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Justering 2022-06-13 

Paragrafer 31–44 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Jörgen Persson 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-06-13 

Anslaget tas ned 2022-07-05 

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

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet utser en ledamot som tillsammans med 

ordförande ska justera protokollet. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C). 

2. Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Övriga deltagare framgår av 

närvarolistan. 

3. Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Samhällsbyggnads-

utskottet fastställer dagordningen.  
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§ 32 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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§ 33 Föregående protokoll 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet lägger protokollet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren går igenom det utskickade protokollet från 2022-04-05.  
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§ 34 Norrtågs tidtabell, återrapport 

Diarienummer KSK 2022/57 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun har framfört synpunkter till Norrtåg gällande de nya 

tidtabellerna inför nästa år. Största problemet är möjligheten att 

arbetspendla med hållbara arbetstider. Den dåliga uppkopplingen längs 

järnvägen gör det värre då det inte heller går att jobba ordentligt ombord på 

tågen. Länstrafikens buss är inget attraktivt alternativ på grund av den 

långa restiden och nyttjas därför främst av pendlare inom kommunens 

gränser. 

Norrtåg har svarat att de har noterat våra synpunkter inför framtiden men att 

bristen på tåg gör att de inte kan tillgodose oss i nuläget. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 22, 2022-04-05 
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§ 35 Exploateringsavtal Viken 

Diarienummer KSK 2022/274 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun har fört dialog med MidSweden365 AB och Gällöberget AB 

under en längre tid. En flaskhals för ökat besöksantal har varit boende för 

såväl enskilda grupper som lag och läger. Exploateringsavtalets syfte är få 

till stånd en bebyggelse och fler turistsängar i anslutning till skidtunneln.  

Exploateringsavtalet reglerar kostnadsansvaret för väg, el och VA samt i 

vilken takt som marken får tas i anspråk. Byggnationerna kommer att ske 

etappvis. Stugor kommer att byggas så att tillgången motsvarar efterfrågan. 

Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att detaljplanen för Ubyn 

2:119 m fl vinner laga kraft. Detaljplanens syfte är att öka områdets 

attraktivitet och ge utökade affärsmöjligheter för det lokala näringslivet. 

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till ärendet på sitt sammanträde 

imorgon. 
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§ 36 LIS-områden 

Diarienummer KSK 2022/182 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att, eftersom ett samlat grepp behöver 

tas gällande revidering av översiktsplanen, ska det arbetet starta under nästa 

mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag har kommit från boende i Gastsjö om att kommunen ska utöka 

LIS-området vid Sicksjöns nordvästra del för att underlätta för dispenser från 

strandskyddet. Det finns redan ett LIS-område för den sydvästra delen av 

sjön. 

Kommunen kan peka ut LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen) i en kommunomfattande översiktsplan, i en ändring av översikts-

planen för en viss del av kommunens yta eller i ett tillägg till översiktsplanen. 

Plan- och bygglagens krav på samråd, granskning och antagande gäller 

även för utpekandet av LIS-områden.  

Det är en tidsödande process som sannolikt tar några år och egentligen finns 

ett behov att ta ett större grepp över kommunens mark och vatten-

användning, det vill säga en översyn av hela översiktsplanen. Samhälls-

byggnadsutskottet har inte möjlighet att driva detta nu utan behöver lämna 

över frågan till nästa mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2022-03-29 

Beslutet skickas till 

Sökanden 

  

Justerande   Utdragsbestyrkande 



 

Beslutande organ 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-05-24 

Sida 

11 (18) 

 

Justerande   Protokollet är justerat 
    

 

§ 37 Vatten & Miljöresurs, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/439 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på att ingå i bolaget och anser att 

det kan vara lämpligt att styrelsen för bolaget har två representanter från 

varje kommun varav ordföranden kommer från säteskommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har tidigare diskuterats ett samarbete i renhållningsfrågor med det 

kommunala bolaget Vatten & Miljöresurs. Nu planeras det för samverkan 

även gällande vatten- och avloppsfrågor. Det finns fördelar med att delta i 

hela konceptet då verksamheterna fungerar i symbios med varandra.  

Ett förslag till inriktningsbeslut kan behandlas av kommunfullmäktige i juni. 

Vid bifall kommer styrdokument att tas fram under hösten. Kommunen kan 

då ingå i bolaget från 1 januari 2023. 

Vatten & Miljöresurs AB är enbart ett driftbolag. Alla anläggningar kvarstår i 

kommunal ägo. Det kan finnas stora vinster i att göra samma sak för alla tre 

kommunerna, inte minst när det gäller kompetensförsörjning över tid. 

Bolaget omfattar idag Bergs och Härjedalens kommuner. Sätet är i Sveg, 

men verksamhet och personal finns i varje kommun. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 28, 2022-04-05  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Revidering av avfallstaxa 

Diarienummer KSK 2022/256 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på de föreslagna förändringarna och 

anser att en översyn behöver göras av hela taxekonstruktionen huruvida 

styrningen fungerar som det är tänkt, att matavfallet omhändertas på rätt sätt.  

Sammanfattning av ärendet 

Vatten & Miljöresurs AB har varit behjälpligt med att ta fram smärre 

justeringar av den matavfallstaxa som kommunfullmäktige tidigare beslutat 

om. Syftet är att skapa ett tydligare dokument för invånarna och för 

handläggarna att tolka och följa. 

Ändringar har gjorts av hur olika avgifter benämns och även storleken på 

några taxor. Delad avfallsbehållare tillkommer och hanteras som en 

abonnemangsform. Abonnemangsavgift för gemensamma kärl har införts då 

det saknades tidigare. Miljöavgift för hemkompost i en- och tvåbostadshus 

sänks från 711 kronor till 406 kronor, då det trots allt är bättre att kompostera 

än att slänga i den gröna tunnan för osorterat avfall. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 28, 2022-04-05  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 Lägenhetsbeståndet, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vakansgraden i lägenhetsbeståndet är nu den lägsta på länge, 14,7 %. Det 

har varit en positiv trend hela året. Många äldre flyttar in. Om det tänkta 

rivningsobjektet Hantverksgatan 21 i Bräcke (Haren 3) räknas in så blir 

vakansgraden bara 5 %. Kvarnvägen i Kälarne är borta ur statistiken. 

Det har hållits informationsmöten med hyresgästerna på Hantverksgatan 21. 

Hyresgästerna kan erbjudas vakanta lägenheter i andra hus i samhället. 

Kommundelegationen tar beslut i augusti om kommunen får stöd till rivningen 

av fastigheten. Om så inte blir fallet så kommer huset att kallställas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 16, 2022-02-23  
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§ 40 Fastighetsförsäljningar, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Diskussioner pågår gällande de intresseförfrågningar som har kommit in på 

de utannonserade fastigheterna. Det finns inget konkret resultat att 

rapportera. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 6, 2022-02-15  
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§ 41 Pendlingsparkeringar, återkoppling 

Diarienummer KSK 2021/96 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun har nu sagt upp elavtalet på stolparna. Vi har efterfrågat 

ett avtal med Trafikverket om drift av parkeringsplatserna. Vi är beredda att 

ta kostnader men behöver ett formellt avtal eftersom det inte är vår mark. 

Kommunen sänker ändå sina nuvarande kostnader med ett sådant avtal. 

Trafikverket tar bort laddstolparna i Gällö och Pilgrimstad. 

Jämtkraft behöver garantier för att snöröjningen sköts för att sätta upp sina 

laddstolpar och kunna drifta dem i fem år.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 26, 2022-04-05  
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§ 42 Bredbandsstatistik 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 % av alla hushåll och 

företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s.  

Under 2021 hade 86 % av hushållen i Bräcke tillgång till bredband på minst 

100 Mbit/s. Kommunen når därmed inte det nationella bredbandsmålet för 

2020. Inga kommuner i länet når det nationella målet. Bräcke är näst bäst i 

länet. 

I Bräckes tätbygd hade 89 % av hushållen tillgång till 100 MBits/s-

anslutningar, jämfört med 82 % på glesbygden. Skillnaden i utbyggnad 

mellan tät- och glesbygd är förhållandevis liten i Bräcke och vi är bästa 

kommun i länet.  Rikssnittet ligger på 92 % för tätbygd och 63 % för glesbygd. 

Det finns också ett bredbandsmål för 2025 då hela Sverige ska ha tillgång till 

snabbt bredband. 98 % av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, 

eller fiber i absoluta närheten. Bräcke är näst bäst i länet. 

Under 2021 hade 95 % av hushållen i Bräcke tillgång till bredband på 1 Gbit/s 

i sin absoluta närhet. Det betyder att kommunen ännu inte når det nationella 

bredbandsmålet för 2025. Inga kommuner i länet når det nationella målet. 
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§ 43 Landsbygdsutveckling, nuläget 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Pågående processer i korthet: 

Inom Mittstråketprojektet finns pengar som kan nyttjas för utredningar i 

anslutning till detta. 

Tågperrongen i Stavre kommer att flyttas. Trafikverket prioriterar den inte 

eftersom den inte anses vara kapacitetshöjande. Kommunen anser att en ny 

utredning behöver göras, att kostnadsbilden och kapacitetsökningen 

behöver kompletteras och belysas ytterligare. Perrongen behöver även till-

gänglighetsanpassas. 

En självgående buss mellan Gällö och skidtunneln i Viken diskuteras. Trafik-

verket är inblandat. 

Postnord planerar att införa paketboxar runt om i länet där mottagarna kan 

hämta sina leveranser dygnet runt. Detta ses enbart som ett komplement till 

annan paketutlämning.   
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§ 44 Övriga frågor 

 

Leader vill få besked om kommunens medfinansiering inför fortsättningen. 

Det finns ett förslag om 136 000 kronor per år som tidigare. Ordföranden 

tar upp frågan om ifall fördelningen mellan kommunerna och regionen ska 

ändras på ett kommunalrådsmöte på måndag.  

 


