaget för 

att försöka finna lösningar för dess utökade lokalbehov. Det behövs större 

produktionsyta på bottenplanet än vad som nu finns tillgängligt på Pilgrim-

center. Företaget överväger även en annan lokalisering av kontoret. 

Näringslivsutskottet diskuterar förutsättningarna för en tillbyggnad och 

konstaterar att närheten till Östersund är gynnsam när det gäller rekrytering 

av personal men kan innebära svårigheter att behålla den.  

Beslutet skickas till 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
Polyver Sweden AB 
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§ 7 Etableringsläget 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Bengt Flykt gör en genomgång av positiva resultat hittills 

under det året. Bland annat är Toppstugan i Mickelbacken uthyrd och det blir 

en ny verksamhet i den tidigare gymlokalen på Riksvägen. 

22 företagsärenden pågår där det finns ett kommunalt samordningsbehov. 

Två av dem är extra intressanta och kan få betydelse för utvecklingen i 

kommunen. 
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§ 8 Planärenden ur ett näringslivsperspektiv 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Bengt Flykt informerar om pågående detaljplaneändringar. 
 

Gällö samhälle 

Ändringen syftar till att bredda användningsområden och möjliggöra 

etableringar. Vissa delar är klassade som bostäder eller offentlig 

verksamhet, vilket försvårar ny användning av exempelvis gamla 

Gellinergården eller att i bostadshus nyttja affärslokaler som redan från 

början är anpassade för detta. 

Diskussion pågår med Länsstyrelsen som kräver nya bullermätningar, 

strandskyddshänsyn m m trots att det inte handlar om 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. 

Viken, Ubyn 2:119 m fl 

Bygg- och miljönämnden har efterfrågat en plan för mark- och vatten-

användningen i området. Det underlättar hanteringen av bygglov när det 

finns intressenter för förädling av området. Även här pågår diskussioner med 

Länsstyrelsen som kräver utredningsinsatser som enligt vår mening inte står 

i proportion till den påverkan som detaljplanen medför. Exempelvis har 

staten redan sanerat området från PFAS-ämnen. 

Exploateringsavtal 

Ett nybildat privat företag, Gällöberget AB vill bygga turistboenden i Viken. 

Ett förslag till exploateringsavtal har tagits fram som reglerar ansvars-

fördelningen mellan bolaget och kommunen. Avtalet gäller under 

förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Det blir en etappvis 

exploatering av området, i den takt som efterfrågan anger.   
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§ 9 Blomstrande näringsliv 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen och tar till sig de synpunkter 
som framförts. 

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsutvecklare Helen Boström informerar om nuläget.  
 
En del företag nyanställer, andra (exempelvis Revsunds Brewery) bygger 
nytt och det finns även förfrågan på lokaler för nya etableringar. Några har 
problem med långa leveranstider av material i pandemins spår. Krisstödet 
finns kvar för dem som behöver göra någon form av omställning. 
 
Kostnadsutvecklingen på drivmedel skapar oro bland företagare.  
 

Helena redovisar de företagskontakter som är aktuella och vad som pågår i 

de olika projekten. 
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§ 10 NyföretagarCentrum 

Diarienummer KSK 2022/78 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Olle Martinelle, NyföretagarCentrum, redovisar den pågående verksamheten 
som till mer än hälften finansieras av näringslivet och till resterande del via 
stöd från kommunerna i länet. 
 
Nyföretagandet har ökat i hela landet mellan åren 2020 och 2021 vilket vi 
även märkt av i vårt län. Nya aktiebolagslagen, som medger mindre 
aktiekapital, har lett till att fler bildats.  
 
Det är färre personer som har nyttjat rådgivningen under det gångna året 
men det har blivit fler startade företag. I Bräcke startade 7 nya företag med 
stöd från NyföretagarCentrum (två aktiebolag och fem enskilda firmor). Året 
innan var de 8. Tolv personer har fått rådgivning, tre var kvinnor och tre hade 
invandrarbakgrund.  

Nya företag får stöttning 2-3 år efter bildandet. Trenden i länet är att 
ökningen sker inom hantverkartjänster, kafé/restaurang och ROT/RUT-
verksamhet. 
 
Inom Starta Eget-verksamheten är det digitala träffar varje månad. 
Nyhetsbrev skickas ut varje kvartal till samarbetspartners. 
 
Strömsund har anslutit sig till centret igen. Åre kommun är däremot 
fortfarande inte med. 
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§ 11 Ung Företagsamhet 

Diarienummer KSK 2022/79 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Christina Westerberg, Ung Företagsamhet informerar om verksamheten med 
utbildning av unga entreprenörskap. 
 
Gymnasiet i Bräcke har inga UF-företag. Diskussioner pågår med skol-
ledningen. Skolans utbildningar är inte inom sådana branscher där eget 
företagande stimuleras. 
 
24 elever från kommunen ingår i UF-företag på andra gymnasieskolor vilket 
är normal nivå för oss. Det finns ett bra samarbete med studie- och 
yrkesväg-ledningen i kommunen.  
 
Totalt i länet finns det 574 UF-företag, vilket är rekord för oss.  
 
På högstadierna har det hållits en temadag i samarbete med Swedbank som 
handlar om utbildning, jobb och privatekonomi - en förberedelse inför 
stundande vägval. Projektet heter Framtidskoll.  
 
Christina ställer gärna upp på frukostmöten eller liknande sammankomster 
mellan kommunen och det lokala näringslivet. 
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§ 12 Samverkan med NyföretagarCentrum 

Diarienummer KSK 2022/78 

Näringslivsutskottets beslut 
 
1. Bräcke kommun medfinansierar NyföretagarCentrum 2022 med ett belopp 
på 42 000 kronor. 

2. Pengarna tas från projektmedel. 
 

Sammanfattning av ärendet 
NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen föreslår att Bräcke kommun med-
finansierar rådgivningen till personer, som vill starta företag i kommunen. De 
räknar med att medverka till start av cirka 8-10 företag i kommunen under 
2022. 
 
Kostnaden för en företagsstart har ligger på ca 8-10 000 kr. Med 10 företags-
starter blir kostnaden ca 84 000 kr. 
 
De föreslår att kommunen finansierar verksamheten med 42 000 kr. 
Ersättningen från privata näringslivet inklusive länsövergripande stöd 
överskrider 42 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering, 2022-01-19 
 

Beslutet skickas till 
NyföretagarCentrum Jämtland Härjedalen  
Näringslivsutvecklaren 
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§ 13 Samverkan med Ung Företagsamhet 

Diarienummer KSK 2022/79 

Näringslivsutskottets beslut 
 
1. Bräcke kommun lämnar verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet 2022 
med ett belopp på 23 179 kronor. 

2. Pengarna tas från projektmedel. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ung Företagsamhet i Jämtland ansöker om ett finansiellt stöd för år 2022 på 
23 179 kr kronor. Beräkningen är baserad på 3,75 konor per invånare. För 
2019 fick de 23 618 kronor.  
 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering, 2022-02-03 
 

Beslutet skickas till 
Ung Företagsamhet Jämtland  
Näringslivsutvecklaren 
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§ 14 Återstartsutredningen, yttrande 

Diarienummer KSK 2022/65 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den statliga utredningen ” Från kris till kraft - Återstart för kulturen” har 
lämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår att det görs en 
tvåårig satsning på kultursektorns återstart efter covid-19-pandemin och 
därefter långsiktigt förstärker kultursektorns ekonomiska förutsättningar.  
 
Kulturchef Anna Lundström informerar om det yttrande som Bräcke kommun 
har lämnat in och som har fokus på de förslag som ligger närmast den egna 
verksamheten: bibliotek, kulturskola och kultur i skolan, exempelvis 
samordning av e-boksystemet, permanentande av utvecklingsmedel för 
kulturskolan och att skollagen måste möjliggöra deltagande i kulturskolan på 
skoltid. 
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§ 15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts.  
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§ 16 Nästa möte 

Sammanfattning av ärendet 

Nästa inplanerade sammanträde blir den 30 mars 2022. Då blir det ett 

företagsbesök om pandemiläget medger det. 


