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Näringslivsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-05-20 klockan 08:33-12:11.  

Mötet ajournerades för paus klockan 09.12-09.30, 11.20-11.23. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Richard Nilsson (S)  

Martin Halvarsson (M) 

Övriga deltagare Maria Åberg, Handelskammaren, § 41 videolänk 

Oliver Dogo, Handelskammaren, § 41 videolänk 

Emelie Säterberg, Ånge kommun, § 42 videolänk 

Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 37-42 del av 

Anna Lundström, kulturchef, §§ 37-40 

Jonny Berg, byggnadsinspektör, §§ 47-48 videolänk 

Helen Boström, näringslivsutvecklare videolänk 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-06-13 

Paragrafer 34–50 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Martin Halvarsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-06-17 

Anslaget tas ned 2022-07-08 

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

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Martin Halvarsson (M). 

2. Upprop 

Per Martinsson (C) har lämnat återbud och ersätts av Martin Halvarsson (M). 

Övriga deltagare framgår av närvarolistan. 

3. Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Två extra ärenden, om 

laddstolpar och försäljning av mark, anmäls. 

Näringslivsutskottet fastställer dagordningen.  
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§ 35 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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§ 36 Föregående protokoll 

Näringslivsutskottets beslut 
Protokollet från 2022-04-07 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokollet har skickats ut tillsammans med kallelsen. Inga synpunkter eller 
frågor framförs. 
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§ 37 Polyvers lokalbehov, återrapport 

Diarienummer KSK 2022/77 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet anser att förvaltningen ska fortsätta diskussionerna med 

företaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Polyver Sweden AB har anmält behov av utökad produktionsyta i sin hyrda 

lokal på Pilgrimcenter i Pilgrimstad. 

Teknik- och infrastrukturavdelningen har gjort en uträkning baserad på 

schabloner och kommit fram till att kostnaden hamnar kring 50 miljoner kronor 

för en utbyggnad. Erfarenheten visar att efter upphandling kan kostnaderna bli 

högre än så.  

Beslutsunderlag 
Näringslivsutskottets beslut § 6, 2022-02-16   
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§ 38 Bidrag till samlingslokaler 

Diarienummer KSK 2022/181 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet uppdrar till ordföranden att besluta i ärendet enligt 

föredragningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett femtontal föreningar är berättigade till stöd för samlingslokaler. Stödet kan 

uppgå till max 50% av de godkända kostnaderna. Tidigare har extra medel 

skjutits till som en stödåtgärd med anledning av pandemin.  

Det sökta beloppet är preliminärt ca 837 000 kronor. I budgeten finns 400 000 

kronor, vilket motsvarar 45 %. Förslaget är att ändå bevilja stöd med 50%. Det 

överskjutande beloppet ryms i den totala föreningsbudgeten.  

Dessutom föreslås att ett extra stöd på 15 000 kronor beviljas för en förening 

med särskilt behov. Ordföranden kan ta delegationsbeslut om bidragen när 

siffrorna är klara.  
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§ 39 Bidrag till studieförbund och 
bildningsorganisationer 2022 

Diarienummer KSK 2022/163 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet fördelar årets bidrag till studieförbund och bildnings-

organisationer enligt redovisade siffror för året 2019. Enligt delegations-

ordningen fattar kulturchefen det formella beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pandemin har kommunfullmäktige medgett att kommun-

styrelsen inom den totala budgetramen för bidrag till föreningslivet får 

omfördela stöden för att spegla effekten av pandemin. Beslutet gäller till och 

med 2022-06-30.  

 

Kommunstyrelsen har i sin tur delegerat till näringslivsutskottet att besluta om 

bidragen, och frångå krontal/procentsatser i ”Program för bidrag till 

föreningslivet inom kultur och fritid”, om det sker inom den totala budgetramen. 

 

Kommunstyrelsen har även beslutat att bidrag till studieförbund och 

bildningsorganisationer 2021 ska fördelas med ett så kallat fryst belopp, d v s  

att de som söker ska beviljas bidrag baserat på samma siffror som för 

verksamhetsområdet 2019. 

Studieförbundens bidrag baseras enligt reglerna på föregående års 

verksamhet, men eftersom de även under 2021 har påverkats negativt av 

pandemin, är det lämpligt att även årets tilldelning beräknas på ”normalåret” 

2019.  

Beslutsunderlag 

Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänsteskrivelse, 2022-05-20 

Ansökningar från sex studieförbund, 2022-04-30 

Kommunfullmäktiges beslut § 56, 2021-06-16 

Kommunstyrelsens beslut § 83, 2021-05-26 

Kommunstyrelsens beslut § 84, 2021-05-26 

Beslutet skickas till 

Kulturchefen 
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§ 40 Bidrag till byaktiviteter 

Diarienummer KSK 2022/180 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet beviljar Bidrag till byaktiviteter med 5 000 kronor vardera 

till nedanstående föreningar. 

För aktiviteter under hela året: 

Bensjö byaförening 
Björnöns byalag ekonomiska förening 
Boggsjö byförening 
Föreningen Döviksgården 
Grimnäs byförening 
Hällesjö hembygdsförening 
Hällesjö utveckling ek förening 
Kälarnebygdens kooperativa ek förening 
Kälens bystuga  
Pilgrimstads utvecklingsförening 
Revsunds byalag 
Sundsjö Hembygdsförening 
Västanede byförening 

 

För evenemang: 

Bräcke Motorklubb, Cruising Bräcke 11 juni 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningar som anordnar större evenemang som faller utanför ramen för 

kulturbidrag och utvecklingsbidrag kan söka bidrag upp till 5 000 kronor per 

år. 

Byföreningar som arbetar aktivt över hela året med verksamheter som gynnar 

sammanhållningen mellan människor och föreningar i en bygd kan söka 

bidrag upp till 5 000 kronor per år. 

Bidraget ska alltid i första hand tilldelas föreningar som inte söka andra former 

av bidrag. Evenemang där flera parter samverkar ska prioriteras. 

Anslagsramen fastställs årsvis av kommunfullmäktige, och bidraget ska sökas 

senast den 30 april. 
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Beslutsunderlag 

Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänsteskrivelse, 2022-05-20 

Ansökningar från 14 föreningar 

Beslutet skickas till 

Kulturchefen 
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§ 41 Handelskammarens projekt Framtidsvalet 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Oliver Dogo, VD och Maria Åberg, regionchef på Handelskammaren Mitt-

Sverige informerar om projektet Framtidsvalet som håller på att starta upp en 

ny projektperiod från 2023. 

Syftet med projektet är att stärka den framtida tillgången på kompetens och 

arbetskraft för näringslivet i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen och 

förenkla matchningen på arbetsmarknaden. De flesta kommunerna i området 

deltar i projektet som finansieras med kommunala och regionala medel. 

Pengar kommer även att sökas från EU:s sociala fond om projektet överens-

stämmer med fondens syfte. 

Många ungdomar i länet väljer att studera på yrkesprogram, vilket anses vara 

bra då det ofta är där de lokala jobben finns. Genom projektet får ungdomarna 

information om vilka arbetsmöjligheter som finns i närområdet och vilka 

utbildningar som leder till de jobben. Därefter kan eleverna ta genomtänkta 

beslut angående sina yrkesval. Projektet vill nå mer formbara åldersgrupper, 

t ex från årskurs 5, men för närvarande vänder det sig till ungdomar på 

högstadiet och i gymnasieskolan. 

Bräcke kommuns eventuella medfinansiering blir 75 000 kronor för de 

kommande tre åren med de förutsättningar som gäller idag. 

Beslutsunderlag 

"Utkast projektbeskrivning fortsättning Framtidsvalet" 

Utkast budgetspecifikation 
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§ 42 Näringslivsarbetet i Ånge kommun 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge, informerar om hur Ånge 

kommun arbetar med näringslivsfrågor.  

Även i Ånge finns det gott om utmaningar, men för deras del handlar det nu 

om att ställa om från avveckling till utveckling. Efter en tung period med stora 

företagsnedläggningar är det nu på gång en del nya etableringar. I vissa fall, 

som när det gäller vindkraften, så är dock den nuvarande allmänna opinionen 

på kollisionskurs med kommunens ambitioner. 

Ånge kommun har jobbat aktivt med vindkraftsetableringar med tidiga beslut. 

De har varit noga med att beakta de lokala värdena vid etableringar. Det finns 

en vilja att lokalt kunna nyttja den el som produceras inom kommunens 

geografiska område. Därför utvecklas nu Site Alby. 

Site Alby är ett industriområde på 145 ha obruten kommunägd mark där det 

ska bli ett flertal anläggningar. Vätgasfabriken är först ut och kommer att kunna 

förse industrin med grön el från vindkraften via nya nätanslutningar.   

Ånge kommun har som målsättning att nyttja den pågående energi-

omställningen till att bli ett attraktivt utvecklingsnav och skapa många nya 

arbetstillfällen. 
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§ 43 Julgåva till anställda, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/235 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet vidhåller sin rekommendation till kommunstyrelsen att 

dela ut presentkort som julgåva till personal, men att beloppet justeras nedåt 

till 180 kronor, samma värde som det var före pandemin.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutskottet har ställt sig positivt till en fortsättning med presentkort 

som julgåva till personalen och som kan nyttjas lokalt hos företag i kommunen.  

I den tjänsteskrivelse som kommunstyrelsen ska ta ställning till på sitt nästa 

sammanträde föreslås emellertid att det ska ske en återgång till den modell 

som gällde före pandemin, att varje verksamhet själv får avgöra i vilken form 

som julgåvan ska delas ut.  

Beslutsunderlag 
Näringslivsutskottets beslut § 26, 2022-04-07  
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§ 44 Statsbidrag till näringslivsåtgärder 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 har regeringen infört ett riktat statsbidrag som vänder sig till 32 

kommuner med områden som behöver stärka sin ekonomiska och sociala 

utveckling. Tillväxtverket anslår medlen t o m år 2024. De kommuner som får 

stödet ingår i ett nätverk för erfarenhetsutbyte.  

Bräcke får 1,76 miljoner kronor, samma summa varje år. Medlen används 

bland annat till insatser för att stärka näringslivet utifrån lokala förutsättningar 

och att stärka servicen till företagen och är hos oss kopplade till lönekostnader. 

En plan för de kommande årens insatser ska lämnas in i slutet av det här året. 
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§ 45 Etableringsläget 

Näringslivsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Just nu pågår 23 olika ärenden där det finns ett kommunalt samordnings-

behov. En genomgång görs av sådant som gett positiva resultat hittills under 

året och även sådant som inte resulterat i något konkret. 
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§ 46 Blomstrande näringsliv, nuläget 

Näringslivsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det är fortsatt oroligt med stora kostnadsökningar och långa leveranstider. 

Kompetensförsörjningen och pendlingsmöjligheterna är ständigt aktuella 

problem. 

Företagarföreningen ser gärna att utskottet besöker dem, men helst till hösten. 

De planerar en företagarfest även i år och det kommer eventuellt en förfrågan 

om delaktighet från kommunen. Lena Boije, Bräcke Handelsträdgård, är ny 

ordförande.  

Bracke Forest har firat 100 år. 

Guldstjärnan för Årets Serviceföretag 2022 gick till vår nominering Heliane 

Klingelhöfer-Grundel på Restaurang Fredsberg i Sörbygden. 
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§ 47 Försäljning av mark, Grillhaket 

Diarienummer KSK 2022/275 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet beslutar att sälja överenskommen mark till Grillhaket 

AB till gällande markpris plus avstyckningskostnader 

 

2. Näringslivsutskottet uppdrar till teknik- och infrastrukturavdelningen att 

upprätta köpehandlingar och genomföra avstyckningen 

 

3. Befintlig gång- och cykelväg omfattas inte av försäljningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Grillhaket AB begär att få köpa del av kommunens mark i anslutning till deras 

verksamhet på fastigheterna Vargen 6 och Vargen 8. Marken, som Grillhaket 

nyttjat över tid, vill företaget köpa för att på så sätt försäkra och trygga 

företagets framtid på plats med utrymme för tunga fordon med släp att 

komma in till tankstationen via den södra infarten. 

 

I anslutning till denna mark finns en asfalterad liten yta som nyttjas av 

företagets kunder som parkering och för den vill företaget få ett 

nyttjanderättsavtal med kommunen. 

Beslutsunderlag 

Förfrågan, 2022-05-19 

Beslutet skickas till 
Teknik- och infrastrukturavdelningen  
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§ 48 Laddstolpar, Lundstams 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet ser positivt på planerna för laddstolpar i Bräcke kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Lundstams Återvinning AB är intresserat av att sätta upp elstolpar för laddning 

av tunga fordon på strategiska platser i länet. De behöver ca 1 500 m² med 

bra in- och utfarter.  

Området vid värmeverket i Bräcke är en lämplig yta som även varit aktuell för 

laddning av fordonsgas. Ett arrendeavtal behövs för att företaget ska kunna 

söka stöd för anläggningen. 
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§ 49 Övriga frågor 

Inga övriga frågor har anmälts. 
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§ 50 Nästa möte 

Nästa ordinarie sammanträde blir den 14 september. 

 


