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PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-25 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 84-118 

 

 

Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 15.00-
17.11. 
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 15.19 och 15.45 samt mellan kl. 15.51 
och 16.02. 

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommunchef 
 Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras torsdagen den 1 november 2018 kl. 13.00  

 
Utses att justera: Arne Jonsson (S) och Theresa Flatmo (C) 

 

 

 

 

 

 

 
Malin Johansson    Yngve Hamberg (S)   

Sekreterare   Ålderspresident   

  

 

 

 

 

 

 

Arne Jonsson (S)   Theresa Flatmo (C) 

Justerande   Justerande  

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll 2018-10-25 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2018-11-02 till och med 2018-11-23  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Just. 

 
 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§ 

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Theresa Flatmo, C X 
 

   

   

     

Hans Svärd, C 
 

X 
 

   

   

     

Joakim Blomkvist, C X 
 

   

   

     

Liza Lidvall, C 
 

X 
 

   

   

     

Ingrid Kjelsson, C X 
 

   

   

     

Camilla Dahlberg, C X 
 

        

Mikael Ingebrigtsen, C X 
 

   

   

     

Lisa Skylare, C X 
 

   

   

     

Elba Nilsson Smårs, C X 
 

   

   

     

Elisabeth Andersson, C 
Ann-Sofie O´Dwyer, C 

X 
 

        

Urban Franzén, C 
Östen Wallström, C 

X 
 

   

   

     

Elsie-Marie Tåqvist, C X 
 

        

Jörgen Persson, S X 
 

        

Cathrine Blomqvist, S X 
 

        

Gudrun Eriksson, S X 
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Just. 

Pierre Widell, S X 
 

        

Wanja Byström, S X 
 

        

Sven-Åke Draxten, S X 
 

        

Berit Carlsson, S X 
 

   

   

     

Arne Jonsson, S X 
 

   

   

     

Barbro Norberg, S 
 

X 
 

   

   

     

Farhat Ali, S X 
 

   

   

     

Martin Halvarsson, M X 
 

        

Johan Loock, M X 
 

   

   

     

Marina Mellgren, M X 
 

   

   

     

Kjell Eriksson, SD X 
 

   

   

     

Vikramjit Singh Sra, SD X 
 

        

Anders Lundqvist, V X 
 

   

   

     

Christer Olsson, JVB X 
 

        

Yngve Hamberg, S 
Ålderspresident 

X 
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Just. 

Ärendelista      Sidan 
 
1. Välkomsthälsning   7. 

 
2. Meddelande om nya ledamöter och ersättare  8. 

 
3. Val av justerare, tillika rösträknare, samt tid och plats för justering 9. 

 
4. Upprop    

 
5. Val av kommunfullmäktiges presidium   10. 

 
6. Informationer   11. 

 
7. Val av kommunfullmäktiges valberedning   12.  

 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG 

8. Delårsbokslut och bokslutsprognos 2018   13. 
 

9. Uppföljning av intern kontroll augusti 2018   15. 
 

10. Revidering av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 16. 
 

11. Lokalisering av vindkraft, Kusberget   18. 
 

12. Översyn av den politiska organisationen   19. 
 

13. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd   25. 
 

14. Fjärrvärmeverksamhet i Gällö   26. 
 

15. Revidering av krisledningsnämndens reglemente  28. 
 

16. Sammanträdesplan 2019   29. 
 

17. Diskriminerings- och likabehandlingsplan   31. 
 

18. Pensionspolicy och Tillämpningsregler OPF-KL och PBF 32. 
 

19. Motion: Bättre utnyttjande av tjänstebilar i Bräcke kommun 33. 
 

20. Fordonspolicy   35. 
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Just. 

Ärendelista forts. 
 

21. Resepolicy   36. 
 

22. Motion: Enkätundersökning avseende önskemål om framtida  37. 
 äldreboende 
 

23. Motion: Gratis transport till undervisning i data för äldre 39. 
 

24. Medborgarförslag: Ändring av avskrivningstid för asfalt  40. 
 

25. Medborgarförslag: Digitalisering av medborgarförslag   42. 
 

26. Medborgarförslag: Renovering av omklädningsrum och  43. 
 duschar Kälarne skola 
 

27. Medborgarförslag: Döp om Skolvägen eller Skolallén i Gällö  44. 
 till Lennart Wikströms väg 

 
28. Medborgarförslag: LOU   45. 

 
29. Motioner under beredning 2018    46. 

 
30. Medborgarförslag under beredning 2018   48. 

 
31. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen  50. 

 enligt socialtjänstlagen; andra kvartalet 2018 
 

32. Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS;   51. 
 andra kvartalet 2018 

 
33. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och   52. 

 funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; andra kvartalet 2018 
 

34. Anmälan av nya motioner   53. 
 

35. Interpellationer och frågor 54. 
 

36. Meddelanden och informationer 55. 
_____ 
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Just. 

 
Kf § 84 Välkomsthälsning 
 
Yngve Hamberg (S), som varit ledamot under längst tid i  
kommunfullmäktige av de närvarande ledamöterna, hälsar alla nyvalda 
kommunfullmäktigeledamöter välkomna till mandatperiodens första 
sammanträde.  
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Just. 

 
Kf § 85 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 
 
Inga nya ledamöter eller ersättare har tillkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Just. 

 

Kf § 86 Val av justerare, tillika rösträknare, samt tid och 
    plats för justering 

 
Två ledamöter som tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande 
samt två ersättare för dessa, utses att justera protokollet. 
 
Justerarna utses även till rösträknare. 
 
Protokollet justeras torsdagen den 1 november kl. 13.00, 
förvaltningshuset Bräcke. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Till justerande utses Arne Jonsson (S) och Theresa Flatmo (C). 

 
2. Till ersättare utses Martin Halvarsson (M) och Ingrid Kjelsson (C). 
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Just. 

 
Kf § 87 Val av kommunfullmäktiges presidium 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige 
bland sina ledamöter välja en ordförande samt en förste och andre vice 
ordförande (presidium). Detta ska ske de år då val av 
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. Valet av presidium ska 
göras på ett sammanträde som hålls före utgången av december 
månad. Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Kommunfullmäktige väljer följande presidium för mandatperioden 15 
oktober 2018 – 14 oktober 2022: 
 
Ordförande: Yngve Hamberg, S 
 
1:e vice ordförande: Barbro Norberg, S 
 
2:e vice ordförande: Hans Svärd, C 
 

 
Utdrag till 
 
Löner 
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Just. 

 
Kf § 88 Informationer 

 
  Sammanträdet ajournerades mellan klockan 15.19 och 15.45 för informationer.  
 
  Revisorernas information utgår.  
   

Bengt Flykt, kommunchef, talar om Bräcke kommuns framtid där Bräcke kommun 
står inför flera utmaningar. Utmaningarna som Bengt talar om är bland annat 
kompetensförsörjning, tillit och tolerans samt digitaliseringen. Bengt talar även om 
vilka möjligheter det finns för Bräcke kommun som varumärke.  

 
Tomas Jonsson, chef bygg- och miljöförvaltningen Bräcke och Ånge kommun, 
informerar om nämndens och förvaltningens verksamhetsområde. Det är en 
myndighetsnämnd som utövar tillsyn. Nämnden ansvarar bland annat för utövandet 
inom plan- och bygglagen, miljöbalken och utövar livsmedelskontroll. Tomas 
informerar vidare om erfarenheterna efter sammanslagningen med Ånge. Bräcke är 
värdkommun och organisationen är delad. Arbetsuppgifterna utförs i båda 
kommunerna. Just nu pågår en digitalisering av förvaltningen och 
förvaltningen/nämnden kommer vara fullt digitaliserade från årsskiftet.   

 

    
  



 
 

   
 
 

 

Sida 12 av 60 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-25 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 84-118 

 

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

Just. 

 
Kf § 89 Val av kommunfullmäktiges valberedning 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de nyvalda fullmäktige 
på sitt första sammanträde välja en valberedning för den löpande 
mandatperioden. Valberedningen består av 9 ledamöter och lika 
många ersättare.  
 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande 
och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige ska behandla, med följande undantag: 
 

 val av fullmäktiges presidium 

 val av valberedning 

 fyllnadsval som inte är ordförandeval 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Följande valberedning utses för tiden 15 oktober 2018 – 14 oktober 

2022: 

 

Ledamöter  Ersättare (personliga)  

1 Wanja Byström, S Farhat Ali, S 

2 Anders Lundqvist, V Hans Isgren, V 

3 Hans Svärd, C Joakim Blomkvist, C 

4 Christer Olsson, JVB Karolina Käthner-Lindsjö, JVB 

5 Marina Mellgren, M Martin Halvarsson, M 

6 Kjell Eriksson, SD Vikramjit Singh Sra, SD 

 

Ordförande Vice ordförande 

Yngve Hamberg, S Ingrid Kjelsson, C 

 
 

Sammanträdet ajournerades mellan klockan 15.51 och 16.02. 
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Just. 

     Dnr 2018/471 04 
 

Kf § 90  Delårsbokslut och bokslutsprognos 2018 
 

Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 och bokslutsprognos 
för 2018 har upprättats.  

 

Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2018, ett resultat på 1,4 
miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen, där realisationsvinster 
reglerats med 0,6 miljoner kronor, uppgår resultatet till 0,8 miljoner 
kronor. 

 

Prognosen för hela året visar mot ett resultat på minus 0,1 miljoner 
kronor och efter avstämning mot balanskravet ett resultat på minus 0,7 
miljoner kronor.  

 

Koncernen Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2018, ett 
resultat på minus 0,8 miljoner kronor. Prognosen för hela året visar mot 
minus 2,2 miljoner kronor.  

 

Det finansiella målet att kommunens resultat ska uppgå till minst noll 
miljoner kronor ser enligt prognosen inte ut att uppnås.  

 

Det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2018 
ska minska med minst  
4,8 miljoner kronor kommer enligt prognosen att uppnås.  

 

Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2017 uppgår till 
24,1 miljoner kronor. Per den 31 augusti 2018 har 6,1 miljoner kronor 
förbrukats. I prognosen för helåret bedöms 17,3 miljoner kronor 
förbrukas, medan 6,5 miljoner kronor kommer att begäras 
ombudgeterade till 2019. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 119/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13 
Förslag till Delårsbokslut 31 augusti 2018, Bokslutsprognos 2018 
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Just. 

Kf § 90 forts. 

 
Yrkanden 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Samtliga nämnder uppmanas att vara ytterst restriktiva avseende 

alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.  

2. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och bokslutsprognos för 

2018, för kommunen, godkänns. 

3. Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 för koncernen 

Bräcke kommun, godkänns.  

 
 
Utdrag till 
 
Samtliga chefer i Bräcke kommun 
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Just. 

     Dnr 2018/467 00 
 

Kf § 91 Uppföljning av intern kontroll augusti 2018 
 

Efter augusti har en uppföljning gjorts av de internkontroller som 
genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån de internkontrollplaner som 
har antagits för 2018. Bedömningen är att den interna kontrollen 
fungerar bra. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 120/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-14  

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Rapporten för intern kontroll efter augusti 2018 godkänns. Den interna 
kontrollen bedöms fungera bra. 
 
Utdrag till 
 
Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas 
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Just. 

     Dnr 2017/468 34 
 

Kf § 92 Revidering av taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 

 

Kommunens taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar är i 
behov av en höjning. Sedan beslut år 2017 har taxan avseende 
brukningsavgifter (periodiska avgifter) höjts totalt med 15 %. Av de 15 
% har 10 % höjts sedan 2017-05-01 och med ytterligare 5 %. sedan 
2018-01-01 Avgiften för anläggningsavgift (engångs-avgift) som 
erläggs vid anslutning till kommunalt VA har inte höjts under samma 
period.  

 

Nya lagar och förordningar ställer allt högre krav på verksamheten och 
VA-huvudmannen, vilket i sin tur genererar kostnader för ytterligare 
eller förbättrade reningsmetoder av såväl avloppsvatten som 
dricksvatten. Vid behov av att uppgradera anläggningar följer också 
ökade anspråk av investeringsmedel och normalt med följden av ökade 
driftkostnader. Kommunen måste ställa om dricksvattenförsörjningen 
så den blir klimatanpassad. En tryggad grundvatten-produktion måste 
garanteras som följd av de senaste årens låga grundvattennivåer som 
exempel.  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen anser att taxan måste ses över 
årligen och ytterligare höjning av taxan kommer att behövas inför 
kommande år för att säkerställa att vi kan leva upp till kraven på 
verksamheten. Teknik- och infrastrukturavdelningen föreslår att taxan 
höjs avseende anläggnings-avgiften med 10 % fr.o.m. 2019-01-01. 
Anläggningsavgiften tas ut vid nyanslutningar till de allmänna avlopps- 
och vattenanläggningarna.  
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Just. 

Kf § 92 forts.  

 

Förslag till reviderad Taxa för Bräcke kommuns allmänna vatten- och 
avlopps-anläggningar, utdrag ur gällande (ny avgift är fetmarkerad och 
gällande avgift är överstruken): 

 

”§ 5) 
5.1) För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet ska 
erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
a) en avgift avseende upprättandet av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V,S och Df om 65 167 kr   59 243 kr 
b) en avgift per lägenhet om 13 576 kr   12 342 kr 
c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledandet sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas om 5 655 kr   5 141 kr” 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 114/2018 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-12 
Förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, 2018-09-12 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Förslag till reviderad taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, 2018-09-12, antas. 
 

2. Ändringarna börjar gälla från och med 2019-01-01.  
 

 
 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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Just. 

     Dnr 2018/345 37 
 

Kf § 93 Lokalisering av vindkraft, Kusberget 
 

Västernorrlands länsstyrelse begär ett yttrande för Jämt Vind ABs 
etablering av en vindkraftspark på Kusberget. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 110/2018 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-18 
Länsstyrelsens begäran om yttrande 551-4288-18  
Bygg- och miljöförvaltningens yttrande 2018-692  

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Begäran om yttrande från Länsstyrelsen Västernorrland återremitteras 
till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.  
 
Motivering  
Begäran om tillstånd som den sökande Jämt Vind AB har lämnat in till Länsstyrelsen i 
Västernorrland behöver kompletteras enligt yttrandet från bygg- och 
miljöförvaltningens 2018-692. 
 
 
 

Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Paragrafen justerades omedelbart.  
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Just. 

     Dnr 2017/382 00 
 

Kf § 94 Översyn av den politiska organisationen 
 
En översyn av den politiska organisationen har genomförts under våren 2017. 
Kommunstyrelsens har därefter remitterat tjänstemannaförslaget till samtliga 
partier som är representerade i fullmäktige. Vid fullmäktiges sammanträde i 
november 2017, § 107, beslutades det att ärendet skulle överlämnas till 
beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer och att förslag till beslut 
ska vara klart i god tid före nästa mandatperiod. 

Vid beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers sammanträde 

den 12 mars 2018 beslutade beredningen, § 2, att föreslå 

kommunfullmäktige följande: 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer kvarstår i 

nuvarande form. 

 

2. Från och med mandatperioden 2018-2022 utser fullmäktige även 

ersättare till beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 
3. Ytterligare fullmäktigeberedningar kan inrättas. 

 

4. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige har rätt att 

tillsätta en revisor. Antalet valda revisorer ska vara minst fem. 

 
5. Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen lämnas 

oförändrat. 

 

6. Arbetsgruppen för ekonomifrågor omvandlas till utskott från och 

med mandatperioden 2018-2022. 

 
7. Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 

 
8. Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 

 
9. Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 
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10. Antalet ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet ska vara fem. 

Utskottet ska ha möjlighet att adjungera fler deltagare. 

 
11. Antalet ledamöter och ersättare i övriga utskott ska vara tre. 

 
12. Arbetsgruppen för revidering av översiktsplan upphör från och med 

mandatperioden 2018-2022. Arbetsgruppens frågor överlämnas till 

samhällsbyggnadsutskottet. 

 
13. Beredningsgruppen för stipendier ska utses av kommunfullmäktige 

och bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 

representerat i fullmäktige. Stipendierna ska delas ut av 

fullmäktiges presidium. Reglerna för stipendierna ska justeras enligt 

detta beslut.  

 
14. Antalet ledamöter och ersättare som utses av kommunstyrelsen i 

pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt BRÅ/folkhälsorådet ska 

vara tre. 

 
15. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente, antaget kf § 

107/2014, upphävs med anledning av kommunstyrelsens nya 

riktlinjer för utskott, arbetsgrupper och råd. 

 
16. Antalet ledamöter i valnämnd och överförmyndarnämnd lämnas 

oförändrat. 

 
Enligt kommunallagens 5:e kap. § 28 ska kommunstyrelsen alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd 
eller av en fullmäktigeberedning.   
 
I det yttrande som kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den 3 

oktober 2018 framgår det att kommunstyrelsen anser att i punkt 6-9, 

berednings förslag till beslut, bör det stå mandatperioden 2019-2022 

eftersom utskotten följer samma mandatperiod som kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har även lämnat eget förslag till beslut i sitt yttrande.  
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Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 129/2018 
Kommunstyrelsens yttrande, 2018-10-03 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-25 
Förslag till yttrande, 2018-09-25 
Beredningen för fullmäktiges arbetsformers beslut § 2/2018 
Kommunfullmäktiges beslut § 107/2017 
Kommunstyrelsens beslut § 136/2017 
Stabens tjänstemannaförslag, 2017-10-19 
Yttranden från Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och 
Landsbygdens Framtid i Bräcke, september 2017 
Kommunstyrelsens beslut § 94/2017 
Stabens tjänstemannaförslag, 2017-06-28 
Stabens utredning Översyn Bräcke kommuns politiska organisation, 2017-06-20 

 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer förslag till beslut   

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer kvarstår i 

nuvarande form. 

 

2. Från och med mandatperioden 2018-2022 utser fullmäktige även 

ersättare till beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 
3. Ytterligare fullmäktigeberedningar kan inrättas. 

 

4. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige har rätt att 

tillsätta en revisor. Antalet valda revisorer ska vara minst fem. 

 
5. Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen lämnas 

oförändrat. 

 

6. Arbetsgruppen för ekonomifrågor omvandlas till utskott från och 

med mandatperioden 2018-2022. 

 
7. Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 

 
8. Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 
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Kf § 94 forts. 

 
9. Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2018-2022. 

 
10. Antalet ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet ska vara fem. 

Utskottet ska ha möjlighet att adjungera fler deltagare. 

 
11. Antalet ledamöter och ersättare i övriga utskott ska vara tre. 

 
12. Arbetsgruppen för revidering av översiktsplan upphör från och med 

mandatperioden 2018-2022. Arbetsgruppens frågor överlämnas till 

samhällsbyggnadsutskottet. 

 
13. Beredningsgruppen för stipendier ska utses av kommunfullmäktige 

och bestå av en ledamot och en ersättare från varje parti som är 

representerat i fullmäktige. Stipendierna ska delas ut av 

fullmäktiges presidium. Reglerna för stipendierna ska justeras enligt 

detta beslut.  

 
14. Antalet ledamöter och ersättare som utses av kommunstyrelsen i 

pensionärs- och tillgänglighetsrådet samt BRÅ/folkhälsorådet ska 

vara tre. 

 
15. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente, antaget kf § 

107/2014, upphävs med anledning av kommunstyrelsens nya 

riktlinjer för utskott, arbetsgrupper och råd. 

 
16. Antalet ledamöter i valnämnd och överförmyndarnämnd lämnas 

oförändrat. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer kvarstår i 

nuvarande form. 

 

2. Från och med mandatperioden 2019-2022 utser fullmäktige även 

ersättare till beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 
3. Ytterligare fullmäktigeberedningar kan inrättas. 

 

4. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige har rätt att 

tillsätta en revisor. Antalet valda revisorer ska vara minst fem. 

 
5. Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen lämnas 

oförändrat. 

 

6. Arbetsgruppen för ekonomifrågor omvandlas till utskott från och 

med mandatperioden 2019-2022. 

 
7. Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2019-2022. 

 
8. Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2019-2022. 

 
9. Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2019-2022. 

 
10. Antalet ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet ska vara fem. 

Utskottet ska ha möjlighet att adjungera fler deltagare i syfte att ge 

samtliga partier insyn. 

 
11. Antalet ledamöter och ersättare i övriga utskott ska vara tre. 
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12. Arbetsgruppen för revidering av översiktsplan upphör från och med 

mandatperioden 2018-2022. Arbetsgruppens frågor överlämnas till 

samhällsbyggnadsutskottet. 

 
13. Beredningsgruppen för stipendier upphör från och med 

mandatperioden 2019-2022. Beredning av stipendienomineringar 

överlämnas till näringslivsutskottet. 

 

14. Antalet ledamöter i råden (och för pensionärs- och 

tillgänglighetrådet även ersättare) minskas till tre. 

 
15. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente, antaget kf § 

107/2014, upphävs med anledning av kommunstyrelsens nya 

riktlinjer för utskott, arbetsgrupper och råd. 

 
16. Antalet ledamöter i valnämnd och överförmyndarnämnd lämnas 

oförändrat. 
 

Yrkanden 

 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Ändringsyrkande: Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor och 

sociala utskottet omvandlas till en vård- och socialnämnd 

mandatperioden 2018-2022 med minst 5 ledamöter och 5 ersättare. 
 

Reglementen upprättas för nämnden och för utskotten.  

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Elsie-Maries Tåqvists 

(C) yrkande. 

 

Theresa Flatmo (C) 

Bifall till Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande. 

 

Christer Olsson (JVB) 

Bifall till Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande. 
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Ingrid Kjelsson (C) 

Bifall till Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande. 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande börjar med att ställa beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 

förslag till beslut punkt 13 mot kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 13 och 

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Därefter ställer ordförande Elsie-Marie Tåqvists (C) ändringsyrkande, med bifall från 

Theresa Flatmo (C), Christer Olsson (JVB), Ingrid Kjelsson (C) och avslag från 

Jörgen Persson (S), mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer kvarstår i 

nuvarande form. 

 

2. Från och med mandatperioden 2019-2022 utser fullmäktige även 

ersättare till beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 
3. Ytterligare fullmäktigeberedningar kan inrättas. 

 

4. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige har rätt att 

tillsätta en revisor. Antalet valda revisorer ska vara minst fem. 

 
5. Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen lämnas 

oförändrat. 

 

6. Arbetsgruppen för ekonomifrågor omvandlas till utskott från och 

med mandatperioden 2019-2022. 

 
7. Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2019-2022. 

 
8. Arbetsgruppen för vård- och omsorgsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2019-2022. 
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Ks § 94 forts.  

 

9. Arbetsgruppen för revidering av översiktsplan upphör från och med 

mandatperioden 2018-2022. Arbetsgruppens frågor överlämnas till 

samhällsbyggnadsutskottet. 

 
10. Beredningsgruppen för stipendier upphör från och med 

mandatperioden 2019-2022. Beredning av stipendienomineringar 

överlämnas till näringslivsutskottet. 

 

11. Antalet ledamöter i råden (och för pensionärs- och 

tillgänglighetrådet även ersättare) minskas till tre. 

 
12. Pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente, antaget kf § 

107/2014, upphävs med anledning av kommunstyrelsens nya 

riktlinjer för utskott, arbetsgrupper och råd. 

 
13. Antalet ledamöter i valnämnd och överförmyndarnämnd lämnas 

oförändrat. 

 
14. Arbetsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor omvandlas till utskott 

från och med mandatperioden 2019-2022. 

 
15. Antalet ledamöter och ersättare i ekonomiutskottet ska vara fem. 

Utskottet ska ha möjlighet att adjungera fler deltagare i syfte att ge 

samtliga partier insyn. 

 
16. Antalet ledamöter och ersättare i övriga utskott ska vara tre. 

 

Reservation  

 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget/Elsie-Marie Tåqvists (C) yrkande.  

 

Utdrag till 

 

Gruppledare i fullmäktige 

Staben 

Ekonomienheten 
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     Dnr 2018/318 75 
 

Kf § 95  Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 

Kommunstyrelsen har befogenheter att besluta om riktlinjer som är 
styrande och vägledande för Individ- och familjeomsorgen. 
Bräcke kommuns riktlinjer för ekonomiskt bistånd innehåller 
anvisningar för kommunens arbete med ekonomiskt bistånd. Syftet 
med riktlinjerna är att de medborgare i kommunen som söker 
ekonomiskt bistånd ska mötas av rättssäkerhet och likabehandling inför 
lagen. Riktlinjerna anger vad som är skälig levnadsnivå men ska inte 
tolkas som absoluta regler. I socialtjänstlagen framgår att individuell 
behovsprövning ska göras och om sakliga skäl föreligger motiverar 
detta avsteg från riktlinjerna.  
 

I linje med kommunens riktlinjer för styrdokument ska Riktlinjer för 

ekonomiskt bistånd antas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 

antog i april 2005, § 6, Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt 

bistånd till livsföring i övrigt. Eftersom dessa riktlinjer är antagna av 

kommunfullmäktige behöver de även upphävas av kommunfullmäktige.  
 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 85/2018 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-06-04 

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, beslutad av 
kommunfullmäktige 2005 § 6 

   
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföring i 
övrigt (kf § 6/2005) upphävs.  
 
 
Utdrag till 
 
Sociala avdelningen 
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     Dnr 2018/459 37 
 

Kf § 96 Fjärrvärmeverksamhet i Gällö 

 

Under 2015 sålde Bräcke kommun sin fjärrvärmeverksamhet i Bräcke 
och Kälarne till Enycom AB (numera Adven Värme AB). I samband 
med försäljningen tecknades en option, giltig fram till 2016-12-01, som 
innebar att om parterna kunde hitta en lösning så var det även aktuellt 
att överlåta de två mindre pannanläggningar som kommunen har/hade 
i Furugränd och Gällö. 

Pannanläggningen i Furugränd har konverterats till fjärrvärme med 
Adven Värme AB som värmeleverantör. 

En framtida långsiktig hantering av pannanläggningen i Gällö kvarstår. 

Adven Värme AB har visat ett fortsatt intresse att hitta en långsiktig 
lösning avseende pannanläggningen, där de, via ett driftavtal, sköter 
värmeleveranserna till kommunens fastigheter i Gällö. 

Teknik- och infrastrukturavdelningen har, utifrån diskussionerna med 
Adven Värme AB, gett FVB Sverige AB i uppdrag att genomföra en 
extern genomlysning av de olika framtida alternativen för 
värmeförsörjningen i Gällö. Frågeställningarna som FVB Sverige AB 
har belyst är: 

 Storlek på en ny pelletspanna 

 Anläggningens placering 

 Eget ägande kontra fjärrvärme 

 Försäljning av närvärmenätet i Gällö 

Genomlysningen har utmynnat i tre olika förslag på placering där varje 
förslag kan delas upp i eget eller externt ägande. 

Tjänstemannaorganisationen förordar alternativ 3 i kombination med ett 
externt ägande. I FVB genomlysning framgår att alternativ 3 medför en 
anslutningsavgift om cirka tre miljoner kronor. 

 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 112/2018 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-11 
PM avseende: Ny panna Gällö, alternativt färdig Värme - Fjärrvärme,  
daterat 2018-05-24 
Bilaga till PM ny panna Gällö, daterad 2018-07-12 
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Kf § 96 forts.  

   
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Kommunstyrelsen genomför detaljplaneändring, ansöker om 

bygglov samt lämnar in anmälan enligt miljöbalken för en ny 

pannanläggning på fastigheten Gällön 1:18 innan försäljning till 

Adven Värme AB. 

 

2. Bräcke kommun säljer fastigheten Gällön 1:18 till Adven Värme AB i 

enlighet med kommunens regler och priser vid försäljning av mark.  

 

3. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta köpehandlingar gällande 

fastigheten Gällön 1:18. 

 

4. Köparen betalar och ansöker om lagfart för fastigheten Gällön 1:18. 

 

5. Kommunstyrelsen uppdras att avyttra närvärmenät och produktion i 

Gällö till Adven Värme AB. 

 

6. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta köpe-/överlåtelsehandlingar 

gällande närvärmenät och produktionsutrustning i Gällö.  

 

7. Kommunstyrelsen uppdras att teckna ett värmeavtal i Gällö på 15 år 

med Adven Värme AB. 

 

8. Kommunstyrelsen uppdras att upprätta ett avtal om betalning av 

anslutningsavgiften till Adven Värme AB för den nya 

pannanläggningen. Anslutningsavgiften beräknas uppgå till tre 

miljoner kronor och ska avbetalas under tre år.  

 
 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Staben 

Adven Värme AB 
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     Dnr 2018/473 00
  

Kf § 97 Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

 

Staben har gjort en översyn av krisledningsnämndens reglemente med 
anledningen av krisledningsnämndens inrättande under juli 2018. 
Översynen visar att en revidering av reglementet behöver ske 
avseende antalet ledamöter samt lagändringar. 

 

Sedan kommunfullmäktige antog reglementet november 2004, § 54, 
har två nya lagar trätt i kraft som omnämns i reglementet. Ny 
kommunallag (2017:725) och ny Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 122/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-08-01 
Förslag till Reglemente för krisledningsnämnden i Bräcke kommun, 2018-08-01  

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Förslag till reviderat Reglemente för krisledningsnämnden i Bräcke 
kommun, 2018-08-01, antas.  
 
 
 
Utdrag till 
 
Staben 
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     Dnr 2018/412 00
  

Kf § 98 Sammanträdesplan 2019 
 
Kommunfullmäktige  
 
Fullmäktige ska sammanträda minst fem gånger per år. Fyra av dessa 
sammanträden ska hållas dagtid. Informationer ska ges om bland annat ärenden 
och de områden som kommunfullmäktige prioriterat i kommunplanen, 
exempelvis befolkningsutveckling och näringslivsfrågor. Fullmäktige ska även få 
utbildning och göra studiebesök. Presidiet utformar sammanträdena.  
 

I samband med sammanträdena ska fullmäktige, minst två gånger per 
år, besöka de olika kommundelarna, för exempelvis studiebesök och 
gruppmöten. 
 
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal 
respektive plats och tid för sammanträdena. 
 
24 april  Årsredovisningen 2018. 
  Uppföljning av internkontroll. 

Planeringsförutsättningar för 
kommunplan 2020-2023  

  med årsbudget för 2020. 
  
12 juni   Ekonomisk prognos per den 30 

april 2019 
 Preliminär kommunplan 2020-
2023 med årsbudget 2020. 

 
23 oktober Delårsbokslut per den 31 augusti 

med bokslutsprognos 2019. 
  Uppföljning av internkontroll. 
 
13 november  Skattesats 2020 
  Sammanträdesplan 2020 
 
18 december  Kommunplan 2020-2023 med 

årsbudget 2020. 
 Utdelning av Årets Björn, kultur- 
miljö- och idrottsstipendier.  
 Gåvor till anställda och 
förtroendevalda som arbetat  

  för kommunen i 25 år. 
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Just. 

Kf § 98 forts.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 116/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13  
Förslag till sammanträdesplan 2019, 2018-09-13 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2019: 
  
24 april  
12 juni  
23 oktober  
13 november 
18 december 

 
 

Utdrag till 
 
Staben 
Region Jämtland Härjedalen 
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Just. 

     Dnr 2018/340 02
  

Kf § 99 Diskriminerings- och likabehandlingsplan 
 
Den 1 januari 2017 började nya ändringar i diskrimineringslagen 3 kap 
att gälla, vilket innebär att kravet på jämställdhetsplan ersätts med ett 
allmänt skriftligt krav på dokumentation.  
 
Ändringarna i diskrimineringslagen bygger på aktiva åtgärder som ska 
leda till att ett förebyggande och främjande arbete motverkar 
diskriminering och på annat sätt verkar för lika rättigheter och 
möjligheter inom alla verksamheter i Bräcke kommun. Skyldigheten att 
bedriva aktiva åtgärder utformas som ett övergripande ramverk. 
 
Med anledning av ändringarna i diskrimineringslagen har staben 
utarbetat ett förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan. 
Denna plan ersätter Jämställdhetsplanen vilken antogs av 
kommunfullmäktige april 2016 (kf § 37/2016).  
 
Skillnaden mellan Jämställdhetsplanen och Diskriminerings- och 
likabehandlingsplan är att den senare omfattar alla 
diskrimineringsgrunder och inte bara kön.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 89/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-07-30 
Förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan, 2018-05-04  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Jämställdhetsplan för Bräcke kommun, antagen av 

kommunfullmäktige i april 2016 (kf § 37/2016), upphävs. 

 

2. Förslag till Diskriminerings- och likabehandlingsplan, 2018-05-04, 

antas.  

 
Utdrag till 

 

Staben 
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Just. 

     Dnr 2018/278 02
  

Kf § 100 Pensionspolicy och tillämpningsregler för  
OPF-KL och PBF 

 

I samband med valet 2018 kan det bli aktuellt att effektuera om-
ställningsstöd enligt bestämmelser om omställningsstöd och pensioner 
för förtroendevalda (OPF-KL), som kommunfullmäktige antog i oktober 
2014 (kf § 84/2014). Med anledning av detta har staben, med stöd av 
KPA, gjort en översyn av kommunens pensionspolicy och de lokala 
beslut om tillämpning antagna enligt ovan. 

 

Översynen har utmynnat i en revidering av pensionspolicyn. 
Förändringarna som har gjorts är framförallt att de lokala besluten om 
tillämpning av OPF-KL har lyfts ut ur policyn och flyttats till ett nytt 
styrdokument i syfte att skapa en tydlighet i hanteringen av 
omställningsstöden (Tillämpningsregler för OPF-KL och PBF). 

 

I samband med översynen har mindre justeringar gjorts kopplat till 
pensionsförmåner för anställda.  

 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 87/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-23 
Förslag till Pensionspolicy, 2018-05-18 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-05-23 

Förslag till Tillämpningsregler för OPF-KL och PBF, 2018-05-23 

SKL:s dokument ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL)”, 2013-10-20 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Pensionspolicy (kf § 84/2014) upphävs. 

 

2. Pensionspolicy, 2018-05-18, antas.  

 

3. Tillämpningsregler för OPF-KL och PBF, 2018-05-23, antas. 
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Just. 

Kf § 100 forts.  

 

Utdrag till  

 

Staben 
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Just. 

     Dnr 2018/138 10
   

Kf § 101 Motion: Bättre utnyttjanade av tjänstebilar i Bräcke 
kommun 

 

Johan Loock (m), Veronica Eklund (m), Marina Mellgren (Pol.ob) och 
Knut Richardsson (Pol.ob) har den 19 mars 2018 lämnat en motion 
som handlar om bättre utnyttjande av tjänstebilar i Bräcke kommun. 

 

I motionen yrkar motionärerna att en utredning görs med syfte att 
skyndsamt införa en central förvaltning av Bräcke kommuns 
tjänstebilar. 

 

Motionärernas egen bedömning är att en central förvaltning av 
kommunens tjänstebilar skulle vara mer hållbart ur alla aspekter, bland 
annat utifrån kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet. De 
hänvisar också till den motion från januari 2014 som behandlas av 
kommunfullmäktige i november 2015 (kf § 81/2015). 

 

Kommunen har idag en central administration av tjänstebilarna men 
ansvaret för tjänstebilarna finns hos respektive avdelning. En översyn 
av nuvarande rese- och fordonspolicy pågår, vilket kommer att 
utmynna i en uppdelning i två olika policys. Översynen bedöms bli klar 
för politisk behandling under 2018. 

 

Utifrån de överväganden som har gjorts i arbetet med en ny 
fordonspolicy är tjänstemännens bedömning att en central förvaltning 
av kommunens tjänstebilar, i form av en instans (externt eller internt), 
inte kommer resultera i en bättre kostnadseffektivitet eller en ökad 
miljömässig hållbarhet. Eftersom arbetet med att ta fram en ny 
fordonspolicy är i sin slutfas och överväganden kopplat till intentionerna 
i motionen har gjorts så finns det inget skäl att tillsätta en utredning. 

 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 123/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  
Johan Loock (m), Veronica Eklund (m), Marina Mellgren (Pol.ob) och Knut 
Richardssons (Pol.ob) motion Bättre utnyttjande av tjänstebilar i Bräcke kommun, 
2018-03-19 
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Just. 

Kf § 101 forts.  
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Motionen avslås. 

 
Motivering 

 
En central förvaltning av kommunens tjänstebilar bedöms inte vara kostnadseffektivt 

och kommer inte resultera i en bättre miljömässig hållbarhet. 

 

 

Utdrag till 

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 
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Just. 

     Dnr 2017/400 00
   

Kf § 102 Fordonspolicy 

 

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2014 en rese- och 
fordonspolicy för Bräcke kommun. 

 

Staben har genomfört en översyn av ovanstående policy och 
konstaterat att det finns skäl att dela upp nu gällande policy i en 
fordonspolicy och en resepolicy. 

 

Syftet med fordonspolicyn är att reglera hur kommunen ska anskaffa, 
använda och avveckla tjänstefordon i kommunens verksamheter inom 
ramen för grundprinciperna: 

 Säkerhet och trygghet 

 Långsiktig hållbarhet 

 Effektiv användning av fordon 

 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 124/2018 

Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  

Förslag till Fordonspolicy, 2018-09-06 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Rese- och fordonspolicy för Bräcke kommun (kf § 74/2014) 

upphävs. 

 

2. Förslag till Fordonspolicy, daterad 2018-09-06, antas. 
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Just. 

Ks § 102 forts.  

 

Yrkanden 

 

Johan Loock (M) 

Ändringsyrkande: På sida 5 i förslag till fordonspolicy ersätts ordet bör 

med ska i följande mening ”Samordning, av tjänstefordon som är 

centralt placerade (t.ex. vid förvaltningshuset) mellan avdelningarna 

bör eftersträvas för ett så effektivt utnyttjande som möjligt.” 
 

Beslutsgång  

 

Ordförande ställer proposition på Johan Loocks (M) ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Rese- och fordonspolicy för Bräcke kommun (kf § 74/2014) 

upphävs. 

 

2. Förslag till Fordonspolicy, daterad 2018-09-06, antas. 

 

 

Utdrag  

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 
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Just. 

     Dnr 2017/399 00
   

Kf § 103 Resepolicy 

 

Kommunfullmäktige fastställde i oktober 2014 en rese- och 
fordonspolicy (kf § 74/2014) för Bräcke kommun. 

 

Staben har genomfört en översyn av ovanstående policy och 
konstaterat att det finns skäl att dela upp nu gällande policy i en 
fordonspolicy och en resepolicy. 

 

Syftet med resepolicyn är att styra användandet av personresor i 
tjänsten så att de sker på effektivt, miljömässigt och säkert sätt. 

 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 125/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  
Förslag till Resepolicy, 2018-09-06 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Förslag till Resepolicy, daterad 2018-09-06, antas. 

 

 

Utdrag till 

 

Samtliga avdelningschefer och kommunchef 
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Just. 

     Dnr 2018/178 73
    

Kf § 104 Motion: Enkätundersökning avseende önskemål om 
framtida äldreboende 

 

Barbro Norberg (LFB) har den 13 juni 2018 inkommit med en motion. 
Förslagsställaren yrkar i sin motion på att kommunen i samarbete med 
pensionärsorganisationerna genomför en enkätundersökning där 
kommunens medelålders- och pensionärsinnevånare tillfrågas om 
önskvärt framtida äldreboende. 
 
Bräcke kommun liksom övriga Sverige står inför en stor utmaning när 
det gäller äldreomsorgen. Kommunen går mot en demografisk 
utveckling där allt fler invånare kommer att tillhöra kategorin äldre. 
Enligt kommunens antaganden kommer antalet personer i åldern 75-85 
år öka i slutet av 2020, början av 2030. Det ställer stora krav på 
kommunens alla former av äldreomsorg och en planering för olika 
former av boenden behöver påbörjas. 
 
Frågor som vore intressanta att få besvarade är till exempel: 
Vilken typ av boenden är de äldre intresserade av att flytta till?  
Särskilt boende, trygghetsboenden, seniorboenden, mellanboenden 
eller finns det andra intressanta alternativ. I dagsläget finns i 
kommunen endast särkskilt boende och en form av särkskilt 
anpassade lägenheter (som i kommunen kallas trygghetsboende). 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 102/2018 
Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-13. 
Barbro Norbergs (LFB) motion Enkätundersökning avseende önskemål om framtida 
äldreboende, 2018-06-13 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Motionen bifalles. 

 

Motivering 
 

Vård- och omsorgsavdelningen genomför i samarbete med 
pensionärsorganisationerna, en enkätundersökning där kommunens medelålders- 
och pensionärsinnevånare tillfrågas om önskvärt framtida äldreboende. Syftet med 
enkätundersökningen är att inhämta beslutsunderlag till en större utredning om 
kommunens framtida äldreomsorg. 
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Just. 

Kf § 104 forts.  
 
Utdrag till 
 
Barbro Norberg (LFB) 
Vård- och omsorgsavdelningen 
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     Dnr 2018/80 10
    

Kf § 105 Motion: Gratis transport till undervisning i data  
 för äldre 
 
Kjell Eriksson (SD) lämnade den 14 februari 2018 in en motion om hur 
Bräcke kommun kan underlätta undervisning i data för äldre. Motionen 
har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kjell Eriksson yrkar i motionen: 
 
1. Att kommunen går ut med en enkät till alla äldre och erbjuder dem 

skjuts till undervisning i datakunskap 
2. Bussen ska vara gratis.  
 
Underlag för beslut  
Kommunstyrelsens beslut § 93/2018 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-06-11 
Kjell Erikssons (SD) motion, 2018-02-14 

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Motionen avslås.  
 
Motivering 
 
Frågan om hur kommunen kan underlätta för medborgarnas utbildning  
i datakunskap/digitala verktyg hanteras av den förstudie som planeras 
under 2018-2019.  
 
 
Utdrag till  
 
Kjell Eriksson (SD) 
Tillväxtavdelningen 
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Just. 

     Dnr 2017/537 51
    

Kf § 106 Medborgarförslag: Ändring av avskrivningstid för 
asfalt 

 

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande att ändra 
avskrivningstiden på asfaltering på det kommunala gatu- och vägnätet 
från 40 år till 15 år. 
 

Frågan om att Bräcke kommuns gator/vägar ska vara av bra kvalitet 
och inte lämna ett negativt intryck är jätteviktig. Bräcke kommun har 
under ett antal år jobbat långsiktigt med de medel som är avsatta för 
standardhöjande åtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet. 
Strategin är att sanering av det befintliga Va-nätet utförs ett år före 
beläggningsarbeten. Många av gatorna har ett undermåligt bärlager så 
när det utförs standarhöjande åtgärder grävs oftast vägarna ur och 
förstärks innan asfaltering. 

 

Under ett antal år har prioriteringen avseende standardhöjande 
åtgärder på gator/vägar i kommunen varit runt skolor och äldreboende. 
Bräcke kommuns målsättning är att öka takten på de standardhöjande 
åtgärderna på gatu-/vägnätet i kommunen. Det är i detta sammanhang 
viktigt att hantera denna målsättning i ett större sammanhang där 
prioriteringar av investeringar genomförs inom ramen för de finansiella 
förutsättningar som kommunen har. 

 

De senaste åren har investeringsmedel avsatts för att utföra 
standardhöjande åtgärder på 1 000 löpmeter per år. Inom de närmaste 
åren kommer det att finnas alternativ teknik för standardhöjande 
åtgärder som bedöms medföra att antalet löpmeter per år kan utökas 
till cirka 2 000 löpmeter per år med samma investeringsmedel. I 
samband med kommande upphandling kommer den alternativa 
tekniken avseende beläggningar att inarbetas.  

 

I dag ligger avskrivningstiden på asfalt/slitlager på 30 år vilket är inom 
de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 
har angivit i skriften ”Komponentredovisning av gator och vägar i 
kommuner och landsting”. SKL:s rekommendationer är att betrakta 
som vägledande, vilket innebär att en förändring av avskrivningstiden 
inte bedöms som realistisk med dagens teknik. 
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Just. 

Kf § 106 fort. 

 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 113/2018 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-11 
Medborgarförslag Ändring av avskrivningstid för asfalt, 2017-10-26 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Medborgarförslaget avslås. 

 
Motivering 

 
Avskrivningstiden är idag 30 år, vilket följer Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

rekommendationer. 

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen  

Förslagsställaren 
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Just. 

     Dnr 2017/539 10
     

Kf § 107 Medborgarförslag: Digitalisering av medborgarförslag 
 

Den 26 oktober 2017 har det kommit in ett medborgarförslag om digitalisering 
av medborgarförslag. Förslagsställaren vill att medborgarförslag ska kunna 
lämnas in digitalt via kommunens hemsida genom bank-id eller lösenord.  

 
Bräcke kommun planerar, med stöd av Tillväxtverket, att genomföra en 
förstudie under senare delen av 2018 – början av 2019. Förstudien 
”Lokal digital agenda” ska studera hur kommunen kan erbjuda mer 
service till både invånare och företagare i Bräcke kommun samt hur 
mognaden för digitalisering ser ut i kommunen. Förstudien ska ge 
underlag till ett genomförande projekt med fokus på digitalisering av 
kommunens verksamheter. En lämplig fråga för projektet att undersöka 
är hur medborgarförslag skulle kunna digitaliseras.   

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 121/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-06  
Medborgarförslag Digitalisering av medborgarförslag, 2017-10-26 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd, då en förstudie kommer att 
ske. 
 
Motivering  

 
Under senare delen av 2018 - början av 2019 kommer Bräcke kommun genomföra 
en förstudie som ska ge underlag för ett genomförandeprojekt med fokus på 
digitalisering i kommunen. Frågan hur medborgarförslag kan digitaliseras kommer att 
hanteras av förstudien. 
 
 
Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
Tillväxtavdelningen 
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Just. 

     Dnr 2017/340 60
     

Kf § 108 Medborgarförslag: Renovering av omklädningsrum 
och duschar Kälarne skola 

 
Årskurs 4 i Kälarne skola har den 2 juni 2017 lämnat in ett 
medborgarförslag om renovering av omklädningsrum och duschar. 
Önskemålen består av att få draperierna in till duscharna utbytta till 
dörrar för att kunna duscha ifred.  
De vill även ha omklädningsrummet en våning upp när de har bad. 
Detta eftersom det är större bastu och fler duschar. Klassen påtalar 
även att det vid strömavbrott inte finns nödbelysning i källarplanet. 
Årskurs 4 vill även ha lösa duschar som sprutar vatten längre än 30 
sekunder. 
 
Ytterligare vill de att herrarnas omklädningsrum renoveras. Det är 
trasiga dörrar, hål i väggen samt fattas krokar. Klädhängarna är 
vingliga. De vill ha en spegel och en klocka. I damernas 
omklädningsrum går det inte låsa toalettdörren. 
Toaletten är svårspolad. Önskemål att damernas och herrarnas 
omklädningsrum målas om. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 111/2018 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2018-09-17 
Medborgarförslag Renovering av omklädningsrum och duschar Kälarne skola,  
2017-06-02 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

Medborgarförslaget föranleder ingen ytterligare åtgärd. 

 
Motivering 

 
Trasiga dörrar, hål i väggen och saknade krokar har inte gått att hitta vid besiktning 
och har bedömts utan anmärkning. Toalettdörr och toalett är redan åtgärdade. 
Övriga förslag behöver lyftas vid IT & Investeringsmöte. 
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Just. 

Kf § 108 forts. 

 

Yrkanden 

 

Theresa Flatmo (C) 

Bifall till medborgarförslaget. 
 

Beslutsgång 

 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Theresa Flatmos (C) 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Theresa Flatmos yrkande.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bifall till medborgarförslaget. 
 

 

Utdrag till  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen  

Kälarne Skola 

 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 49 av 60 PROTOKOLL 
 Datum: 2018-10-25 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 84-118 

 

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

Just. 

     Dnr 2017/337 10
     

Kf § 109 Medborgarförslag: Döp om Skolvägen eller Skolallén i 
Gällö till Lennart Wikströms väg 

 

Ett medborgarförslag är inlämnat om att Skolvägen eller Skolallén ska 
byta namn till Lennart Wikströms gata eller Lennart Wikströms allé. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 115/2018 
Teknik- och infrastrukturavdelnings tjänstemannaförslag, 2018-09-17 
Medborgarförslag, Döp om Skolvägen eller Skolallén i Gällö till Lennart Wikströms 
väg, 2017-05-31  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 
 
Avslaget motiveras av att kostnaden för åtgärden inte är ringa. Ändringar av namn på 
vägar och orter ska präglas av varsamhet och historisk förankring. 
 
 
Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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     Dnr 2017/189 05
     

Kf § 110 Medborgarförslag: LOU 
 

Den 22 mars 2017 har det kommit in ett medborgarförslag ”LOU” om 
att Bräcke kommun ska initiera ett försök med upphandlardialog. Syftet 
med förslaget är att underlätta kommunikationen mellan upphandlare 
och leverantörer.  

 

Informationsmöten och branschträffar med företagare har förekommit i 
olika former under många år. Till exempel har länets gemensamma 
nämnd för upphandling genom sitt upphandlingskontor bjudit in 
leverantörer till informationsmöte inför den senaste 
livsmedelsupphandlingen då det gavs möjlighet att lämna anbud enbart 
kommunvis, vilket underlättade för mindre leverantörer att kunna delta. 
Bräcke kommun har tillsammans med upphandlingskontoret under 
våren 2018 haft informationsmöten med lokala företag. Det 
förekommer också information om kommande upphandlingar, och hur 
ett deltagande går till, på de regelbundna träffar som kommunen har 
med näringslivet. 

 

Med undantag för den tekniska entreprenörsverksamheten finns det 
inte så många tänkbara leverantörer baserade i kommunen som har 
kapacitet att konkurrera om att tillgodose kommunens hela behov av 
exempelvis livsmedel, möbler eller fordon. Därför är det viktigt att finna 
sätt att dela upp leveranser i mindre enheter utan att för den sakens 
skull bryta mot LOU, lagen om offentlig upphandling.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 126/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-19  
Medborgarförslag LOU, 2017-03-22 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Medborgarförslaget föranleder inga ytterligare åtgärder. Det arbete 
med information och dialog som redan påbörjats fortsätter. 

 
 

Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
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     Dnr 2018/32 00
      

Kf § 111 Motioner under beredning 2018 
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut så 
snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två gånger 
per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges sammanträden i 
april och oktober.   
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. Vid dags 
datum har inga motioner beretts mer än ett år. 
 
En sammanställning över motioner som ännu inte har behandlats 
färdigt av kommunstyrelsen följer: 
 
1. HBTQ-strategi för Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock 

(M) och Veronica Eklund (M). Anmäld i kommunfullmäktige 
den 26 oktober 2017. Motionen behandlades på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2018, men blev 
då återremitterad. 

 
2. Partistödet i Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock (M) 

och Marina Mellgren (Pol.ob). Anmäld i kommunfullmäktige 
den 18 april 2018. 

 
3. Bygg ett nytt seniorboende/äldreboende i Bräcke kommun, 

inlämnad av Johan Loock (M), Veronica Eklund (M), Marina 
Mellgren (Pol.ob) och Knut Richardsson (Pol.ob). Anmäld i 
kommunfullmäktige den 18 april 2018. 

 
4. Tillägg av text i Arbetsordning för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen samt samtliga nämnder och styrelser, 
inlämnad av Knut Richardsson (Pol.ob). Anmäld i 
kommunfullmäktige den 18 april 2018. 

 
Till dessa tillkommer de motioner som anmäls vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober 2018.  
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Just. 

Kf § 111 forts.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 118/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13  

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Redovisningen av motioner under beredning godkänns. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Staben 
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     Dnr 2018/111 00
      

Kf § 112  Medborgarförslag under beredning 2018 
 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det 
att medborgarförslaget väcktes.  
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två 
gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges 
sammanträden i april och oktober.  
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt.  
 
Vid dags datum (2018-09-20) har ett medborgarförslag beretts 
under mer än ett år: 
 
   Dnr 2016/624 42 
1. Information tomgångskörning. Skickad på beredning den 4 

januari 2017. 

 
En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte har 
behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer:  
   
  Dnr 2017/538  31 
1. Tillstånd för gatupratare. Anmäld i fullmäktige den 14 

november 2017. 

 

  Dnr 2017/550  14 
2. Större sammarbete mellan Bräcke kommun och privata 

näringslivet för bättre sommarjobb. Anmäld i fullmäktige den 

19 december 2017. 

 

  Dnr 2018/98  10 
3. Kommunens feriejobb ska gå till vård, skola och omsorg. 

Skickad på beredning den 2 mars 2018. 
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Just. 

Kf § 112 forts. 

 
  Dnr 2018/265  71 
4. Förskolorna i Pilgrimstad och Gällö. Skickad på beredning den 

29 maj 2018. 

 
     
  Dnr 2018/266  61 
5. Fjällsta och Pilgrimstad skola. Skickad på beredning den 29 

maj 2018. 

     
    Dnr 2018/410  37 

6. Anslutning till närvärmeverk i Rissna, inlämnad av 

Rissnaortens hembygdsförening. Skickad på beredning den 

27 augusti 2018. 
 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 117/2018 
Stabens tjänstemannaförslag, 2018-09-13  

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Redovisningen av medborgarförslag under beredning godkänns. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Staben 
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     Dnr 2018/170 73
      

Kf § 113 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och 
familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen; andra 
kvartalet 2018 

 
Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till 
inspektionen för Vård och Omsorg enligt 16 kap 6 f § SoL ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. 

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 105/2018 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-08-23  

Kvartalsrapport till KPMG 2018-08-23 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 

handlingarna. 

 
Utdrag till 
 
Sociala avdelningen 
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     Dnr 2018/172 73
      

Kf § 114 Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS; 
andra kvartalet 2018 

 

Bräcke kommun har sedan 1 januari 2010 skyldighet att rapportera till 
Socialstyrelsen, enligt 9 § samt 28 f-g §§ LSS.  
 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 106/2018 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2018-08-23 

Individrapportering till KPMG 2018-08-23 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  
 
 
Utdrag till 

 
Sociala avdelningen 
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     Dnr 2018/171 73
      

Kf § 115 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; andra 
kvartalet 2018 

 
Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till 
Socialstyrelsen, enligt 16 kap  6 f § socialtjänstlagen ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1§ SoL. 
 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 107/2018 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2018-08-23 

Individrapportering till KPMG, 2018-08-23 

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
Utdrag till 

 
Sociala avdelningen 
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Kf § 116  Anmälan av nya motioner 
 
 Dnr 2018/428 04 
1. Medborgarbudget i Bräcke kommun, inlämnad av Veronica Eklund 
(M) och Johan Loock (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
 Dnr 2018/434 10 
2. Inför utmaningsrätt i Bräcke kommun, inlämnad av Veronica Eklund 
(M) och Johan Loock (M). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
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Kf § 117 Interpellationer och frågor 
 
Inga interpellationer eller frågor har inkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Kf § 118 Meddelanden och informationer 
 
  Dnr 2018/505  11 
Slutlig rösträkning och mandatfördelning, protokoll från Länsstyrelsen i 
Jämtland. 
  Dnr 2018/155  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inlämnat den 30 juni av Socialdemokraterna. 
 
  Dnr 2018/419  16 
Protokoll krisledningsnämnden, 2018-07-30 
 
  Dnr 2018/419  16 
Protokoll krisledningsnämnden, 2018-07-19 
 
  Dnr 2018/155  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inlämnat den 25 juni av Liberalerna. 
 
  Dnr 2018/155  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inlämnat den 28 juni av Moderaterna. 
 
  Dnr 2018/155  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inlämnat den 29 juni av Landsbygdens Framtid i Bräcke. 
 
  Dnr 2018/155  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inlämnat den 11 juni av Centerpartiet. 
 

  Dnr 2018/155  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inlämnat den 11 juni av Sverigedemokraterna. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


