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Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, onsdagen den 17 juni 2020 kl. 10.14-16.24. 
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10.22 och 11.22, mellan kl. 11.59 och 
13.00, mellan kl. 14.24 och 14.36 samt mellan kl. 14.51 och 15.17. 

 
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommundirektör 
 Lena Medin, KPMG, § 20 
 Karin Gydemo Grahnlöf, ordförande MidSweden 365 AB, § 20 
 Marit Råbock, sekreterare 
 Marina Fridberg, sekreterare 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras måndagen den 22 juni 2020 kl. 10.00  

 
Utses att justera: Ingrid Kjelsson (C) och Marina Mellgren (M). 

 

 
Malin Johansson 

Sekreterare 

 

 
Yngve Hamberg (S)   Hans Svärd (C)   

Ordförande §§ 18-53 och §§ 55-89  Ordförande § 54  

  

 

 

Ingrid Kjelsson (C)   Marina Mellgren (M) 

Justerande   Justerande  

 

 

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-17 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2020-06-23 till och med 2020-07-14  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Just. 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§ 

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Theresa Flatmo, C 
Bartlomiej Szulc, C 

X 
 

   

   

     

Hans Svärd, C, 2:e vice ordförande 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

   

   

     

Joakim Blomkvist, C, deltar på distans  
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1 och § 54. 

X 
 

   

   

     

Ann-Sofie O´Dwyer, C 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1.  

X 
 

   

   

     

Ingrid Kjelsson, C 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1 och § 53. 

X 
 

   

   

     

Camilla Dahlberg, C, deltar på distans. 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1, 3 och 4. 

X 
 

        

Mikael Ingebrigtsen, C X 
 

   

   

     

Lisa Skylare, C Östen Wallström, C 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 2. Deltar inte i beslut 
§§ 60-72. 

X 
 

   

   

     

Elba Nilsson Smårs, C, deltar på distans,  
§§ 18-32. Anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

   

   

     

Elisabeth Andersson, C, deltar på distans.  
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 4. 

X 
 

        

Erik Edbladh, C 
Carina Thellbro, C, deltar på distans.   

 
X 

   

   

     

Elsie-Marie Tåqvist, C 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1 och 4. 

X 
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Just. 

Jörgen Persson, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

        

Cathrine Blomqvist, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1 och § 53. 

X 
 

        

Gudrun Eriksson, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 3 och 4. 

X 
 

        

Kenneth Godhe, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 4. 

X 
 

        

Wanja Byström, S, deltar på distans.   
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

        

Sven-Åke Draxten, S Crister Leandersson, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

        

Helge Lindqvist, S Richard Nilsson, S, deltar 
på distans. Anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut i § 25 punkt 1.   

X 
 

   

   

     

Arne Jonsson, S, deltar på distans.   
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 4. 

X    

   

     

Barbro Norberg, S, 1:e vice ordförande, 
deltar på distans. Anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut i § 25 punkt 1 samt 
§ 55.   

X 
 

   

   

     

Farhat Ali, S, deltar på distans.   
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 2. 

X 
 

   

   

     

Martin Halvarsson, M 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1 samt § 53. 

X 
 

        

Johan Loock, M 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

   

   

     

Marina Mellgren, M 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

   

   

     

Kjell Eriksson, SD ----- 
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Just. 

Vikramjit Singh Sra, SD ----- 
 

        

Anders Lundqvist, V 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 25 punkt 1. 

X 
 

   

   

     

Christer Olsson, JVB, deltar på distans,  
§§ 20-23. Deltar inte i beslut §§ 21-23. 

X         

Yngve Hamberg, S, Ordförande 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 54. 

X 
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Just. 

Ärendelista       Sidan 
 
1. Meddelande om nya ledamöter och ersättare   10.  

 
2. Justering av protokoll, upprop och fastställande av dagordning  11. 

 
3. Informationer     12. 

  
4. Förlusttäckningsgaranti MidSweden 365 AB   13. 

 
5. Årsredovisning 2019, MidSweden 365 AB   15. 

 
6. Bokslut och årsredovisning 2019   17. 

 
7. Redovisning av kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över  19. 

MidSweden 365 AB 2019 
 

8. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet  23. 
 
9. Revisorernas budgetanslag 2021   25. 

 
10. MidSweden 365 AB prognos för 2020 per den 30 april 2020 26. 

 
11. Kommunens prognos för 2020 per den 30 april 2020   27. 

 
12. Kommunplan 2021 - 2023, budget 2021, investeringsplan 2021 - 2025- 29. 

 planeringsförutsättningar 
 

13. Preliminär kommunplan 2021 – 2023   31. 
 

14. Högstadieorganisationen längs E14, svar på återremiss 34. 
 

15. Måltidspolicy Bräcke kommun   37. 
 

16. Förslag till ny detaljplan, Gällön 1:18   39. 
 

17. Insamling och utsortering av matavfall   42. 
 

18. Antagande av inlämnat anbud för ombyggnation till boende  44. 
 för äldre, Sjölyckan 
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Just. 

Ärendelista forts.      Sidan 
 

19. Ansökan om borgensåtagande för checkkredit från Bräcke kommun  45. 
till Kälarnebygden Kooperativa Förening för  
projekt ”Drivmedelsstation Kälarne” 

 
20. Redovisning VA- verksamhet 2019   47. 

 
21. Sammanställning 2019 – Stiftelsen stipendiefonden   48. 

 
22. Sammanställning 2019 – Stiftelsen Bräcke skolors samfond 49. 

 
23. Uppföljning av intern kontroll december 2019  50. 

 
24. Välfärdsredovisning 2020, Bräcke kommun  51. 

 
25. Förslag till ändring i taxor för rengöring och brandskyddskontroll 52. 

 
26. Riktlinje och taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning 53. 

 
27. Synpunkter på revisionsrapport ”Granskning av kommunens  55. 

 fordonsutnyttjande” 
 

28. Länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län 2020-2024 60. 
 

29. Bidrag till föreningslivet, tillfällig delegationsförändring  61. 
 

30. Stöd till det lokala näringslivet, marknadsplatser  63. 
 

31. Närvaro på distans vid sammanträden – Gemensam nämnd  65. 
 för upphandlingssamverkan 

 
32. Revidering av reglemente – Gemensam nämnd   66. 

 för upphandlingssamverkan 
 

33. Revidering av reglemente – GNU sjukvårdsprodukter  68. 
 

34. Riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke kommun  69. 
 

35. Reviderad diskriminerings- och likabehandlingsplan  70. 
 

36. Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund  71. 
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Just. 

Ärendelista forts.      Sidan 
 

37. Årsredovisning 2019, Jämtlands räddningstjänstförbund 73. 
 

38. Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i Jämtlands län 75. 
  

39. Medborgarförslag: Kommunal badplats i Flatnor  77. 
 

40. Medborgarförslag: Buss till slalombacken/skidtunneln i Gällö 79. 
 

41. Medborgarförslag: Lovaktiviteter   81. 
 

42. Medborgarförslag: Förbjud tomgångskörning i Bräcke kommun 83. 
 

43. Medborgarförslag: Ökade öppettider på återvinningsstationen i Bräcke 84. 
 

44. Medborgarförslag: Badplats i Gällö   86. 
 

45. Motion: Vargfri kommun   88. 
 

46. Motion: Snabbare beslut på inkomna medborgarförslag och motioner 89. 
 

47. Motion: Ersättning av skylt i Gällö   91. 
 

48. Motion: Insjöfiske   92. 
 

49. Motion: Fallfärdiga, skräpiga fastigheter   93. 
 

50. Motion: Utred fördröjd skolstart på morgnarna för skolungdomar  94. 
 i Bräcke kommun 

 
51. Motion: Stärka hälsan och förbättra skolresultaten  95. 

 
52. Motion: Arvoden och partistöd   96. 

 
53. Motion: Medborgarbudget   98.  

  
54. Medborgarförslag under beredning 2020   105. 

 
55. Motioner under beredning 2020   108. 

 
56. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen  113. 

 enligt socialtjänstlagen, fjärde kvartalet 2019  
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Just. 

Ärendelista forts.      Sidan 
 

57. Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om   114. 
 stöd och service till vissa funktionshindrade, fjärde kvartalet 2019  
 

58. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade  115. 
 enligt socialtjänstlagen, fjärde kvartalet 2019  
 

59. Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen  116. 
 enligt socialtjänstlagen, första kvartalet 2020  
 

60. Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service  117. 
 till vissa funktionshindrade, första kvartalet 2020  

 
61. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade 118. 

 enligt socialtjänstlagen, första kvartalet 2020  
 

62. Fyllnadsval, oppositionsråd    119. 
 

63. Fyllnadsval, kommunstyrelsen    120. 
 

64. Fyllnadsval, Överförmyndarnämnden   121. 
 

65. Fyllnadsval, Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service,  122. 
 utveckling samt specialistfunktioner  
 

66. Fyllnadsval, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan   123. 
 

67. Fyllnadsval, Kommuninvest, föreningsstämma   124. 
 

68. Fyllnadsval, Samordningsförbundet Jämtlands län   125. 
 

69. Fyllnadsval, Jämtlands gymnasieförbund   126. 
 

70. Anmälan av nya motioner   127. 
 

71. Interpellationer och frågor   128. 
 

72. Meddelanden och informationer   129.  
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Just. 

Kf § 18 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 
 
Inga nya ledamöter eller ersättare har tillkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Just. 

Kf § 19 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av 
dagordning 

 
Kommunfullmäktige utser två ledamöter som tillsammans med 
kommunfullmäktiges ordförande ska justera protokollet.  
 
Kommunfullmäktige utser även två ersättare för justerarna.  
 
Justerarna utses till rösträknare. 
 
Protokollet justeras måndagen den 22 juni kl. 10.00, förvaltningshuset 
Bräcke. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C) och Marina Mellgren (M).  

Till ersättare utses Ann-Sofie O´Dwyer och Martin Halvarsson (M). 

 

2. Upprop 

Kommunfullmäktige genomför upprop.  

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  
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Just. 

Kf § 20 Informationer 
 
  Sammanträdet ajournerades mellan klockan 10.22 och 11.22 för informationer.  
 

Lena Medin, KPMG, sakkunnigt biträde, informerar övergripande om 
de granskningar och resultat från granskningarna som de 
förtroendevalda revisorerna genomfört under 2019. Redogör kort för 
revisionsberättelsen för 2019. Avslutningsvis informerar Lena om 
revisionsplanen för 2020 där bland annat grundskolans måluppfyllelse 
kommer att granskas.  
 
Karina Gydemo Grahnlöf, ordförande MidSweden 365 AB, 
informerar om prognosen per den sista april samt bolagets 
förutsättningar under corona-pandemin. Framöver kommer MidSweden 
365 AB att arbeta med att kommunicera ut mer om deras verksamhet, 
se över kostnader, sälja in grupper/träningsläger, event och tävlingar 
samt arbeta med att skapa mer struktur i verksamheten.  
 
Bengt Flykt, kommundirektör, informerar om årsredovisningen för 
2019. År 2019 blev det ett positivt resultat. Bräcke kommun gick in i 
2020 med en brist på 32 miljoner kronor. Bengt informerar vidare om 
prognosen för 2020 är väldigt osäker på grund av corona-pandemin. 
Bräcke kommun kommer återsöka medel för pandemin men det är 
oklart hur mycket som kommer beviljas.  
Slutligen informerar Bengt om kommunens arbete med den pågående 
pandemin.  
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Just. 

      Dnr 2020/131 23
  

Kf § 21 Förlusttäckningsgaranti MidSweden 365 AB 
 
Styrelsen i MidSweden 365 AB har vid sitt möte den 17 februari 2020, 
enligt § 425, beslutat att begära en förlusttäckningsgaranti av 
huvudägaren Bräcke kommun.  
 
Förlusttäckningsgarantin ska garantera att bolagets fordringsägare 
garanteras full betalning, även om bolaget vid något tillfälle inte kommer 
att ha likvida medel för att betala sina skulder och/eller reglera sina 
andra ekonomiska åtaganden.  
 
Bolaget har på grund av flera omständigheter haft ett besvärligt år. 
Bland annat har bristen på personella resurser under delar av året 
inneburit att planerade satsningar och marknadsföringsaktiviteter inte 
genomförts. Man har helt enkelt inte haft rätt förutsättningar för att 
lyckas och man kan uttrycka det som att 2019 har varit ett förlorat år!  
 
Man kan också konstatera att det behövs flera år för att lyckas med en 
sådan här satsning. Ett exempel är skidtunneln i Torsby som invigdes 
2006 och som först under de senaste åren visat noll-resultat. Däremot 
är kringeffekterna av skidtunneln stora med bland annat nya 
etableringar i anknytning till tunneln, såsom boende, skidshopar, gym 
med mera. Privata investeringar i närområdet har skett för 100 - 150 
miljoner kronor. Även andra besöksmål i kommunen och den lokala 
handeln har utvecklats positivt i Torsby. De ekonomiska kringeffekterna 
av Torsby skidtunnel har beräknats till 35 miljoner kronor per år. 
 
Skidtunneln som symbolvärde för besöksnäringen är oerhört viktig för 
Bräcke kommun. Det är en världsunik anläggning och möjligheterna är 
stora. Stor betydelse har också de kringeffekter skidtunneln kan 
generera för näringslivet i kommunen, både för redan befintliga företag 
men också för nya etableringar.  
 
Från och med december 2019 har bolaget en ny styrelseordförande 
med god kunskap och erfarenhet inom destinationsutveckling. Styrelsen 
har nu gjort en ”omstart” och vid sitt styrelsemöte den 17 februari har 
man beslutat om en långsiktig affärsplan för åren 2020 - 2025. 
Affärsplanen beskriver flera områden och produkter att utveckla och 
kommer också att kompletteras med årliga verksamhetsplaner.  
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Just. 

Kf § 21 forts.  

 
Utifrån beslutad affärsplan är siktet inställt på att bolaget från och med 
år 2022 ska börja redovisa positiva resultat.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 19/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-02-19 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna en förlusttäckningsgaranti till 
MidSweden 365 AB som sträcker sig längst till och med 2021-12-31. 
Förlusttäckningsgarantin innebär att alla fordringsägare till bolaget 
garanteras full betalning. 
 
Yrkanden 
 

Jörgen Persson (S) 
Nytt yrkande: Kommunfullmäktige beslutar att inte lämna en 
förlusttäckningsgaranti till MidSweden 365 AB. 
 
Elsie-Marie Tåqvist (C) 
Bifall till Jörgen Perssons (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer Jörgen Perssons (S) yrkande, med bifall från Elsie-
Marie Tåqvist (C), mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 
att kommunfullmäktige beslut enligt Jörgen Perssons (S) yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att inte lämna en förlusttäckningsgaranti 
till MidSweden 365 AB 

 
 

Utdrag till 

 
MidSweden 365 AB 
 
Anteckningar  
 
Christer Olsson (JVB) deltar inte i beslut i ärendet.    
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Just. 

   Dnr 2020/176 23 
   
Kf § 22 Årsredovisning 2019, MidSweden 365 AB 
 
MidSweden 365 AB, har upprättat årsredovisning för 2019.  
 
Efter att kommunen beslutat att skjuta till ett villkorat aktieägartillskott 
på 2,8 miljoner kronor, uppgår årets resultat till 0,1 miljoner kronor.  
 
Det ackumulerade resultatet uppgår därmed till minus fem miljoner 
kronor. Bolagets styrelse har föreslagit att fritt eget kapital, minus 5,0 
miljoner kronor, balanseras i ny räkning.  
 
Bolagets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år 2019. Enligt 
revisionen har årsredovisningen, med reservation för att de inte kunnat 
göra en bedömning av värdet på anläggningen, upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den  
31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisnings-lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.  
 
Revisorerna anser dock att de inte har erhållit tillräckliga revisionsbevis 
för att kunna bedöma värdet av anläggningen. Anläggningens värde är 
beroende av bolagets framtida förmåga att generera intäkter och där 
har inte tillräckliga underlag presenterats för revisorerna för att de ska 
kunna bedöma om prognoserna för framtiden kommer infrias.  
 
Det har inneburit att revisorerna:  
• varken tillstyrker eller avstyrker att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.  
• varken tillstyrker eller avstyrker att bolagsstämman behandlar 
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.  
• tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 25/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-05.  
Årsredovisning för Midsweden 365 AB, räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 
Revisionsberättelse för Midsweden 365 AB för år 2019 
Revisorernas granskningsrapport MidSweden 365 AB 2019 
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Just. 

Kf § 22 forts.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Årsredovisning 2019 för MidSweden 365 AB godkänns och läggs till 
handlingarna.  

 
 
Utdrag till 
 
MidSweden 365 AB 
 
 
Anteckningar  
 
Christer Olsson (JVB) deltar inte i beslut i ärendet.   
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      Dnr 2020/172 04
  

Kf § 23 Bokslut och årsredovisning 2019 
 
Förslag till bokslut och årsredovisning för 2019 har upprättats.  

 

Bräcke kommun redovisar per den 31 december 2019, ett resultat på 

0,4 miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen, där 

realisationsvinster frånräknats med 0,1 miljoner kronor, uppgår 

resultatet till 0,3 miljoner kronor. Det innebär att kommunen klarat det 

finansiella målet att resultatet ska uppgå till minst noll miljoner kronor.  

 

Det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2019 

ska minska med minst 4,8 miljoner kronor har uppnåtts. Under året har 

kommunen amorterat 9,8 miljoner kronor.  

 

Koncernen Bräcke kommun redovisar per den 31 december 2019, ett 

resultat på 1,3 miljoner kronor.  

 

Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2018 har uppgått 

till 24,5 miljoner kronor. Per den 31 december 2019 har 13,2 miljoner 

kronor förbrukats. Totalt kommer 9,1 miljoner kronor att begäras 

ombudgeterade till 2020. Det beror främst på att investeringar inte 

färdigställts.  
 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 27/2020 

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-05  

Förslag till Årsredovisning 2019 

Bilaga till årsredovisning, verksamhetsberättelser 
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Just. 

Kf § 23 forts.  

 
Yrkanden 

 

Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ingrid Kjelsson (C) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Cathrine Blomqvist (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Årsredovisning för Bräcke kommun och koncernen Bräcke kommun 

2019 godkänns.  

 

2. Överföring med 9 071,2 tkr från 2019 års investeringsbudget till 
utökning av 2020 års investeringsbudget godkänns.   

 
 
 
Utdrag till  
 
Ekonomifunktionen 

 
 
Anteckningar  
 
Christer Olsson (JVB) deltar inte i beslut i ärendet.   
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      Dnr 2020/173 23 
 

Kf § 24 Redovisning av kommunstyrelsens förstärkta 
uppsiktsplikt över MidSweden 365 AB 

 
 Inledning 

 

Enligt 6 kap 9 § KL ska kommunstyrelsen efter genomförd uppsiktsplikt 

årligen besluta huruvida kommunala bolags verksamhet varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.  

 

Det första begreppet som årligen ska prövas är om verksamheten har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet. Begreppet har 

en direkt koppling till ändamålet med bolagets verksamhet som 

återfinns i den upprättade bolagsordningen.  

 

Det andra begreppet som årligen ska prövas är om verksamheten har 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Innebörden av 

detta begrepp är att bolaget följer de kommunalrättsliga principerna. 

Det kommunala bolaget ska följa såväl aktiebolagslag som 

kommunallag.  

 

Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den till fullmäktige 

lämna förslag på nödvändiga åtgärder. 

 

Enligt kommunstyrelsens antagna riktlinjer (ks § 142/2019), ska en 

redogörelse lämnas för hur uppsiktsplikten genomförts, vilka handlingar 

och dokument som kommunstyrelsen tagit del av och om tidplaner och 

andra rutiner följts. Även eventuella åtgärder och rapportering med 

anledning av gjorda iakttagelser ska redovisas. 
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Just. 

Kf § 24 forts. 

 

Uppsiktsrapport 

Kommunstyrelsen har under året tagit del av följande dokument: 

• Styrelseprotokoll  

• Årsredovisning 2018 med revisionsrapport  

• Resultat- och balans i april, juli och september 

• Resultat- och balans per 31 augusti samt prognos för 2019 (ks § 

141/2019) 

 

Kommunstyrelsen har under årets första månader uttryckt sin oro över 

bolagets resultat och bristande underlag och i juni tog 

kommunstyrelsen beslutet (Ks § 107) att fastställa direktiv för 

framtagande av riktlinjer för uppsiktsplikten, att omarbeta 

ägardirektiven och att vara en aktiv ägare i syfte att ge bolaget så goda 

möjligheter att utvecklas i positiv riktning.  

 

Åtgärder som vidtagits 

 

Under senare delen av året har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder för 

att på ett bättre och mer strukturerat sätt utöva tillsynsplikten. Exempel 

på det är: 

• Riktlinjer för uppsiktsplikten (Ks § 142/2019) 

• Reviderade ägardirektiv (Kf § 111/2019) 

 

De antagna dokumenten har kommunicerats med bolagets styrelse.  

 

Vidare har bolaget i slutet av året begärt stöd av kommunen med 

ekonomi- och personaladministration. Ekonomifunktionen har vid 

årsskiftet gjort omfattande avstämningar av redovisningen och också 

upprättat förslag till bolagets årsredovisning.  

 

I februari 2020 tog också styrelsen tillsammans med den nya 

ordföranden beslut om en flerårig affärsplan som också kommer 

utmynna i årliga verksamhetsplaner.  
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Just. 

Kf § 24 forts. 

 

Styrelsens ordförande har vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 

februari presenterat sig och haft en dragning av beslutad affärsplan. 

Hon informerade också om att den budget man antagit för 2020 

kommer ses över och revideras.  

 

Motiv till beslut 

 

Har verksamheten bedrivits förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och har verksamheten utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna? 

 

Enligt bolagsordningen är bolagets syfte att med iakttagande av 

kommunallagens bestämmelser främja en utveckling av turismen och 

besöksnäringen i kommunen och att främja en uthållig verksamhet för 

fritidsanläggningen för skidåkning inomhus.  

 

Mot bakgrund av att bolaget på grund av flera olika omständigheter haft 

knappa personella resurser som arbetat med marknadsföring under 

året, har främjandet av ändamålet delvis uppfyllts, men inte i tillräcklig 

omfattning uppnått önskvärt resultat.  

 

Med de kommunala befogenheterna menas att bolaget har att följa: 

• likställighetsprincipen – kommunens invånare ska behandlas 

lika. Till exempel ska beslutade taxor gälla lika för alla.  

• lokaliseringsprincipen – verksamheten ska vara knuten till 

kommunens geografiska område.  

• Självkostnadsprincipen – det får inte tas ut högre avgifter än 

som svarar mot de verkliga kostnaderna för verksamheten.  

 

Styrning och rapporteringsrutiner återfinns i bolagsordning, ägardirektiv 

och i kommunstyrelsens riktlinjer för uppsiktsplikten med tillhörande 

bilaga som gäller specifikt för bolaget.  
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Just. 

Kf § 24 forts. 

 

Genom de åtgärder som vidtagits anser kommunstyrelsen att 

förutsättningarna för att fullgöra uppsiktsplikten väsentligt förbättrats, 

vilket gör att kommunstyrelsen i nuläget inte anser det nödvändigt att 

föreslå ytterligare åtgärder till kommunfullmäktige.  

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 26/2020   

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-05 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av kommunstyrelsens uppsiktsrapport. 

 

 
Utdrag till 

 

MidSweden 365 AB 

Politisk organisation 

Kommundirektör 
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      Dnr 2020/234 00
  

Kf § 25 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet 
 
Revisorerna har den 2 april 2020 överlämnat revisionsberättelse för  
år 2019. 
 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ledamöterna i styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet. 
 
Revisorerna kan varken av- eller tillstyrka att kommunens 
årsredovisning för år 2019 godkänns. Detta då revisorerna inte kan 
bedöma om räkenskaperna är rättvisande med anledning av 
osäkerheterna vad gäller tvisten med entreprenören för skidtunneln och 
värdet av aktierna i dotterbolaget MidSweden 365 AB.     
 
Underlag för beslut 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-06-08  
Revisionsberättelse för år 2019, 2020-03-31 
Revisorernas redogörelse för år 2019, 2020-03-31 
Översiktlig granskning av delårsrapporter per 2019-08-31 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

samt enskilda ledamöter i styrelsen.  
 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma bygg- 
och miljönämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.  

 
3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensamma 

överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.  
 

4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt 
enskilda ledamöter i nämnden.  

 
 
Utdrag till  
 
Samtliga ledamöter i ovanstående politiska organ 
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Just. 

Kf § 25 forts.  
 
Jäv 
 
Punkt 1. Jörgen Persson (S), Cathrine Blomqvist (S), Crister Leandersson (S),  
Wanja Byström (S), Richard Nilsson (S), Barbro Norberg (S), Ingrid Kjelsson (C),  
Hans Svärd (C), Joakim Blomkvist (C), Elba Nilsson Smårs (C),  
Ann-Sofie O´Dwyer (C), Elsie-Marie Tåqvist (C), Camilla Dahlberg (C),  
Johan Loock (M), Marina Mellgren (M), Martin Halvarsson (M) och  
Anders Lundqvist (V). 
 
Punkt 2. Farhat Ali (S) och Östen Wallström (C). 
 
Punkt 3. Camilla Dahlberg (C) och Gudrun Eriksson (S). 
 
Punkt 4. Arne Jonsson (S), Gudrun Eriksson (S), Elsie-Marie Tåqvist (C), Camilla 
Dahlberg (C), Kenneth Godhe (S) och Elisabeth Andersson (C). 
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      Dnr 2020/284 00
  

Kf § 26 Revisorernas budgetanslag 2021 
 

De förtroendevalda revisorerna har för revisionsarbetet 2021 begärt 
755 tusen kronor. För åren 2022-2023 äskar revisionen ett anslag på 
755 tusen kronor per år plus en årlig uppräkning.  
 
Revisorernas budgetförslag har beretts av kommunfullmäktiges 
presidium. 
 
Underlag för beslut 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, 2020-06-02  
Revisorernas förslag till budget och motiveringsskrivelse, 2020-04-29 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Revisorerna tilldelas en budget om 755 tkr för år 2021. 
 
 
Utdrag till  

 
Revisorerna  
Ekonomifunktionen 
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      Dnr 2020/294 04 
 
Kf § 27 MidSweden 365 AB prognos för 2020 per den 30 april 

2020 
 

MidSweden 365 AB prognostiserar ett resultat på minus 2 166 tusen 
kronor för 2020, vilket är 417 tusen kronor sämre än budgeterat 
resultat. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 104/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-05-07 
Underlag prognos jan-april 2020, 2020-04-27  
Resultatrapport prognos 2020 per den 30 april  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Prognos för 2020 per den 30 april 2020 godkänns.  
 

 

 

Utdrag till 
 
MidSweden 365 AB 
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      Dnr 2020/267 04 
 
Kf § 28 Kommunens prognos för 2020 per den 30 april 2020 
 
Förslag till prognos per den 30 april 2020 för kommunen har upprättats. 

 

Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året 

som innebär ett resultat på minus 26,3 miljoner kronor, vilket är 26,3 

miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning 

mot balanskravet prognostiseras ett resultat på minus 26,8 miljoner 

kronor. I budgeten ingick en brist på totalt 32,5 miljoner kronor. 

Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska 

med 4,8 miljoner kronor. 

 

Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens 

resultat för 2020 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid 

uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." 

- kommer enligt prognosen inte att uppfyllas. Det andra finansiella 

målet - "Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2020 inte öka" - 

kommer enligt prognosen att uppfyllas. 

 

De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom skol- och 

barnomsorgsavdelning, sociala avdelningen och finansiering. De större 

negativa avvikelserna mot budget är inom vård- och 

omsorgsavdelningen. 

 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 7 maj informerats om 

prognosen. Det är med rådande förutsättningar förväntat att det 

prognostiserade resultatet är negativt med anledning av den mycket 

stora brist som föreligger. Prognosen är dessutom betingad med flera 

osäkerheter, på grund av den pågående pandemin covid-19.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 105/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-05-07  
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Just. 

Kf § 28 forts.  

 

Yrkanden 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2020 per den 

30 april 2020. 

 

 
Utdrag till  

 

Samtliga chefer i Bräcke kommun, tjänstemannaförslaget ska bifogas. 
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      Dnr 2020/148 04
  

Kf § 29 Kommunplan 2021- 2023, budget 2021, 
investeringsplan 2021- 2025 - 
planeringsförutsättningar 

 
Nedanstående förslag på planeringsförutsättningar har utarbetats efter 

diskussioner i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör bedömningen att 

utvecklingen av skatteunderlagstillväxten för tredje året i rad är lägre än 

den genomsnittliga tillväxten de senaste 20 åren. Det beror framförallt 

på att lönesumman utvecklas svagt och att antalet arbetade timmar 

minskar.  

 

Kommunen har ett budgeterat nollresultat för 2020, men i det 

budgeterade resultatet ingår en brist på 32,5 miljoner kronor. För 

närvarande (2020 och 2021) är kommunens stora problem att 

skatteunderlagstillväxten inte är i närheten av de förväntade 

kostnadsuppräkningarna.  

 

Befolkningsutvecklingen är normalt den enskilt viktigaste faktorn 

avseende kommunens intäkter. I skrivande stund har befolkningen, 

sedan den första november 2019, minskat med 29 personer. Eftersom 

befolkningsutvecklingen under ett ”normalår” brukar vara relativt stabil 

fram till sommaren för att därefter minska under hösten är ett rimligt 

antagande att kommunen kommer att minska i befolkning inför 2021.  

 

Det finns ett flertal osäkerhetsfaktorer som påverkar det fortsatta 

budgetarbetet inför 2021. Den största osäkerheten är hur kommunen 

klarar av att hantera den brist som finns för innevarande år. Om staten 

inte tillskjuter mer medel i form av statsbidrag är det nödvändigt att 

genomföra mycket kraftfulla strukturella förändringar för att intäkter och 

kostnader ska vara i balans, såväl inför 2021 som långsiktigt. 

  
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 28/2020 

Stabens tjänstemannaförslag 2020-03-06  
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Just. 

 

Kf § 29 forts.  
  
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till kommunplan 

2021-2023 och investeringsplan 2021-2025 med följande riktlinjer: 

• Kommunplanen ska innehålla förslag till driftbudget för perioden 

2021-2023 och förslag till investeringsplan för perioden 2021-2025. 

• Budget i balans år 2021, 2022 och 2023. 

• Skatten ska vara oförändrad frånsett eventuella skatteväxlingar. 

• Avsättning till utveckling/strukturmedel, förvaltade av 

kommunstyrelsen, med minst 1 000 tkr. 

• Personalkostnadsökningarna bedöms i de fall avtal saknas uppgå 

till 3,0 procent för 2021; 3,2 procent för 2022 och 3,4 procent för 

2023. 

• Övriga kostnadsökningar bedöms i de fall de är osäkra att uppgå till 

1,8 procent för 2021, 1,9 procent för 2022 och 2,0 procent för 2023. 

• Befolkningsprognosen för kommunplan 2021-2023 innebär att 

antalet invånare minskar med 50 personer per år under 2021-2023. 

• Investeringar som sänker driftkostnader ska prioriteras. 

2. Kommunens resultat, för 2021, ska uppgå till minst noll miljoner 

kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas. 

3. Kommunkoncernens resultat för 2021 ska uppgå till minst noll 

miljoner kronor.  

4. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2021 inte öka. 

5. Förslag på preliminär kommunplan omfattande nettoramar till 

nämnder och avdelningar, resultat-, balans-, och 

finansieringsbudget samt femårig investeringsplan utarbetas och 

föredras för kommunfullmäktige i juni. Slutlig kommunplan fastställs 

i december. 

6. Kommunstyrelsen får i övrigt ge de direktiv som anses nödvändiga. 
  

 
Utdrag till  
 
Ekonomifunktionen 
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      Dnr 2020/268 04 
 
Kf § 30 Preliminär kommunplan 2021-2023 
 

Förslaget till preliminär kommunplan 2021-2023 med årsbudget 2021 
och investeringsplan 2020-2024 är utarbetat utifrån angivna 
planeringsförutsättningar (ks § 28/2020). 
 
I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett 
nollresultat. Investeringsbudgeten omfattar 20,3 miljoner kronor för 
2021. 
 
Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på en 
befolkningsminskning med minus 50 personer jämfört med 2019-11-01, 
fastställda uppräkningstal jämfört med 2020 och korrigeringar utifrån 
inlämnade förväntade kostnadsminskningar/kostnadsökningar för 
nämnder och avdelningar.  
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner och 
landsting utarbetat (2020-04-29) är 1,2 miljoner kronor bättre jämfört 
med skatteunderlagsprognosen som låg till grund för kommunplan 
2020-2022. 
 
Konsekvenserna av ovanstående förändringar är att i den preliminära 
kommunplanen saknas det 30,5 miljoner kronor för att inrymma 
kommunens verksamhet i det beslutade resultatet.  
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) konstaterar att coronakrisen 
innebär en exceptionellt hög osäkerhet utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Det innebär att skatte- och statsbidragsprognosen inte är 
en sedvanlig prognos utan ett scenario som i praktiken beskriver en 
tänkbar utveckling. Osäkerheterna berör alla tänkbara områden som 
påverkar den ekonomiska utvecklingen. 

 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 106/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-05-07 
Förslag till preliminär kommunplan 2021-2023 
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Just. 

Kf § 30 forts.  

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Förslag till preliminär kommunplan 2021-2023 med ramfördelning 

för 2021 antas. 

 

2. Förslag till investeringsplan 2021-2024 antas. 

 

3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 antas. 

 

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

beslutade inom ramen för investeringsbudget 2021. 

 

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

kommunstyrelsen. 

 

6. Partistödet ska vara oförändrat för 2021, 374 tkr. 

 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare 

ramjusteringar. Förslagen ska redovisas i december 2020 (slutlig 

kommunplan). 

 
Yrkanden  

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Tilläggsyrkande ny punkt 8: Planera sammanträdesplanen för 

kommande år så att kommunplanen kan tas i november.  

 

Johan Loock (M) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag till Elsie-Marie 

Tåqvists (C) yrkande.  
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Kf § 30 forts.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på punkt 1-7 och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt dessa. 

 

Därefter ställer ordförande proposition på Elsie-Marie Tåqvist (C) 

tilläggsyrkande, med avslag från Johan Loock (M), och finner att 

kommunfullmäktige avslår Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande.  

 
Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Förslag till preliminär kommunplan 2021-2023 med ramfördelning 

för 2021 antas. 

 

2. Förslag till investeringsplan 2021-2024 antas. 

 

3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 antas. 

 

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

beslutade inom ramen för investeringsbudget 2021. 

 

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

kommunstyrelsen. 

 

6. Partistödet ska vara oförändrat för 2021, 374 tkr. 

 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare 

ramjusteringar. Förslagen ska redovisas i december 2020 (slutlig 

kommunplan). 
 

 
 

Utdrag till 

 

Staben 
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      Dnr 2019/150 61 
 
Kf § 31 Högstadieorganisationen längs E14, svar på 

återremiss 
 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-03- 04 § 4 att återremittera ärendet 
rörande lokalisering av högstadieskolan i Bräcke, samt tillsätta en 
opartisk utredning vilken ska ta fram fullständiga ekonomiska underlag 
för nybyggnation av högstadieskola samt utreda varför Bräcke kommun 
har så mycket högre elevplatspris jämfört med andra kommuner. 
 
Ett enigt kommunfullmäktige anger i punkt 1 att det skall finnas 
högstadier i både Bräcke och Gällö vilket innebär att uppdraget är att 
titta på en nyproduktion i Bräcke för Bräckes elever. Det vill säga att 
ersätta avtalet med Bräcke Folkets Hus med en egen nyproduktion. 
Det är också en fråga om plats. Det naturliga är att bygga ihop 
högstadiet med låg och mellan.  En nyproduktion på platsen för gamla 
högstadiet bedöms kosta i intervallet 75-85 Mkr inklusive rivning och 
projektering medan hyran av Bräcke Folkets Hus grundar sig på en 
investeringskostnad om 19 Mkr. Vad avser avskrivningar är det 10 år 
kvar av avskrivningstiden på Bräcke Folkets Hus och en ny skola 
bedöms inte kunna ha en generell avskrivningstid överstigande 25 år 
 
Varför har då Bräcke kommun höga elevplatspriser?  Det som påverkar 
elevplatspriset är i huvudsak personal och lokalkostnaden. Slutsatsen 
här är inte någon annan än i huvudutredningen. Det är för små klasser 
vilket gör att det är svårt att klara sig med de nyckeltal man är tilldelad. 
Med för små klasser blir ytan / elev stor. Det bästa vore att hitta nya 
hyresgäster främst till de ytor som har en låg nyttjandegrad.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 84/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-03-24 
Utredning, Högstadieorganisation längs E14 2020-2035, Svar på återremiss,  
2020-03-23 
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Just. 

Kf § 31 forts.  
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte i nuläget bygga en ny 
högstadieskola i Bräcke. 
 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förhandla fram ett nytt 
hyresavtal med Bräcke folkets hus på 8 år utan om och 
tillbyggnader.  
 

 
Yrkanden  

 

Ingrid Kjelsson (C) 
Ändringsyrkande punkt 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
förhandla fram ett nytt hyresavtal med Bräcke folkets hus på 5 år, utan 
om och tillbyggnader, med möjlighet till ytterligare 5 års förlängning.  
 
Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 2, med 
bifall från Jörgen Persson (S) mot Ingrid Kjelssons (C) 
ändringsyrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inte i nuläget bygga en ny 
högstadieskola i Bräcke. 
 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förhandla fram ett nytt 
hyresavtal med Bräcke folkets hus på 8 år utan om och 
tillbyggnader. 
 

 
Utdrag till 
 
Kommundirektör 
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Kf § 31 forts.  
 
Reservation 
 
Ingrid Kjelsson (C), Hans Svärd (C), Bartlomiej Szulc (C), Joakim Blomkvist (C),  
Ann-Sofie O´Dwyer (C), Camilla Dahlberg (C). Mikael Ingebrigtsen (C), Östen 
Wallström (C), Elba Nilsson Smårs (C), Elisabeth Andersson (C), Carina Thellbro (C) 
och Elsie-Marie Tåqvist (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget/Ingrid 
Kjelssons yrkande.  

  



 
 

   
 
 

 

Sida 37 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

      Dnr 2020/92 21 
 
Kf § 32 Måltidspolicy Bräcke kommun 
 
Bräcke kommuns Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg, KF 
§ 117/2016 ska regelbundet revideras. Nytt förslag till måltidspolicy har 
utarbetats av skol- och barnomsorgsavdelningen samt vård- och 
omsorgsavdelningen.  
  
Den reviderade måltidspolicyn förtydligar kompetenskraven i 
livsmedelshygien och livsmedelshantering och kommunens möjligheter 
att följa upp matsvinn och matens kvalitet även då matproduktionen är 
utlagd på entreprenad. Även ett förslag till tydligare länsgemensamt 
regelverk för specialkoster för barnomsorg och skola ingår. Detta har 
utarbetas av en arbetsgrupp bestående av länets kostchefer och 
barnläkare och dietister från regionen mot bakgrund av de nationella 
riktlinjer som varit ute på remiss under 2019.    
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 77/2020 
Vård- och omsorgsutskottets beslut § 26/2020 
Skolutskottets beslut § 10/2020 
Skol-och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-01-31  
Förslag till reviderad Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg, 2020-01-31 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Förslag till reviderad Måltidspolicy för förskola, skola och 

äldreomsorg, 2020-01-31, antas. 
 

2. Kommunstyrelsens bör utreda hur kommunen ska hantera 
påverkan och konsekvenser av en livsmedelsbrist. 
 

3. Kommunstyrelsen bör ta fram en policy gällande de boendes bruk 
av alkohol inom vård- och omsorgsverksamheten, exempelvis för 
hur behjälplig personalen ska vara vid inköp och regler för förtäring 
på gemensamma ytor. 

 

4. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet bör få möjlighet att yttra sig om 
måltidspolicyn innan beslut tas av kommunfullmäktige.  
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Just. 

Kf § 32 forts.  
 
Yrkanden 
 

Johan Loock (M) 
Ändringsyrkande punkt 2: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
hur Bräcke kommun ska hantera påverkan och konsekvenser av en 
livsmedelsbrist. 
 
Punkt 3: Kommunstyrelsens ges i uppdrag att ta fram en policy, 
alternativt riktlinjer, gällande vårdtagares bruk av alkohol inom vård- 
och omsorgsverksamheten. 
 
Punkt 4 stryks.  
 
Beslutsgång 

  
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 
med ändringsyrkanden enligt Johan Loock (M) och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt dessa.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Förslag till reviderad Måltidspolicy för förskola, skola och 

äldreomsorg, 2020-01-31, antas. 
 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Bräcke kommun ska 
hantera påverkan och konsekvenser av en livsmedelsbrist. 

 
3. Kommunstyrelsens ges i uppdrag att ta fram en policy, alternativt 

riktlinjer, gällande vårdtagares bruk av alkohol inom vård- och 
omsorgsverksamheten. 

 
 

Utdrag till 
 
Skolchef 
Kökschef 
Vård- och omsorgschef  
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Just. 

Dnr 2020/243 21 
 
Kf § 33 Förslag till ny detaljplan, Gällön 1:18 
 
Kommunstyrelsen i Bräcke kommun har gett bygg- och miljönämnden i 
uppdrag att genomföra planändring för fastigheten Gällön 1: 18.  
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av en mindre 
panncentral (mindre än 1 MW) för pellets i centrala Gällö. Den ska 
ersätta en uttjänt panna som nu är placerad i källaren i en byggnad 
inom skolområdet. Kommunen vill bl.a. av säkerhetsskäl få bort 
panncentralen med tillhörande transporter från själva skolområdet, men 
samtidigt placera den nära de byggnader som nu är anslutna till det 
begränsade, centralt belägna fjärrvärmeverket.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutade på sitt sammanträde den 11 
oktober 2019 att skicka ut upprättat planrörslag på granskning.  
 
Planen har varit ute för granskning under tiden 16 oktober - 6 
november 2019. Planhandlingar och underrättelse har skickats ut till 
berörda sakägare enligt förteckning upprättad av Metria, till 
Länsstyrelsen, berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och 
styrelser samt övriga berörda.  
 
Flera yttranden har inkommit, bland annat från Länsstyrelsen 
Jämtlands län, Trafikverket och Lantmäteriet. Yttrandena framgår av 
granskningsutlåtandet. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade på sitt sammanträde den 7 maj 
2020 (BoM § 15) att godkänna det nya förslaget till detaljplan som 
omfattar fastigheten Gällön 1: 18. Enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) 5 kap. § 27 ska kommunfullmäktige anta detaljplan som är 
av principiell beskaffenhet, därför behöver kommunfullmäktige fatta 
beslut om att anta den nya detaljplanen. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 80/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-05-18  
Bygg- och miljönämndens beslut § 15/2020 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-03-27  
Bygg- och miljönämndens beslut  § 84/2019 
Bygg- och miljönämndens beslut § 76/2019 
Plankarta, 2020-03-23  
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Kf § 33 forts.  
 
Planbeskrivning, 2020-03-23  
Granskningsutlåtande, 2020-03-23  
Bullerutredning Adven, 2020-03-19 
Yttrande Räddningstjänsten, 2020-03-18  
Riskinventering Adven, 2020-03-04  
Riskinventering Adven, 2019-11-22  
Samrådsredogörelse, 2019-09-30  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslag till ny detaljplan för Gällön 1:18 antas.  

 
Yrkanden 

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Ingrid Kjelsson (C) 

Tilläggsyrkande punkt 2: Uppdra till kommunstyrelsen att utreda 

alternativa områden för placering av panncentralen, där hänsyn tas till 

medborgarnas och myndigheternas synpunkter.  

 

Jörgen Persson (S) 

Bifall till Ingrid Kjelssons (C) yrkande.  

 
Beslutsgång 

 

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

 

Därefter ställer ordförande proposition på Ingrid Kjellsons (C) 

tilläggsyrkande, med bifall från Jörgen Persson (S), och finner att 

kommunfullmäktige bifaller det.  
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Just. 

Kf § 33 forts.  
 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Förslag till ny detaljplan för Gällön 1:18 antas. 
 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda alternativa områden för 

placering av panncentralen, där hänsyn tas till medborgarnas och 

myndigheternas synpunkter. 

 
Utdrag till 

 

Bygg- och miljönämnden 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.24 och 14.36 samt mellan  

klockan 14.51 och 15.17. 
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      Dnr 2020/257 45 
 
Kf § 34 Insamling och utsortering av matavfall 
 

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om krav på kommunerna att 
tillhandahålla insamlingssystem för matavfall från hushåll. Senast vid 
utgången av december 2020 ska hushållen erbjudas utsortering av 
matavfall.  
 
För Bräcke kommun är möjligheten att erbjuda utsortering av matavfall 
redan 2021-01-01 rejält begränsad då vi måste hinna med ett antal 
upphandlingar före uppstart av insamlingen av matavfallet. 
Renhållningen anser att Bräcke kommun inte har stöd att söka 
undantag från regeringsbeslutet att erbjuda hushållen ett system för 
separat matavfallsinsamling. Däremot går det att söka dispens hos 
Naturvårdsverket för en begränsad period. 
 
Insamlingsentreprenadavtalet för Bräcke kommun löper ut 2022-09-30. 
Vid nytt avtal kan även hämtning av matavfall inkluderas. Då finns tid 
att utföra för de upphandlingar som krävs.    
 
Bräcke kommun avser att samverka med Ragunda kommun i de 
upphandlingar som rör insamling, kärl, påsar, vidaretransport och 
behandling av matavfallet. Behandling av matavfallet upphandlas i 
väntan på beslut om eventuell byggnation av rötgasanläggning i 
Gräfsåsen.  
 
Det behövs ett beslut i fullmäktige att Bräcke kommun ska erbjuda 
hushållen insamling och utsortering av matavfall. Bräcke kommun 
måste även ansöka om dispens hos Naturvårdsverket för insamling av 
matavfall under perioden 2021-01-01 till 2022-10-01 då nästa avtal 
träder i kraft. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 81/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-04-24 
Dispensansökan till naturvårdsverket, 2020-05-05 
Tidsplan för införande av matavfalls insamling, 2020-03-25 
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Just. 

 
Kf § 34 forts.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Bräcke kommun startar insamling av matavfall 2022-10-01. 
 
2. Uppdra till teknik- och infrastrukturavdelningen att söka dispens för 
matavfallsinsamling för perioden 2021-01-01 till  
2022-10-01.   

 
 

Utdrag till 
 
Renhållningschef 
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      Dnr 2020/312 28 
 
Kf § 35 Antagande av inlämnat anbud för ombyggnation till 

boende för äldre, Sjölyckan 
 

Begäran om lämnande av anbud har genomförts under våren 2020. 
Elevhemmet i Bräcke säljs till Statens Bostadsomvandling (SBO) för 
ombyggnation av f.d., elevhemmet till ett boende för äldre. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 82/2020 
Trafik- och infrastrukturavdelning tjänstemannaförslag, 2020-05-12 
Presentation SBO 
Avsiktsförklaring med Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)  
gällande framtagande av programunderlag/förstudie KSK 2018/499 
BMN 2018/619 Detaljplaneändring för Bräcke 4:73 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-09,  
Diarienr 2019/246 28 
Anbudsunderlaget Sjölyckan KSK 2020/195  
SBO Budget inkommen handling 20200512  
SBO hyreskalkyl inkommen handling 20200512 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Anbuden ligger inom ramen för projektet och Bräcke kommun föreslås 
gå vidare med tilldelningsbeslut och avtal med Statens 
Bostadsomvandling (SBO). 
 
Motivering  
 
Tre inkomna bud är inlämnade varav det bud som förordas har det lägsta priset. 
 
 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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Just. 

      Dnr 2020/276 14 
 
Kf § 36 Ansökan om borgensåtagande för checkkredit från 

Bräcke kommun till Kälarnebygden Kooperativa 
Förening för projekt ”Drivmedelsstation Kälarne” 

 

Kälarnebygden kooperativa förening ekonomiska förening har ansökt 
om ett ekonomiskt stöd ifrån Region Jämtland Härjedalen för att 
anlägga en drivmedelsstation i Kälarne.  
 
Projektet beräknas kosta 2 064 000 kronor. Stödet ifrån regionen ligger 
på 85 % av detta. Resterande 15 % kommer att amorteras under de 
kommande år genom de intäkter som drivmedelsstationen genererar.  
 
Kälarnebygdens Kooperativa förening ansöker om en borgen på hela 
summan, 2 064 000 kr ifrån Bräcke kommun. Ansökan kommer att 
behandlas av regionen under maj månad. 
 
Principen för hur Bräcke kommun beviljat borgen tidigare har varit att 
borgen beviljas för den stödandel som projektet sökt, dvs 85 % i detta 
fall. Dock ser vi att samhällsnyttan är så pass stor, för våra egna 
verksamheter, medborgare och företag, att ett avsteg ifrån principen är 
godtagbar.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 96/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-05-05 
Bilagor i ärendet ifrån Kälarnebygden kooperativa förening, 2020-04-24 
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Just. 

Kf § 36 forts.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige borgar för checkkredit för Kälarnebygden 

kooperativa förening, ekonomiska förening, organisationsnummer 

716462-1406, med 2 064 000 kr. 

 
2. Kommunfullmäktiges beslut gäller under förutsättning att:  

• Region Jämtland Härjedalen är positiva till projektet och att det 

beviljas. 

• Erforderliga handlingar kring markarrende och drift upprättas. 

• Bygglov och andra tillstånd som krävs erhålls.  

 

3. 85 % av den beviljade checkkrediten gäller till dess att Region 

Jämtland Härjedalen betalat ut sitt stöd. 
 

 
Utdrag till 
 
Tillväxtavdelningen 
Kälarnebygdens kooperativa förening 
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Just. 

Dnr 2020/174   34
  

Kf § 37 Redovisning VA- verksamhet 2019 
 
Den 1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft 

(LAV 07). Lagen reglerar att den ekonomiska redovisningen ska ske 

särskilt för VA-verksamheten. Motivet är att tillse att de avgifter som tas 

ut är korrekta. De avgifter som får tas ut är endast avgifter som täcker 

nödvändiga kostnader för de levererade tjänsterna.  

 

Verksamheten redovisar för året ett överskott på drygt 1,6 miljoner 

kronor. Av överskottet har 0,3 miljoner kronor täckt tidigare års 

underskott och kvarvarande 1,3 miljoner kronor har redovisats som ett 

överuttag och skuldförts till abonnentkollektivet. Verksamheten 

redovisar därefter 0 kr i resultat.  

 

Årets investeringsbudget har omfattat 2,6 miljoner kronor. Under året 

har investeringar genomförts för cirka 1,5 miljoner kronor. På grund av 

förseningar kommer cirka 0,9 miljoner att begäras ombudgeterade till 

2020.  

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 29/2020 

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-05  

Redovisning VA-verksamhet 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Redovisningen VA-verksamhet 2019 godkänns. 

 

 
Utdrag till  
 
VA-chef 
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Just. 

Dnr 2020/150  04
  

Kf § 38 Sammanställning 2019, Stiftelsen Stipendiefonden  
 
Sammanställning för stiftelsen Stipendiefonden har avlämnats för 2019.  

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 30/2020  

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-02-20 

Sammanställning för stiftelsen Stipendiefonden 2019 

Revisionsberättelse Stipendiefonden 2019 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Sammanställning för stiftelsen Stipendiefonden 2019 godkänns. 
 
 
 
Utdrag till 

 
Ekonomifunktionen 
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Just. 

Dnr 2020/151  04
  

Kf § 39 Sammanställning 2019, Stiftelsen Bräcke skolors 
samfond 

 
Sammanställning för stiftelsen Bräcke skolors samfond har avlämnats 
för 2019.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 31/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-02-20 
Sammanställning för stiftelsen Bräcke skolors samfond 2019 
Revisionsberättelse Stiftelsen Bräcke skolors samfond 2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Sammanställning för stiftelsen Bräcke skolors samfond 2019 
godkänns. 
 

 
Utdrag till 
 
Ekonomifunktionen 
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Just. 

Dnr 2019/427   00
  

Kf § 40 Uppföljning av intern kontroll december 2019 
 

Efter december 2019 har en uppföljning gjorts av de internkontroller 
som genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån de internkontrollplaner 
som har antagits för 2019. Bedömningen är att den interna kontrollen 
fungerar bra. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 54/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-05 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Rapporten för intern kontroll efter december 2019 godkänns. Den 
interna kontrollen bedöms fungera bra. 
 

 

Utdrag till 
 
Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   
 
 

 

Sida 51 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

Dnr 2020/130   00
  

Kf § 41 Välfärdsredovisning 2020, Bräcke kommun 
 

För att följa utvecklingen av folkhälsan i Bräcke kommun och vilka 

förutsättningar olika grupper i befolkningen har för en god hälsa, så har 

kommunfullmäktige enligt Kf § 57/2015 beslutat att det ska tas fram en 

välfärdsredovisning vart fjärde år.  

  

Välfärdsredovisningen är en bred beskrivning av befolkningens 

levnadsvillkor och hälsa ur ett välfärdsperspektiv. Syftet med 

välfärdsredovisningen är att utgöra underlag för politiska beslut kopplat 

till den kommunala budget- och planeringsprocessen. Ett aktivt 

folkhälsoarbete med väl avvägda förebyggande insatser ger både 

mänskliga och ekonomiska besparingar samt bidrar till en positiv 

samhällsutveckling och till en hållbar tillväxt, en pusselbit som behövs 

för att skapa en hållbar utveckling i kommunen. 

 

Denna redovisning baseras först och främst på resultat och information 

från 2018 och 2019, i de fall statistik ännu inte finns publicerad för 

dessa år används data från närliggande år. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 36/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-03-05  
Förslag till Välfärdsredovisning 2020 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Förslag till Välfärdsredovisning för 2020 antas. 
 

 

Utdrag till 
 
Tillväxtavdelningen 
Ordförande i BRÅ/Folkhälsorådet 
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Just. 

      Dnr 2020/286 17 
 
Kf § 42 Förslag till ändring i taxor för rengöring och 

brandskyddskontroll 
 

Den 4 maj 2020 har Bräcke kommun fått ett förslag till ändring i Taxor 
för rengöring och brandskyddskontroll. Förslaget kommer från 
Jämtlands Räddningstjänstförbund som sköter all handläggning. Beslut 
om avgift och taxor måste däremot fattas av respektive kommuns 
fullmäktige.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 87/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-05-04  
Jämtlands räddningstjänstförbunds tjänstemannaförslag, 2020-04-30 
Avtal, 2020-04-08 
Bilaga 1, Taxor Bräcke kommun 
Prislista för sotning och rengöring i Bräcke kommun 
Prislista för brandskyddskontroll i Bräcke kommun  

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Nya taxor antas, enligt framtaget förslag med timtaxan 560 kronor 
per timma för sotning och rengöring samt 910 kronor per timma för 
brandskyddskontroll, exkl. moms. 

 
2. Årlig uppräkning sker enligt SKR:s sotningsindex. 

 
3. De nya taxorna börjar gälla 2020-07-01. 

 
 
Utdrag till 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund samt dess medlemskommuner 
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Just. 

      Dnr 2020/247 70 
 
Kf § 43 Riktlinje och taxa för provisorisk dödsboförvaltning 

och gravsättning 
 
Bräcke kommun har det yttersta ansvaret för att avlidna personer 
gravsätts och har för det rätt att ta ut ersättning från dödsboet. 
Kommunen ansvarar i vissa fall för provisorisk dödsboförvaltning, vilket 
regleras i 18 kap 2 § ärvdabalken samt 5 kap 2 § begravningslagen. 
Kommunen har rätt att ta ut ersättning av dödsboet för sina kostnader 
och åtgärder.  
 
Riktlinjen behandlar kommunens rätt att begära dessa ersättningar 
och vilka kostnader kommunen kan ta betalt för, och följer 
rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
 
Bräcke kommun saknar beslut om vilken taxa som ska gälla för 
provisorisk dödsboförvaltning. Även om rätten till ersättning följer av 
lag, behöver kommunfullmäktige att ta ställning om kommunen ska 
finansiera verksamheten genom att ta till vara den rätten, och hur stor 
den ersättnings taxan ska vara.  
 
Kommunfullmäktige i Bräcke kommun föreslås besluta om att 
ersättning för kostnader i samband med dödsboförvaltning och 
åtgärder enligt begravningslagen ska uttas med 0,8% av gällande 
prisbasbelopp per timme, 378 kr/timme enligt 2020 års prisbasbelopp. 
Då taxan är knuten till prisbasbeloppet justeras den årligen. Denna 
kostnad faktureras till de dödsbon som har tillgångar och kommer 
således inte belasta anhöriga eller de dödsbon som saknar tillgångar. 
 
Av 4 kap 6-7 §§ mervärdesskattelagen framgår att en omsättning som 
ingår som ett led i myndighetsutövning inte utgör en sådan 
yrkesmässig verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas 
till staten. Moms ska därmed inte tas ut i samband med aktuella 
avgiftsuttag enligt ärvdabalken och begravningslagen. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 89/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-04-21 
Förslag till Riktlinje och taxa för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning,  
2020-04-21 
 
 
 



 
 

   
 
 

 

Sida 54 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

Kf § 43 forts.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslag till Riktlinje och taxa för provisorisk dödsboförvaltning och 
gravsättning, 2020-04-21, antas.  
 
 
Utdrag till 

 
Verksamhetsutvecklare sociala avdelningen 
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Just. 

Dnr 2019/610   10
  

Kf § 44 Synpunkter på revisionsrapport ”Granskning av 
kommunens fordonsutnyttjande” 

 

Revisionen har via KPMG genomfört granskning av kommunens 
fordonsutnyttjande. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen 
lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som 
lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionen emotser svar 
senast den nionde mars 2020. 

 

I texten nedan följer en sammanställning över revisionens iakttagelser 
och rekommendationer som finns med samt förslag på synpunkter. 

 

Revisionens sammanfattande bedömning: 

”Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunen har ändamålsenliga styrdokument men att dessa behöver 
förtydligas med rutiner och riktlinjer. Vi konstaterar dock att 
fordonspolicyns krav på säkerhet och miljö med därtill beaktande av 
fordonets användningsområde samt ekonomiska aspekter kan vara 
svåra att förena.” 

 

Synpunkt: Bräcke kommun delar revisionens uppfattning. 

Fordons- och resepolicy antogs i kommunfullmäktige 2018-10-25. I 
fordonspolicyn framgår det att kommunstyrelsen åläggs att ta fram 
rutiner och riktlinjer för hanteringen av fordon så att fordonspolicyns 
grundprinciper kan säkerställas. Kommunstyrelsens ambition var att 
upprätta sådana rutiner och riktlinjer under 2019, vilket framgår av 
kommunplanen 2019-2021 (se sidan 54 i kommunplanen). På grund av 
stor personalomsättning, vakanser och hög belastning har 
framtagandet av dessa rutiner och riktlinjer varit nödvändiga att 
senarelägga. Ambitionen är att ta fram dessa under 2020.  

Elektroniska körjournaler har varit en prioriterad fråga för en mer 
ändamålsenlig uppföljning och därför beslutade kommundirektörens 
ledningsgrupp under våren 2019 att teknik- och 
infrastrukturavdelningen skulle upphandla och installera elektroniska 
körjournaler i sina fordon som ett pilotprojekt. Implementeringen blev 
klar under hösten 2019 och ett styrdokument fastställdes i samverkan 
med fackliga organisationer 2019-11-07. 
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Just. 

Kf § 44 forts. 

 

Vad gäller möjligheten att förena säkerhet, miljö, verksamhetsbehov 
och ekonomi så delar kommunen revisionens konstaterande att det 
ibland är svårt att förena dessa. Huvudproblemet är att förena 
miljömässiga aspekter med säkerhet och verksamhetsbehov (vilket 
påverkar de ekonomiska aspekterna). Dilemmat är dels att ha en 
infrastruktur som medger och möjliggör ett större nyttjande av 
miljöfordon och dels att det finns tillgång på miljöfordon från 
leverantörer som tillmötesgår kraven på säkerhet (exempelvis 
fyrhjulsdrift) och verksamhetsbehov (användningsområde). 

Utvecklingen, med hänsyn till miljöaspekten, är i dagsläget väldigt 
snabb vilket innebär att tillgången till miljöbilar som möter kraven på 
säkerhet och användning successivt blir allt bättre. Därtill har 
kommunfullmäktige beslutat att med början 2020 ska investeringar i 
laddinfrastruktur göras för att i första hand möta 
kommunorganisationens behov (se investeringsplan i kommunplan 
2020-2022). 

 

Revisionens rekommendationer:  

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

”i enlighet med fordonspolicyn upprätta rutiner och riktlinjer för 
hantering av fordon, se avsnitt 3.2.”  

 

Avsnitt 3.2: Revisionen anser att kommunstyrelsen i enlighet med 
fordonspolicyn ska upprätta rutiner och riktlinjer för hantering fordon, 
exempelvis gällande körjournaler för hela kommunen, drivmedelskort 
samt skötsel och skaderapportering.  

 

Synpunkt: Bräcke kommun delar i huvudsak revisionens uppfattning. 

Det är viktigt och nödvändigt att rutiner och riktlinjer utarbetas i enlighet 
med fordonspolicyn och revisionens rekommendation. Utifrån 
organisationens perspektiv är elektroniska körjournaler och 
kravspecifikationer på fordonen kopplat till användningsområde 
prioriterade områden för att möjliggöra en bättre uppföljning av 
nyttjandet och en enklare upphandling vid omsättning av fordon.  
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Just. 

Kf § 44 forts. 

 

Det finns fungerande rutiner för de andra delarna som exemplifieras i 
revisionsrapporten men de ska förtydligas genom att dokumenteras i 
rutiner och riktlinjer. Arbetet med att ta fram rutiner och riktlinjer för 
hantering av fordon ska påbörjas under 2020. 
 

Revisionens rekommendationer:  

”i fordonspolicyn tydliggöra hur de olika fordonskraven ska rangordnas, 
se avsnitt 3.3” 

 

Avsnitt 3.3: Revisionen ser ett behov av att i policy tydliggöra hur de 
olika kraven (användningsområde, trafiksäkerhet och miljöklassning) 
ska rangordnas.  

 

Synpunkt: Bräcke kommun delar revisionens uppfattning att en 
rangordning är nödvändig. 

Idag kan det uppstå en intressekonflikt mellan de tre områdena, vilket 
givetvis påverkar ekonomin. Det är egentligen underförstått att 
trafiksäkerhet utifrån användningsområde är av överordnad betydelse. 
Det innebär i praktiken att kravet på miljöklassning blir underordnat 
beroende på det utbud som finns på marknaden och vilken infrastruktur 
kommunen har för att hantera en miljöklassad bil. Om utvecklingen 
fortsätter i rätt riktning så är förutsättningarna att samtliga krav är 
förenliga mycket goda om två till tre år. Kommunstyrelsen kommer att 
överväga om en rangordning behöver göras i fordonspolicyn eller om 
det ska göras i de rutiner och riktlinjer som ska tas fram. 
 

Revisionens rekommendationer:  

”rutiner för att säkerställa att fordonen utnyttjas optimalt införs i 
samband med att elektroniska körjournalsystemet finns på plats i 
samtliga bilar, se avsnitt 3.3” 

 

Avsnitt 3.3: Revisionen konstaterar att kommunens uppföljning av 
nyttjandegraden av fordonen är begränsad. Revisionens uppfattning är 
att ett elektroniskt körjournalsystem behövs för att förbättra 
uppföljningen och optimera nyttjandegraden. 
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Just. 

Kf § 44 forts. 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. 

Ambitionen är att, med stöd av erfarenheterna från teknik- och 
infrastrukturavdelningens pilotprojekt gällande införande av 
elektroniska körjournaler, fortsätta med att införa elektroniska 
körjournaler i fordon på övriga avdelningar och förvaltningar. 
Bedömningen är att det kommer att ge ett bättre beslutsunderlag för val 
av lösningar som optimerar (organisation) och dimensionerar (antal) 
kommunens totala fordonsflotta. 
 

Revisionens rekommendationer:  

”säkerställa att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av 
kommunens fordon i enlighet med fordonspolicyn, se avsnitt 3.4” 

 

Synpunkt: Kommunen delar revisionens uppfattning. 

Rutiner för uppföljning behöver tas fram och förbättras. I detta 
sammanhang gör kommunen samma bedömning som revisionen, vilket 
innebär att elektroniska körjournaler bedöms vara en central 
framgångsfaktor för att möjliggöra att de rutiner som tas fram också är 
möjliga att följa upp gällande ekonomi, nyttjandegrad och 
dimensionering. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 5/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-01-24  
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens fordonsutnyttjande” 2019-12-02 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 

tjänstemannaförslaget. 

 
Yrkanden 

 

Cathrine Blomqvist (S)  

Ändringsyrkande: Kommunfullmäktige ställer sig bakom de synpunkter 

som lämnas i tjänstemannaförslaget. 
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Just. 

Kf § 44 forts. 
 

Beslutsgång 
 

Ordförande ställer proposition på Cathrine Blomqvists (S) 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i 

tjänstemannaförslaget. 
 
Utdrag till 
 
Revisorer 
Samtliga avdelningschefer och kommundirektör (revisionsrapporten bifogas) 
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Just. 

      Dnr 2020/106 00 
 
Kf § 45 Länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län  

2020-2024 
 

I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga 
förutsättningar för att nå målet om en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Detta manifesteras i att länets politiker kraftsamlat kring 
en länsgemensam folkhälsopolicy. Folkhälsopolicyns intentioner utgör 
grunden till länets samlade folkhälsoarbete vilket bidrar till en mer 
jämlik hälsa och skapa en framtidstro. Folkhälsopolicyn utgör ett 
underdokument till den regionala utvecklingsstrategin. 

En reviderad Folkhälsopolicy 2020-2024 är nu framtagen och detta har 
skett i en dialogprocess som påbörjades hösten 2018 på ordinarie 
möten av Folkhälso Z, dvs det politiska- och tjänstemannanätverk vilket 
utgör ett rådande organ enlighet med intentionerna i Folkhälsopolicyn. 
Folkhälsopolicyn innehåll har kommunicerats och remissbehandlats. 
Den grafiskt slutliga versionen har efter beslut i Folkhälso Z översänts 
till samtliga kommuner och regionen för synpunkter. Med utgångspunkt 
i detta har Folkhälso Z nu utarbetat ett slutligt förslag med hänsyn 
tagits till framförda förbättringssynpunkter.  
 
Folkhälsopolicyn 2020-2024 ska fastställas av regionen och länets 
kommuner. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 98/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-04-27  
Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bräcke kommun antar Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2020-2024. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Tillväxtavdelningen 
Folkhälsopolitisk strateg, RJH 
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Just. 

Dnr 2020/309 83 
 
Kf § 46 Bidrag till föreningslivet, tillfällig 

delegationsförändring 
 
Förslaget är en tillfällig förändring av delegationen som medger att 
Kommunstyrelsen och/eller Näringslivsutskottet under vissa förutsättningar 
och inom budgetram får fördela föreningsstöd på ett annat sätt än 
huvuddokumenten beskriver. I förslaget finns också ett förtydligande om att 
föreningar som önskar särskilt stöd med anledning av pandemins effekter ska 
ansöka om det direkt till Kommunstyrelsen, med särskild prövning från fall till 
fall. 
 

Föreningslivets förutsättningar under 2020 förändras i hög grad på 
grund av pandemin. Det finns ett behov av flexibilitet i kommunens 
ekonomiska stöd, för att möta de situationer som kommer att uppstå 
efterhand. Kommunfullmäktige styr genom kommunplan och 
bidragsprogram ramar och innehåll i stöden, men träffas inte tillräckligt 
ofta för att snabbt kunna genomföra lämpliga förändringar.  

Förslaget är en tidsbegränsad förändring av delegationen som medger 
att Kommunstyrelsen och/eller Näringslivsutskottet under vissa 
förutsättningar och inom budgetram får fördela stöden på ett annat sätt 
än som beskrivs i huvuddokumenten.  

I förslaget finns också ett förtydligande om att föreningar som önskar 
särskilt ekonomiskt stöd med anledning av pandemins efterverkningar 
ska ansöka om det direkt till Kommunstyrelsen, eftersom det kräver en 
särskild prövning från fall till fall. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 100/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-05-08 
Program för bidrag till föreningslivet, KF §119/2019 
Kommunplan 2020, KF §104/2019 
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Just. 

 
Kf § 46 forts.  
 
Yrkanden 
 

Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen inom den totala 

budgetramen för bidrag till föreningslivet får omfördela stöden för att 

spegla effekten av pandemin.  

 

2. Kommunfullmäktiges beslut i punkt 1 gäller som längst till  

2021-06-30. 
 
 
 
Utdrag till 
 
Ekonomi 
Tillväxt/Kultur och fritid 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Just. 

Dnr 2020/363 14 
 
Kf § 47 Stöd till det lokala näringslivet, marknadsplatser 

 

Näringslivsutskottet uppdrog den 12 maj till kommundirektören att 
utreda möjligheterna för företag skrivna i Bräcke kommun, med tillstånd 
för marknadsförsäljning, att kostnadsfritt få sälja sina produkter på 
anvisad plats i centrala Bräcke. Försäljare har även möjlighet att ställa 
sig i anslutning till någon av de större butikerna. 
 
Kommunens taxa är bestämd av kommunfullmäktige och satt till 500 kr. 
Det är tveksamt om endast företag med säte i kommunen kan beviljas 
nolltaxa på grund av risk för snedvriden konkurrens. Däremot är det 
inte troligt att en ”minimarknad” i Bräcke momentant skulle ge 
folksamlingar över femtio personer och därför strida mot 
rekommendationerna om social distansering. 
 
Torghandel förekommer nu utanför livsmedelsaffär och vid E14, men 
inte på kommunens anvisade platser på egen mark.  
 
Näringslivsutskottet beslutade på sitt sammanträde den 10 juni, § 63, 
att lämna förslag till kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige att Bräcke kommun inte tar ut gällande taxa för 
marknadsplatser fram till den 31 december 2020 för företag med 
tillstånd för marknadsförsäljning.  
 
Underlag för beslut  
Delegationsbeslut, 2020-06-11 
Näringslivsutskottets beslut § 63/2020 
Kommundirektörens utredning och förslag, 2020-05-22 
Näringslivsutskottets beslut § 58/2020 
Näringslivsutskottets beslut § 45/2020 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa för uthyrning av offentlig plats § 2, 1996-03-20 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bräcke kommun tar inte ut gällande taxa för marknadsplatser  
(kf § 2 1996-03-20) till och med den 31 december 2020 för företag  
med tillstånd för marknadsförsäljning. 
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Just. 

Kf § 47 forts.  
 
Yrkanden 

 
Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Joakim Blomqvist (C) 
Tilläggsyrkande punkt 2: Bräcke kommun erbjuder kostnadsfri el för att 
tillgodose företags krav på kassalag och livsmedelslag.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande godtar inte Joakim Blomqvists (C) yrkande eftersom det är 
en verksamhetsfråga och ställer därmed endast proposition på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt det. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Bräcke kommun tar inte ut gällande taxa för marknadsplatser  
(kf § 2 1996-03-20) till och med den 31 december 2020 för företag  
med tillstånd för marknadsförsäljning. 
 
 
Utdrag till  
 
Staben 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Just. 

      Dnr 2020/160 11 
 
Kf § 48 Närvaro på distans vid sammanträden – Gemensam 

nämnd för upphandlingssamverkan 
 

Med anledning av de stora geografiska avstånd som Gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan verkar under, är det angeläget att 
skapa förutsättningar för att möjliggöra distansdeltagande för 
nämndens ledamöter. Distanssammanträden för nämnder finns 
reglerat i kommunallagen 6 kap 24 §.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 102/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-05-12  
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans beslut § 5, 2020-02-17 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Ledamöter i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) 
från Bräcke kommun tillåts delta i nämndsammanträden på distans.  

 

 

 

Utdrag till 
 

Östersunds kommun, ref GNU 00036-2019 
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Just. 

      Dnr 2020/314 00 
 
Kf § 49 Revidering av reglemente – Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan 
 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade den 
18 maj 2020, § 9 att revidera nämndens reglemente. Ändringarna beror 
på behovet av att tillåta ledamöter delta på distans, samt att Åre 
kommun avsagt sig medlemskap i nämnden, vilket gör att antalet 
ledamöter i nämnden måste justeras. Ändringarna i det reviderade 
reglementet är följande:  

 

•   Inledning: Åre är struket och laghänvisningen är uppdaterad, samt i 
sista stycket är kommunallagens paragraf uppdaterad utifrån nu 
gällande lag.  

•   § 2: Antal ledamöter är ändrat (en minskning från nio ledamöter till 
åtta). 

•   En ny 3 § om deltagande på distans. 

•   Följdändringar i numrering av paragrafer. 

       
Kommunstyrelsen ska, enligt 5 kap. 28 § kommunallagen, alltid ges 
tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en annan nämnd eller 
fullmäktigeberedning. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 
2020, § 103, beslutades att styrelsen inte hade något att erinra mot den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkans förslag till 
kommunfullmäktige.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 103/2020 
Kommunstyrelsens yttrande, 2020-05-27 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-05-20  
Förslag till yttrande, 2020-05-20 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan beslut § 9, 2020-05-18 
Förslag till reviderat reglemente, Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för gemensam nämnd 
för upphandlingssamverkan.  
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Just. 

Kf § 49 forts. 
 
Utdrag till 

 
Östersunds kommun 
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Just. 

      Dnr 2020/366 00 
 
Kf § 50 Revidering av reglemente – GNU sjukvårdsprodukter 

 

Den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och 
distribution av sjukvårdsprodukter beslutade på sitt sammanträde den 8 
juni, § 18, att föreslå regionfullmäktige samt länets samtliga 
kommunfullmäktige att fastställa förslag till reviderat reglemente för 
nämnden.  
 

Ändringarna beror främst på behovet att tillåta ledamöterna att delta på 
distans men även vissa redaktionella ändringar har gjorts.  
 

Kommunstyrelsen har inget att erinra om den gemensamma nämnden 
för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukters 
förslag till kommunfullmäktige, men lägger även till ett eget förslag att 
fullmäktige först ska godkänna att Bräcke kommuns ledamöter i 
nämnden tillåts delta i nämndssammanträden på distans.    

 
Underlag för beslut 
Delegationsbeslut, 2020-06-11 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-06-09  
Gemensamma nämnden för upphandlings beslut § 18 
Förslag till reviderat reglemente för Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning 
och distribution av sjukvårdsprodukter, 2020-06-08 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Ledamöter i Gemensam nämnd för upphandling, lagerhållning och 

distribution av sjukvårdsprodukter från Bräcke kommun tillåts delta i 

nämndsammanträden på distans.  

 

2. Reviderat reglemente för Gemensam nämnd för samordnad 

upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter 

fastställs.  

 

Utdrag till  

Staben 

Region Jämtland Härjedalen 
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Just. 

Dnr 2020/66   10
  

Kf § 51 Riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke kommun 
 
Under hösten 2018 inkom moderaterna med en motion där man yrkade 
på att införa utmaningsrätt i Bräcke kommun. Motionen utreddes och 
behandlades därefter i maj 2019 i kommunstyrelsen. I 
tjänstemannaförslaget föreslogs att motionen skulle avslås men det 
beslut som togs i kommunstyrelsen, föreslog till kommunfullmäktige att 
bifalla motionen (Ks § 80/2019).  
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter den 12 juni 2019 (Kf § 37/2019) 
att införa utmaningsrätt i Bräcke kommun och kommundirektören fick i 
uppdrag att ta fram ett regelverk.  
 
Syftet med styrdokumentet ”Riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke 
kommun är att ange de principer som ska gälla, om och när någon del 
av kommunens verksamhet utmanas.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 6/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-01-24. 
Förslag till riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke kommun, 2020-01-24. 

 
Yrkanden 

 
Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke kommun antas. 
 
 

 
 
Utdrag till 
 
Politisk organisation 
Kommundirektör 
Avdelningschefer 
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Just. 

      Dnr 2020/277 02 
 
Kf § 52 Reviderad diskriminerings- och likabehandlingsplan 
 

Den 24 mars 2020 inkom en tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende 
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier från 
Diskrimineringsombudsmannen (DO). Enligt tillsynen har DO tagit 
beslut om att materialet inte uppfyller kraven på sådana rutiner som 
avses i 3 kap. 6 § diskrimineringslagen. För att uppfylla kraven måste 
det framgå att de är avsedda att tillämpas även vid repressalier, vilket 
nu är reviderat.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 109/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-04-28  
Förslag till reviderad Diskriminerings- och likabehandlingsplan, 2020-04-28 
DO Tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Förslag till reviderad Diskriminerings- och likabehandlingsplan,  
2020-04-28, antas.   

 

 

 

Utdrag till 
 
Personalspecialist    
Ekonomi- och personalchef 
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Just. 

      Dnr 2020/184 60 
 
Kf § 53 Årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund 

 

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för 2019. 
Årets resultat uppgår till 7,2 miljoner kronor. Det balanskravsunderskott 
som uppkom för 2018 kan därför regleras. Vid utgången av 2019 finns 
inget balanskravsresultat att återställa. 
 
Avräkningen mot Bräcke kommun enligt förbundets utfall visar att 
kommunens kostnader uppgått till 30,5 miljoner kronor, vilket är 0,4 
miljoner kronor lägre än budgeterat. Jämfört med kommunens egen 
budget blev överskottet 1,5 miljoner kronor. 
 
Gymnasieförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende 
årsredovisningen. Bedömningen är att förbundets resultat enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen 
fastställt. 
 
Gymnasieförbundets revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 110/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-04-28 
Sammanträdesprotokoll 2020-03-09 § 9, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund 
Årsredovisning 2019, 2020-03-05 
Granskning av årsredovisning 2019, Jämtlands Gymnasieförbund, 2020-03-19 
Revisionsberättelse för 2019, Jämtlands Gymnasieförbund, 2020-03-19 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

2. Årsredovisning 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund godkänns. 
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Just. 

Kf § 53 forts.  

 

Utdrag till  

Jämtlands Gymnasieförbund,  

Krokom 

Ragunda 

Åre 

Östersund 

 

Jäv 

 

Ingrid Kjelsson (C), Cathrine Blomqvist (S) och Martin Halvarsson (M) anmäler jäv 

och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.  
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Just. 

      Dnr 2020/189 17 
 
Kf § 54 Årsredovisning 2019, Jämtlands 

Räddningstjänstförbund 
 

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för 
2019. Årets resultat uppgår till plus 3,6 miljoner kronor. Det positiva 
resultatet beror på att medlemskommunernas inbetalda självrisker till 
förbundet på 4,4 miljoner kronor fått innestå och inte utbetalats till 
medlemmarna, enligt beslut av ägarkommunerna. 
 
Enligt kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. 
Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska 
intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter 
balanskravjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. 
Årets balanskravsresultat är 3,2 miljoner kronor. Då har 
realisationsvinster på 0,4 miljoner kronor frånräknats. Balanskravet är 
uppfyllt. 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende 
årsredovisningen. De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt 
uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. Samt att 
ytterligare ägartillskott kan behövas för 2021 om inte ett framgångsrikt 
effektiviseringsarbete bedrivs av direktionen 
 
Räddningstjänstförbundets revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 111/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-04-15 
Beslut Per Capsulam 2020-03-13, Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Årsredovisning 2019, 2020-03-13 
Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2019, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund, 2020-03-17 
Revisionsberättelse för år 2019, Jämtlands Räddningstjänstförbund, 2020-03-17 
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Just. 

Kf § 54 forts.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

2. Årsredovisning 2019 för Jämtlands Räddningstjänstförbund 

godkänns. 
 
 
Utdrag till  
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund, Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragundas, 
Strömsunds och Östersunds kommuner. 
 
Jäv 
 
Yngve Hamberg (S) och Joakim Blomqvist (C) anmäler jäv och deltar inte i 

handläggning eller beslut i ärendet.  
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Just. 

      Dnr 2020/220 10 
 
Kf § 55 Årsredovisning 2019, Samordningsförbudet i 

Jämtlands län 
 

Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för 
2019. Årets resultat uppgår till minus 965 tusen kronor. Förbundets 
egna kapital på balansdagen uppgår till 2 671 tusen kronor. 
 
Förbundets egna kapital per balansdagen överstiger den av Nationella 
rådet rekommenderade högstanivån på sparade medel. Styrelsen har 
beslutat att fortsatta arbeta aktivt med långsiktiga insatser för 
myndighetssamverkan och särskilt beakta behov av initiativ till 
länsgemensamma utvecklingsinsatser/aktiviteter. Detta förväntas öka 
förutsättningarna för att de medel som avsätts till den finansiella 
samordningen omsätts i insatser som möter behoven hos länets 
invånare. 
 
Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer har lämnat ett 
utlåtande avseende årsredovisningen. De bedömer att 
årsredovisningen för 2019 är rättvisande och i allt väsentligt ger en 
rättvisande bild av verksamheten. 
 
Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt 
de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 112/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-04-27 
Protokoll 2020-03-16 § 1-3, Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län 
Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2020-03-16 
Revisionsberättelse för år 2019, Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2020-03-27 
Revisionsrapport, Samordningsförbundet i Jämtlands län år 2019, 2020-03-12 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

2. Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Jämtlands län 

godkänns. 
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Just. 

Kf § 55 forts.  

 

Utdrag till 
 
Samordningsförbundet i Jämtlands län, Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, 
Strömsund, Åre och Östersund 
 
Jäv 
 
Barbro Norberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.  
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Just. 

Dnr 2020/103   82
  

Kf § 56 Medborgarförslag: Kommunal badplats i Flatnor 
 
En medborgare har inkommit med ett medborgarförslag om att Bräcke 

kommun skall anlägga en badplats och sjösättningsplats för båtar vid 

”boddakällans” utlopp i Flatnor. 

 

Kommunala badplatser har någon form av bilparkering, eftersom det 

krävs för att kunna stanna och ta ett dopp. En kommunal badplats 

brukar som minimum ha brygga, livboj och en tillhörande gräsmatta. 

Blir den nyttjad på det sätt som förslagsställaren hoppas kommer 

automatiskt förutom investeringen en driftsfråga i form av 

avfallshantering och toalett.  

 

Kommunens ansvar enligt Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap vid en kommunal badplats är att livräddningsutrustning ska 

placeras ut väl synlig med högst 100 meters mellanrum, i enlighet med 

de allmänna råden. Kan badplatsen räknas som särskilt riskfylld, t.ex. 

om risk finns att en nödställd förs så långt ut att det är svårt att 

undsätta genom att kasta livboj, bör livräddningsutrustningen 

kompletteras med räddningsbåt eller livflotte. Anläggningen ska hållas i 

vårdat skick och underhållas. Badvattnet ska registreras i ett 

kommunalt badvattenregister med anteckningar om badsäsong. 

Vattenkvaliteten ska kontrolleras och rapporteras till Havs- och 

vattenmyndigheten.  

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 33/2020 

Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-02-11 

Medborgarförslag: Kommunal badplats i Flatnor, 2020-02-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brygga
https://sv.wikipedia.org/wiki/Livboj
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4smatta
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Just. 

Kf § 56 forts.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Medborgarförslaget avslås. 

 
Motivering 

 

Varken investeringsmedel eller driftsmedel eller en organisation finns för att ta hand 

om kommunala badplatser i Bräcke kommun. Kommunstyrelsen hänvisar till 

organisationer som till exempel stiftelser och Svenska Livräddningssällskapet för 

bidrag till räddningsbåt eller livflotte.  

 

 

Utdrag till 

 

Förslagsställare 

 

 
 
 
  



 
 

   
 
 

 

Sida 79 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

Dnr 2019/534   51
  

Kf § 57 Medborgarförslag: Buss till slalombacken/skidtunneln 
i Gällö 

 
Förslagsställaren önskar att det ska gå en buss mellan Bräcke och Gällö som 
ska stanna vid både slalombacken och skidtunneln. Detta för att man ska 
kunna motionera även om man inte har körkort, skjuts eller någon som vill följa 
med.  
 

Utgångpunkten för lokal och regional kollektivtrafik är att den ska passa 
pendlings- och skoltider. Den är alltså inte i första hand till för 
rekreationsresor på fritiden.   
 

Frågan kring planering av kollektivtrafiken ligger i första hand hos 
Länstrafiken Jämtland. Som kommun kan vi ha önskemål om trafik 
men det är slutligen Länstrafiken som bestämmer om linjesträckningar, 
turtäthet osv. Om kommunen skulle vilja ha fler bussturer kommer det 
åligga kommunens ekonomi att bekosta dessa. 

 
Dagsläget 

 
I dagsläget trafikerar buss 127 sträckan Bräcke och Gällö (och 
Pilgrimstad) på vardagar. Det är 6 avgångar från Bräcke mot Gällö, och 
7 avgångar åt andra hållet. På helgen finns det ingen bussanslutning 
längst sträckan. Även Norrtåg trafikerar sträckan med tåg. 9 avgångar i 
båda riktningarna på vardagar, på helgen är det 5 avgångar per dag i 
båda riktningarna.  
 
Trots att man teoretiskt kan åka busslinje 127 till hållplats Gällöbacken, 
som endast är en kort promenad ifrån backen, så matchar inte den 
nuvarande busstidtabellen för busslinje 127 och Mickelbackens 
öppettider alls. Det går till exempel inte att åka hem efter klockan 19, 
och då har anläggningen bara varit öppen i 1 timme.   
 
Det går också att stiga av vid Gällö busstation och gå drygt 1 km till 
Mickelbacken, från Gällö tågstation till Mickelbacken är sträckan ca 2 
km. Till MidSweden 365 (skidtunneln) är det knappt 3 km ifrån Gällö 
busstation och 2,6 km ifrån tågstationen. 
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Just. 

Kf § 57 forts. 

 
Ingen av målen kan anses vara inom gångavstånd ifrån någon av 
stationerna om man också ska bära med sig skidutrustning. Särskilt 
Mickelbacken ligger illa till då man har att välja på en sträcka med brant 
backe uppför alternativt gå längst E14.  

 

Kommande:  
 

Bräcke kommun, tillsammans med Länstrafiken i Jämtlands län, jobbar 
ständigt med att utveckla den kollektivtrafik som går i kommunens 
geografiska område. 
 
Både kommunen och regionens ekonomier är ansträngda. Det finns 
därför inga planer i dagsläget på att sätta in fler bussturer någonstans i 
kommunen.  
 
Ett projekt som vi deltar i kan så småningom leda till att vi har testar en 
förarlös skyttel mellan båda eller någon av stationerna och Mid Sweden 
365. Det är dock inte troligt att en sådan kommer kunna angöra även 
Mickelbacken då den skulle behöva gå en sträcka längst E14. De 
förarlösa fordonen som idag är i drift går i en väldigt långsam fart och 
passar inte att framföras på en Europaväg.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 37/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-03-03 
Medborgarförslag Buss till slalombacken/skidtunneln 2019-11-07  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Motivering 

 
Kommunen har idag inte förutsättningarna för att beställa fler bussturer inom 
kommunens geografiska område. 

 

 
Utdrag till 
Förslagsställaren 
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Just. 

Dnr 2019/400   62
  

Kf § 58 Medborgarförslag: Lovaktiviteter 
 
Förslagsställarna föreslår att Bräcke kommun genomför lovaktivitet för barn 
och ungdomar med fokus på landsbygdens livsstil och naturkunskap. 

 

Förslagsställaren föreslår att Bräcke kommun själv eller i samarbete 
med till exempel ABF Bräcke genomför en lovaktivitet som innehåller 
olika delar, bland annat lokal naturkunskap och friluftsliv, 
krisberedskap, lokala klimatfrågor och HLR. Aktiviteten föreslås vara 
tre veckor lång och erbjudas barn och unga i hela kommunen, som ett 
led i att stärka deras kunskap om och känsla för hembygden. 

 

Bräcke kommun genomför inga aktiviteter av det här slaget, så i 
normalfallet skulle medborgarförslaget ha fått avslag. Men när ärendet 
lämnades in fanns fortfarande förhoppningen att staten skulle skjuta till 
extra medel till kommunerna för fria sommarlovsaktiviteter 2020, på 
samma sätt som under åren 2016 till 2019. I så fall hade ABF Bräcke 
kunnat söka medel ur den potten för att genomföra aktiviteten på egen 
hand, och medborgarförslaget hade kunnat få ett positivt besked inför 
sommaren. 
 

Såhär långt in på 2020 måste vi tyvärr betrakta det som ganska säkert 
att det inte blir några extra statliga medel till kommunerna för fria 
sommarlovsaktiviteter i år. Eftersom ordinarie anslagsramar för 
föreningsbidragen inte räcker till för att kompensera de extra medlen 
som staten bidragit med, kommer ingen särskild utlysning att göras 
under 2020. Därmed måste medborgarförslaget tyvärr avslås. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 38/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-02-24 
Medborgarförslag Lovaktivitet sommaren 2020, 2019-08-27  
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Just. 

Kf § 58 forts.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 

 
Bräcke kommun genomför inga aktiviteter av detta slaget. Med anledning av uteblivet 
tillskott från staten saknas möjligheter att göra särskilda satsningar på lovaktiviteter i 
egen eller annans regi under 2020. 
 
Yrkanden  
 

Cathrine Blomqvist (S) 
Återremiss. Undersök för 2021 om det finns statsbidrag till att göra 
särskild satsning på just lovaktiviteter i egen eller annans regi.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer proposition på Cathrine Blomqvists (S) yrkande om 
återremiss och finner att kommunfullmäktige bifaller Cathrine 
Blomqvists yrkande.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Ärendet återremitteras. Undersöka för 2021 om det finns statsbidrag till 
att göra särskild satsning på just lovaktiviteter i egen eller annans regi.  
 

  
 

Utdrag till  
Förslagsställare 
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Just. 

Dnr 2020/14   42
  

Kf § 59 Medborgarförslag: Förbjud tomgångskörning  
i Bräcke kommun 
 

Det har inkommit ett medborgarförslag på att kommunen ska fatta ett 
formellt beslut att tomgångskörning ska vara förbjudet i Bräcke 
kommun.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 41/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2020-02-05 
Medborgarförslag Förbjud tomgångskörning i kommunen 2019-12-23 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2019-10-10 
 
Yrkanden 
 

Johan Loock (M) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Medborgarförslaget avslås.  
 
2. Bräcke kommuns lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa 

och miljön (Kf § 81/2012) kompletteras med att tomgångskörning i 
Bräcke kommun max 1 minut gäller i hela kommunen, inte enbart i 
tätorterna. 

 
3. Bräcke kommun ska informera om de nya reglerna för 

tomgångskörning på hemsidan.   
 

 

Utdrag till 
 

Förslagsställare 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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Just. 

Dnr 2020/139   45
  

Kf § 60 Medborgarförslag: Ökade öppettider på 
återvinningsstationen i Bräcke   

 

Den 18:e februari 2020 inkom ett medborgarförslag angående 
öppettider på Bräcke återvinningscentral. I förslaget menar 
medborgaren att öppettiderna bör ändras till 20:00 varannan vecka och 
en öppen helgdag per månad. Detta för att många arbetar på annan ort 
och har svårt att hinna utnyttja återvinningscentralen med nuvarande 
öppettider. 

 

Bräcke kommun har tre stycken återvinningscentraler i drift som 
bemannas av samma renhållningsarbetare. I dagsläget har vi inte 
möjlighet att ändra på öppettiderna då renhållningsarbetarna har 
ytterligare arbetsuppgifter utöver att hålla öppet på ÅVC. 
Arbetsuppgifterna utöver öppethållande måste utföras dagtid. I och 
med detta så får vi inte ihop dygns och veckovilan för ÅVC personalen 
med utökade öppettider. 

 

Under 2020 kommer vi dock att hålla öppet Gällö ÅVC två stycken 
lördagar, 23 maj och 5 september kl. 10:00- 14.00. Vi har valt 
lördagarna i anslutning till kristihimmelfärd och första helgen innan 
älgjakten då vi tror att det är många fritidshusägare som nyttjar sina 
fastigheter/hus dessa helger. Gällö ÅVC valde vi därför att det är 
ungefär samma avstånd för alla som bor i ytterområdena i kommunen. 
Eventuellt väljer vi annan/andra ÅVC till 2021 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 43/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-02-28 
Medborgarförslag, Öppettider Återvinningsstation i Bräcke, 2020-02-18 
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Just. 

Kf § 60 forts.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. 
 

Motivering 

 
I dagsläget har vi inte möjlighet att ändra på öppettiderna då renhållningsarbetarna 
har ytterligare arbetsuppgifter utöver att hålla öppet på ÅVC. 
 

 
Utdrag till 
Förslagsställare 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 86 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

      Dnr 2020/292 82 
 
Kf § 61 Medborgarförslag: Badplats i Gällö 
 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Bräcke kommun ska anlägga 
en badplats i Gällö. 
 
Kommunala badplatser har någon form av bilparkering, eftersom det 
krävs för att kunna stanna och ta ett dopp. En kommunal badplats 
brukar som minimum ha brygga, livboj och en tillhörande gräsmatta. 
Blir den nyttjad på det sätt som förslagsställaren hoppas kommer 
automatiskt förutom investeringen en driftsfråga i form av 
avfallshantering och toalett.  
 
Kommunens ansvar enligt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap vid en kommunal badplats är att livräddningsutrustning ska 
placeras ut väl synlig med högst 100 meters mellanrum, i enlighet med 
de allmänna råden. Kan badplatsen räknas som särskilt riskfylld, t.ex. 
om risk finns att en nödställd förs så långt ut att det är svårt att 
undsätta genom att kasta livboj, bör livräddningsutrustningen 
kompletteras med räddningsbåt eller livflotte. Anläggningen ska hållas i 
vårdat skick och underhållas. Badvattnet ska registreras i ett 
kommunalt badvattenregister med anteckningar om badsäsong. 
Vattenkvaliteten ska kontrolleras och rapporteras till Havs- och 
vattenmyndigheten.(https://www.msb.se/contentassets/32596cc0a1fc48aea6d86c

65c71d9f59/guide-till-okan-vattensakerhet.pdf) 

 
Bräcke kommun har sedan tidigare avvecklat sina kommunala 
badplatser. 

 
Underlag för beslut 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-05-12 
Medborgarförslag Badplats i Gällö, 2020-05-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.msb.se/contentassets/32596cc0a1fc48aea6d86c65c71d9f59/guide-till-okan-vattensakerhet.pdf
https://www.msb.se/contentassets/32596cc0a1fc48aea6d86c65c71d9f59/guide-till-okan-vattensakerhet.pdf
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Just. 

Kf § 61 forts.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering  

 
Varken investeringsmedel, driftsmedel eller en organisation finns för att ta hand om 
kommunala badplatser i Bräcke kommun. 

 
 

Utdrag till 
Förslagsställaren 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Just. 

Dnr 2019/310   43
  

Kf § 62 Motion: Vargfri kommun 
 
Christer Olsson, Jämtlands väl Bräcke har inkommit med en motion om 

att Bräcke kommun ska fatta beslut om att bli en vargfri kommun. 

 

Rovdjurspolitik är statens politikområde och ingår inte i den kommunala 

kompetensen. Bräcke kommun kan alltså inte fatta beslut inom statens 

beslutsområde. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 34/2020 
Kommunchef Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-02-05 
Motion Vargfri kommun, 2019-06-24 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen avslås då Bräcke kommun inte har befogenhet att fatta beslut 
inom området. 

 
 

Utdrag till 
 
Christer Olsson (JVB) 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Just. 

Dnr 2019/22   10
  

Kf § 63 Motion: Snabbare beslut på inkomna 
medborgarförslag och motioner 

 
Christer Olsson och Karolina Käthner Lindsjö, Jämtlands väl Bräcke 
har inkommit med en motion om att Bräcke kommun ska fatta 
snabbare beslut på inkomna medborgarförslag och motioner. 
Förslagsställarna anser att motioner och medborgarförslag ska få ett 
första besked om avslag eller fortsatt beredning senast på följande 
kommunfullmäktige. De menar att det är ett sätt att värna den lokala 
demokratin och delaktigheten från invånarna att snabbt få svar på sina 
förslag.  
 
I enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap. 1 § får en person 
som är folkbokförd i kommunen väcka ärenden i fullmäktige, så kallat 
medborgarförslag om fullmäktige beslutar det. I samma lag, kap 4. 19 § 
står att varje ledamot i fullmäktige får väcka motioner. Rätt att lämna 
medborgarförslag är beslutat i Bräcke kommun och finns inskrivna i 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, §§ 30- 31 (Kf § 59/2018).  
 
Redan idag lämnas ärenden på beredning inom kort från att de 
inkommer till kommunen, fullmäktiges ordförande har rätt att själv, eller 
via kommunsekreterare, remittera dessa ärenden till kommunstyrelsen. 
En av anledningarna är just för att säkra en snabb hantering. De 
redovisas sedan under nästkommande fullmäktigesammanträde med 
information om de remitterats för beredning. Med det anses den del av 
motionens önskemål om ett första besked om fortsatt beredning vid 
nästkommande fullmäktige vara besvarad.     
 
Vad gäller avslag redan vid nästkommande sammanträde bör det 
endast röra de ärenden som kommunen inte har rätt att ta beslut om, 
det vill säga, de faller inte inom den kommunala kompetensen. Ett 
avslagsbeslut bör lämnas omgående till förslagsställaren och till 
fullmäktige vid nästa sammanträde. Det behövs säkerställas vem som 
har rätt att ta detta beslut, samt om nödvändigt revidera lämpliga 
dokument för att fullmäktige ska godkänna delegationen.  
 
Ärenden som skickas på beredning kan besvaras med bifall eller 
avslag beroende på utredningens resultat. 
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Just. 

Kf § 63 forts.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 35/2020 
Stabens tjänstemannaförslag 2020-03-10 
Motion Snabbare beslut på inkomna medborgarförslag och motioner, 2019-01-17 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen bifalls. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 
ges i uppdrag att undersöka förutsättningar för att säkerställa snabbare 
hantering av medborgarförslag och motioner.   
 
 

 

Utdrag till 
 
Christer Olsson (JVB) 
Karolina Käthner Lindsjö (JVB) 
Kansli 
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Just. 

      Dnr 2018/603   23
  

Kf § 64 Motion: Ersättning av skylt i Gällö 
 
En motion har inkommit från Vikramjit Singh Sra (SD) som yrkar att den 
nuvarande reklamskylten till skidtunneln i Gällö ersätts av en nyare 
(elektronisk) sådan.  
 

Efter telefonkontakt med motionären förtydligades att den skylt som 
avses är den höga pelaren med flera reklamplatser vid infarten till Gällö 
från E14. Det är Gällö SK (Gällö skidklubb) som äger skylten.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 39/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-02-18  
Motion Ersättning av skylt Gällö, 2018-11-14  
 
Kommunfullmäktige beslut  
 

Motionen avslås.  
 

Motivering  
 
Eftersom det är Gällö SK som äger skylten och därmed beslutar om den kan inte 
Bräcke kommun ta ett beslut i frågan. Det kan också tilläggas att det är 
skidtunnelbolaget som ska bekosta eventuella nya skyltar till sin verksamhet. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Vikramjit Singh Sra (SD) 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
 

 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 92 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

Dnr 2019/553   14
  

Kf § 65 Motion: Insjöfiske 
 

Kjell Eriksson (SD) har i november 2019 lämnat in en motion om hur 
Bräcke kommun ska kunna utvecklas genom att satsa på insjöfiske.  

 
Kjell Eriksson yrkar att sätta Bräcke på kartan genom att satsa på 
insjöfiske.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 40/2020 
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-03-03  
Motion Insjöfiske, 2019-11-14 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen avslås.  

 

Motivering 

 
Det är Länsstyrelsen som har det regionala ansvaret för att utveckla förutsättningarna 
för fisket.  

 

 
Utdrag till  

 

Kjell Eriksson (SD) 

 

 

Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
 

 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 93 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

Dnr 2019/301   28
  

Kf § 66 Motion: Fallfärdiga, skräpiga fastigheter 
 

Kjell Eriksson (SD) har inkommit med en motion där denne önskar att 
kommunen ålägger fastighetsägare till ovårdade fastigheter att 
reparera eller riva dessa. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 49/2020 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänstemannaförslag, 2020-02-05 
Motion Fallfärdiga, skräpiga fastigheter, 2019-06-13 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen avslås. 

 

Motivering 

Tillsyn av ovårdade fastigheter ingår som ett ordinarie ansvarsområde för bygg- och 
miljöförvaltningen.  
 
 
 
Utdrag till 
 
Kjell Eriksson (SD) 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Just. 

Dnr 2019/43   60
  

Kf § 67 Motion: Utred fördröjd skolstart på morgnarna för 
skolungdomar i Bräcke kommun 

 

Liza Lidvall (C) har den 24 januari 2019 lämnat en motion där hon 
föreslår att frågan om fördröjd skolstart för elever i skolorna i Bräcke 
kommun utreds. Det aktuella forskningsläget inom området ska utgöra 
bakgrund för utredningen.  

 

Enligt motionen skulle en fördröjd skolstart på morgnarna påverka 
skolresultaten positivt då sömnbehovet ökar under puberteten. Om 
skolungdomarna får 8 timmars sömn påverkar detta både skolnärvaron 
och betygen positivt. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 51/2020 
Skolutskottets beslut § 7/2020 
Skol-och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-03-06 
Motion Utred fördröjd skolstart på morgnarna för skolungdomar i Bräcke kommun, 
2019-01-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Motionen avslås. 

 

Motivering 
 
Kommunens skolor börjar skoldagen redan i dag vid samma tid eller senare än i 
andra kommuner. Förslaget innebär höjda skolskjutskostnaderna då samordning med 
Länstrafikens linjetrafik då inte kan göras. En förskjuten skoldag ger dessutom mindre 
fritid för eleverna efter skolan och gör det svårare att hinna med läxor och 
fritidsaktiviteter efter skolan. Risken finns att eleverna i stället måste sitta uppe längre 
om kvällarna för att hinna läxorna. 

   

 

Utdrag till 
 
Skolchef 
Liza Lidvall (C) 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Just. 

 

Dnr 2019/42   61
  

Kf § 68 Motion: Stärka hälsan och förbättra skolresultaten  
 

Liza Lidvall (C) har den 24 januari 2019 lämnat en motion där hon 
föreslår att barn-och ungdomsutskottet (nu skolutskottet) ges i uppdrag 
att ta fram en plan för hur daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i 
skolorna i Bräcke kommun.  
 

Motionsläggaren motiverar detta med att bland annat Bunkefloprojektet 
har visat att daglig fysisk aktivitet i skolan har en rad positiva effekter 
som förbättrad koncentrations -och problemlösningsförmåga och bättre 
betyg. Även den motoriska förmågan stärks, liksom muskler och 
skelett. 

 

Skolan har också ett viktigt kompensatoriskt hälsofrämjande uppdrag 
för de elever som inte har egna förebilder och idrottar på fritiden.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 52/2020 
Skolutskottets beslut § 6/2020 
Skol-och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-03-06 
Motion Stärka hälsan och förbättra skolresultaten, 2019-01-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Motionen bifalles. Skolutskottet ges i uppdrag att ta fram en plan hur 
daglig fysisk aktivitet ska kunna införas i Bräcke kommun.  
 
 
Utdrag till  
 
Liza Lidvall (C) 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Just. 

Dnr 2019/560 02 
 
Kf § 69 Motion: Arvoden och partistöd 
 

Christer Olsson (JVB) inkom den 19 november 2019 med en motion 
kallad Arvoden och partistöd. Motionen förespråkar en minskning av 
kostnader inom ett flertal områden, samt tydliggörande av vissa regler 
kring förtroendevaldas arvoden samt partistödet som kommunen 
betalar ut.      

 Motionen har sju punkter som önskas ändras i regelverket. Dessa är:    

• En minskning av antalet årsarvoderade förtroendevalda till ett 

kommunalråd och ett oppositionsråd, en minskning med 1,5 tjänst. 

• Uppräkning av arvodena ska följa medianlönen inom kommunal 

sektor, vilken år 2019 uppgår till 29 200 kr. 

• Uppdraget för de årsarvoderade ska specificeras ännu tydligare. 

• Arvode betalas ut enligt närvarolista, eller med mobilbild som 

skickas till en arvodeskommitté.  

• Tydligare regler gällande ersättning för förlorad dagsinkomst, 

övertidsersättning med tillägg ska ersättas och arbetslösa ska få 

dagersättning ersatt.       

• Regelverket ska tolkas av en arvodeskommitté som består av en 

person ur varje parti i kommunfullmäktige.  

• Lika stort partistöd ska betalas ut till alla partier som har mandat i 

kommunfullmäktige, motsvarande 13 800 kronor. 
      

I och med kommunfullmäktiges beslut § 112, den 18 december 2019, 
fastställdes styrdokumentet ”Regler om stöd till det politiska arbetet”. I 
styrdokumentet finns samtliga regler samlade kring just arvoden och 
partistöd, vilka till viss del redan besvarat de önskemål som lämnas i 
motionen. Andra punkter handlar om att till viss del ändra kommunens 
politiska organisation samt ekonomiska ersättning. Detta är beslutat för 
en hel mandatperiod, och bör därför inte ändras på förrän inför nästa 
val 2022.  
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Just. 

Kf § 69 forts.  
 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har den 17 februari 
2020 tagit del av motionen och lämnar följande yttranden: Till 
utredningen föreslås att inga ändringar görs förrän nästa mandatperiod 
vad gäller arvodets omfattning samt antal kommunalråd. Partistödets 
omfattning tar kommunfullmäktige beslut om årligen i samband med 
kommunplan och är inget beredningsgruppen har synpunkter på. I 
övrigt inget att tillägga.  

  
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 55/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-01-27.  
Jämtlands väl Bräckes motion Arvoden och partistöd, 2019-11-19. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen avslås. 
 

Motivering  
 
Fullmäktige har redan tagit beslut i fråga om arvoden och partistöd i och med 
antagandet av styrdokumentet ”Regler om stöd till det politiska arbetet.  
 

 

Utdrag till 
 
Christer Olsson (JVB) 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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      Dnr 2018/428 04 
 
Kf § 70 Motion: Medborgarbudget i Bräcke kommun 
 

Kommunfullmäktige har vid sitt möte i oktober 2018 remitterat motionen 
”Medborgarbudget i Bräcke kommun”, daterad 2018-08-25 och 
inlämnad av Veronica Eklund (M) och Johan Loock (M), till 
kommunstyrelsen (kf § 116/2018). 
 

I motionen yrkas på att: 

• en utredning görs som sammanställer olika exempel på hur en 

medborgarbudget genomförts i andra kommuner samt 

• belyser vilka resurser som krävs för att införa en medborgarbudget i 

Bräcke kommun och  

• föreslår en modell för genomförande 

 

Tjänstemannaförslaget tar sin utgångspunkt i:  

• SKR:s skrift ”Medborgarbudget. En världsomspännande modell for 

demokratiskt inflytande för hur kommuner och regioner kan arbeta 

med medborgarbudgetering”, utgiven 2019.  

• Exempel på medborgarbudgetar i andra kommuner. Information 

hämtade från respektive kommuners hemsidor. 

 
Tjänstemannaförslaget beskriver och ger exempel på hur 
medborgarbudgetar genomförts i några andra kommuner och belyser 
till del vilka resurser som krävs för att genomföra medborgarbudget i 
Bräcke kommun. Tjänstemannaförslaget föreslår också en modell för 
medborgarbudget vid eventuellt införande.  

 

Inledning 

Behovet av att involvera medborgarna framgår tydligt i Agenda 2030 
målen, i konventionerna om mänskliga rättigheter, i folkhälsomålen för 
Sverige, i demokratimålen antagna av Riksdagen för att nå ett hållbart 
samhälle. Hur kommuner gör för att involvera medborgarna blir därför 
centralt för att nå mål på lokal, nationell och global nivå.  
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Just. 

Kf § 70 forts.  

 

I princip arbetar alla kommuner med medborgardialoger på olika sätt 
och har kommit olika långt i utvecklingen. Som en del i att utveckla 
medborgardialog kan medborgarbudget vara ett sätt att arbeta.  

 
Medborgarbudget är ett system för att involvera medborgare i 
beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. 
Medborgarbudget har sitt ursprung i Porto Alegre, en kommun i 
Brasilien redan 1989. Sen har medborgarbudget spridits över hela 
världen. I fem länder är det lagstiftat om medborgarbudget, Peru, 
Indonesien, Dominikanska republiken, Syd Korea och Portugal.  
 

Syftet med medborgarbudget är att få medborgarna mer delaktiga i de 
prioriteringar som måste ske av de gemensamma resurserna. Det 
innebär att medborgarna och eller olika grupper av medborgare är med 
och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut. Syftet är också att öka 
förtroendet för kommunen.  
 

Utvärderingar visar att medborgarnas förtroende för kommunen ökar 
när de får vara direkt delaktiga i att besluta om hur kommunens pengar 
ska användas. Samtidigt skapar medborgarbudget också både ett 
demokratiskt och politiskt engagemang.  

 

I stort sett följer alla medborgarbudgetar en gemensam struktur: 

• Det startar med politiska beslut.  

• Det vanligaste är att det inbegriper någon del av investeringsbudgeten till 

exempel pengar för en ny lekplats men det kan också vara en del av 

driftbudgeten som till exempel pengar till någon specifik aktivitet. 

Medborgarbudget kan också innebära prioriteringar när resurser behöver 

minskas. 

• Vanligt förekommande är att det ska vara något som kommer många medborgare 

till nytta.  

• En styrgrupp bildas som beslutar om ramar och kriterier.  

• Det kommuniceras till tänkt målgrupp på olika sätt och målgruppen erbjuds sen 

att komma med förslag.  

• Förslagen utvärderas utifrån uppsatta kriterier och resurser.  

• Därefter får medborgarna rösta om vilket/vilka förslag som är mest prioriterade  

• De förslagen som får flest röster genomförs.  
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Just. 

Kf § 70 forts.  

 

SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har 2019 sammanställt 

dokumentet ”Medborgarbudget. En världsomspännande modell for 

demokratiskt inflytande för hur kommuner och regioner kan arbeta med 

medborgarbudgetering”.  
 

Följande anledningar anger SKR till varför kommuner ska arbeta med 
medborgarbudget: 

• För att öppna upp för att medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer om 

hur kommunala medel används. 

• För att komplettera de förtroendevaldas och tjänstepersonernas kompetens och 

sakkunskap genom att involvera medborgarna med deras expertkunskap om 

deras livsförutsättningar och behov där de lever och bor. 

• För att skapa transparens, öppenhet och lärande om hur de kommunala 

resurserna används och prioriteras.  

• För att främja social sammanhållning och gemensamt ansvarstagande för den 

lokala utvecklingen.  

• För att öka tilliten och legitimiteten för det demokratiska systemet. 

• För att gå från medborgarfokus till medborgarnas fokus.  

SKR anger fem olika former av medborgarbudget: 

• En del av investeringsbudgeten avsätts årligen, vanligtvis genom att dela upp de 

avsatta resurserna i en del för hela kommunen och en del för olika distrikt/delar 

av kommunen.  

• Riktad mot en specifik grupp av medborgare, till exempel unga, kvinnor, 

funktionshindrade. 

• En särskild sektor eller område inom kommunen väljs ut och satsningar inom 

detta område prioriteras av medborgarna eller de som nyttjar tjänster inom 

området till exempel skola, kultur, idrott, infrastruktur. 

• Engångsprojekt där nya väljs varje år, antingen en fysisk plats eller aktiviteter för 

att uppnå ett speciellt mål och/eller sätta fokus på en aktuell fråga eller ett behov. 

• Om kommunen är i behov av att göra besparingar så kan hela budgeten 

presenteras för medborgarna för att få deras råd om vilka områden som är viktiga 

att bevara och satsa på och vilka som har lägre prioritet 
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Modellen som SKR använder bygger på internationell forskning och 
erfarenheter som visat sig vara mest framgångsrik. Den innehåller sju 
steg: 

1. Förberedelse och kriterier – kommunens interna planering av hur processen ska 

genomföras, fastläggande av kriterier inom vilka medborgare kan lämna förslag 

och vilka resurser som ställs till processens förfogande samt hur rösningen ska 

gå till.  

2. Ta fram förslag och idéer – medborgarna ges möjlighet att lämna förslag på hur 

de avsatta resurserna ska användas utifrån de kriterier som är fastställda. 

3. Utvärdera förslagen – de förslag som kommit in bedöms utifrån kriterierna och 

kostnadsberäknas.  

4. Rösta – medborgarna bjuds in för att rösta på de förslag som är möjliga att 

genomföra.  

5. Besluta vilka förslag som får resurser – fullmäktige fattar beslut om att de förslag 

som fått flest röster genomförs. 

6. Genomförande – Beslutade förslag genomförs.  

7. Utvärdering – process och resultat utvärderas för att lära och förbättra kommande 

processer.  

 

Medborgarbudget för Bräcke kommun?  

 

Viktiga frågor att ta ställning till innan beslut om medborgarbudget: 

• Vad är syftet med medborgarbudget?  

➢ Viktigt att både medborgare, politiker och tjänstemän förstår vad 
medborgarbudget innebär och syftar till. Syftet med 
medborgarbudget kan till exempel vara att få ungdomar mer 
engagerade i frågor som rör kommunen.  

• Inom vilket område ska medborgarbudget användas? 

➢ Politiker beslutar om ”temat för medborgarbudget, till exempel 
förbättringar inom ett geografiskt område, aktivitet för specifik 
målgrupp etc. Alternativt kan man också låta medborgarna komma 
in med förslag på tema.  

• Hur stor budget? 

➢ Hur stor del av driftbudget eller investeringsbudget? 

• Tidplan 
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➢ Utforma en realistisk tidplan för alla delar i processen inklusive 
utvärdering och uppföljning. Tidsramarna från idé till genomförande 
bör vara så kort som möjligt. Kommunikation och delaktighet 
genom alla processer är viktigt för att inte medborgarna ska tappa 
intresset.  

• Vad ska deltagarna/målgruppen få besluta om? 

➢ Förslagslämning, urval, röstning etc.  

• Vilka specifika målgrupper riktar man sig till?  

➢ Till exempel till nyanlända som kan få större tilltro till kommunen 
och vilja stanna kvar, till företagare för att förbättra deras villkor och 
vilja/kunna stanna kvar, till pensionärer för att hålla dem aktiva och 
vara mer social samt bli mer hälsosamma. För elever kan 
medborgarbudget vara en del i undervisningen. Vuxna i arbetsför 
ålder som man vill ska stanna kvar i kommunen kan göras mer 
delaktiga via sina barn i skola och förskola men också för egna 
intressen av t ex natur och miljö och fritidsaktiviteter, vilka åtgärder 
på gator i kommunen som ska prioriteras etc.   

• Hur nå ut till vald målgrupp och hur ska medborgarbudget 
genomföras? 

➢ Till exempel via fysiska träffar som t ex idéträffar, workshops, 
seminarier, information på hemsida och i media, utskick till specifik 
målgrupp, e-post och telefon. Nyttjande av digitala verktyg. Viktigt 
att det är enkelt och tillgängligt för målgruppen att delta.  

• Hur ska resultatet kommuniceras/återkopplas? 

➢ Kan vara att uppmärksamma det vinnande bidraget på en särskild 
dag och bjuda in medborgare och press. Viktigt att kommunicera ut 
resultatet!  

• Hur ska uppföljning och utvärdering ske? 

➢ Krav på återredovisning till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige? 

• Personalresurser?  

➢ Inryms arbetsprocesserna i ordinarie arbete och inom budget eller 
behöver det förstärkas? Det behöver till exempel finnas 
tjänstepersoner som kan ta fram informationsmaterial, delta i 
möten tillsammans med politiker, svara på frågor, hantera och 
bearbeta inkomna förslag med mera.  
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• Övriga kostnader för genomförandet? 

➢ Kostnader för anskaffning av digitalt verktyg för genomförandet och 
för spridning – information, dialog, förslagsinlämning med mera 
samt för röstningen?  

➢ Kostnader för material, eventuella upphandlingar med mera. 

➢ Tid och kostnader för eventuella fackliga processer.  

 

”Medborgarbudget är ingen ”quickfix” utan innebär att på allvar ge 
medborgarna inflytande över en del av kommunens resurser” (Sveriges 
Kommuner och Regioner). 

 

Slutsatsen utifrån ovanstående är att med hänvisning till kommunens 
ansträngda ekonomiska läge och personella förutsättningar, förslå att 
motionen om medborgarbudget i Bräcke kommun avslås.  
 

Ett alternativt beslut om man, trots ovanstående, ändå i någon form vill 
införa medborgarbudget i Bräcke kommun, kan förslaget till beslut vara 
att genomföra medborgarbudget i Bräcke kommun som ett pilotprojekt 
under 2021 – 2023 och att syfte, mål och process utformas i 
budgetarbetet inför kommunplan 2021 – 2023. För det eventuella 
genomförandet föreslås att använda SKR:s modell för 
medborgarbudet. 

 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 108/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-04-29.  
Motion Medborgarbudget i Bräcke kommun, 2018-08-25. 
SKR:s skrift (Sveriges Kommuner och Regioner) ”Medborgarbudget – En 
världsomspännande modell för demokratiskt inflytande” 
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Yrkanden 

 

Johan Loock (M) 

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen ges i uppdrag att, när 
nödvändiga resurser finns tillgängliga, utreda om Bräcke kommun kan 
genomföra ett pilotprojekt kring medborgarbudget. 

 

 
Utdrag till 

 

Veronica Eklund (M) 
Johan Loock (M) 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Dnr 2020/166 00 
 
Kf § 71   Medborgarförslag under beredning 2020 
 

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, den 3 mars 2020 har tre medborgarförslag 
beretts under mer än ett år: 
 
    Dnr 2016/624 42 
1. Information tomgångskörning, inlämnad av Sune Thander. 

Skickad på beredning 2017-01-04. Återremitterades till 

samhällsbyggnadsutskottet vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 oktober 2019, § 151.  

  
    Dnr 2019/68  28 
2. Grind vid Fjällgrimens gård vid entrén, inlämnad av Maria 

Milde. Skickad på beredning den 27 februari 2019. 

   
        Dnr 2019/87      28 
3. Kälarne skola: Bygg ett tak mellan A-skolan och B-skolan, 

inlämnad av elevrådsrepresentanterna Linus Stoller och Esme 

Månsson, lärare Margareta Svelander. Skickad på beredning 

den 27 februari 2019. 
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Kf § 71 forts.  

 
En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte har 
behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer: 
     
    

    Dnr 2019/400 62 
1. Lovaktivitet sommaren 2020. Bräcke kommun genomför 

lovaktivitet för barn och ungdomar, inlämnad av Kristina 

Wåger och Hans Cederberg. Skickad på beredning den 3 

september 2019. Ärendet hanteras på kommunstyrelsen den 

25 mars 2020.   

 
   Dnr 2019/534  51  
2. Buss till slalombacke/skidtunneln, inskickad av Ellika 

Andersson. Skickad på beredning den 4 februari 2020. 

Ärendet hanteras på kommunstyrelsen den 25 mars 2020.  

 
    Dnr 2020/14   42 
3. Förbjud tomgångskörning i kommunen, inskickad av Ylva 

Sjödin. Skickad på beredning den 13 januari 2020. Ärendet 

hanteras på kommunstyrelsen den 25 mars 2020.    

 
    Dnr 2020/33   10 
4. Anpassning av den politiska organisationen till kommunens 

invånarantal och ekonomi, inskickad av Kjell Pettersson. 

Skickad på beredning den 4 februari 2020. Yttrande lämnat 

från Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer den 

17 februari 2020.  

 
      Dnr 2020/103  82 
5. Badplats i Flatnor, inskickad av Mia Larsson. Skickad på 

beredning den 10 februari 2020. Ärendet hanteras på 

kommunstyrelsen den 25 mars 2020.  

 
    Dnr 2020/118 71 
6. Inför lovfritids, inlämnad av Katrine Holmlund. Skickad på 

beredning den 20 februari 2020.     
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    Dnr 2020/139 45 

7.  Ändrade öppettider på återvinningsstationen i Bräcke. 

Inskickad av Peter Nilsson. Skickad på beredning den 27 

februari 2020. Ärendet hanteras på kommunstyrelsen den 25 

mars 2020.  
 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 56/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-03  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisningen av medborgarförslag under beredning godkänns. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Staben 
 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Dnr 2020/168 00 
 
Kf § 72   Motioner under beredning 2020 
 

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, den 3 mars 2020 har sex motioner beretts under mer än ett 
år.  
      
    Dnr 2018/74  11 
1. Partistödet i Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock (M) 

och Marina Mellgren (Pol.ob). Anmäldes i fullmäktige den 18 

april 2018. Ärendet remitterades då till kommunstyrelsen. Efter 

beredning i kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige 

den 24 april 2019, § 16, att remittera ärendet till Beredningen 

för kommunfullmäktiges arbetsformer, vilka lämnade ett 

yttrande i ärendet den 17 februari 2020. Fortsatt utredning 

pågår.   

 
    Dnr 2018/428 04 
2. Medborgarbudget i Bräcke kommun, inlämnad av Veronica 

Eklund (M) och Johan Loock (M). Anmäldes i fullmäktige den 

25 oktober 2018. Skickad på beredning den 25 oktober 2018. 

     
    Dnr 2018/603 23 
3. Ersättning av skyltar vid skidtunneln, inlämnad av Vikramjit 

Singh Sra. Anmäldes i fullmäktige den 11 november 2018. 

Skickades på beredning den 14 november 2018. Ärendet 

hanteras på kommunstyrelsen den 25 mars 2020.   
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    Dnr 2018/645 28 
4. Undersök vilka kommunala fastigheter som är lämpad för 

solpaneler, inlämnad av Theresa Flatmo (C). Anmäldes i 

fullmäktige den 19 december 2018. Skickad på beredning den 

19 december 2018. 

 

    Dnr 2018/646 11 
5. Att ha möjlighet att närvara på möten via länk, inlämnad av 

Theresa Flatmo (C). Anmäldes i fullmäktige den 19 december 

2018. Skickad på beredning den 19 december 2018. 

 
    Dnr 2018/655 10 
6. Köp en ny eller begagnad hockeyrink till Kälarne, inlämnad av 

Theresa Flatmo (C). Anmäldes i fullmäktige den 19 december 

2018. Skickad på beredning den 19 december 2018. 

 
En sammanställning över motioner som ännu inte har behandlats 
färdigt av kommunstyrelsen följer: 
 
    Dnr 2019/22  10  
1. Snabbare beslut på inlämnade medborgarförslag och 

motioner, inlämnad av Christer Olsson, Karolina Käthner 

Lindsjö samt Leif Molin (JvB). Ärendet anmäldes i 

kommunfullmäktige den 24 april 2019, och skickades på 

beredning den 14 februari 2019 efter beslut av 

kommunfullmäktiges ordförande. Ärendet hanteras på 

kommunstyrelsen den 25 mars 2020.    

 
    Dnr 2019/41  05 
2. Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, inlämnad 

av Liza Lidvall (C). Ärendet skickades på beredning den 14 

februari 2019 efter beslut av kommunfullmäktiges ordförande 

och anmäldes sedan i kommunfullmäktige den 24 april 2019. 
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    Dnr 2019/42   61 
3. Stärka hälsan och förbättra skolresultaten, inlämnad av Liza 

Lidvall (C). Ärendet skickades på beredning den 14 februari 

2019 efter beslut av kommunfullmäktiges ordförande och 

anmäldes sedan i kommunfullmäktige den 24 april 2019. 

Ärendet har därefter diskuterats i skolutskottet den 10 februari 

2020, § 6. Ärendet hanteras på kommunstyrelsen den 25 mars 

2020.   
 

    Dnr 2019/43    60 
4. Utred fördröjd skolstart på morgnarna för skolungdomar i 

Bräcke kommun, inlämnad av Liza Lidvall (C). Ärendet 

skickades på beredning den 14 februari 2019 efter beslut av 

kommunfullmäktiges ordförande och anmäldes sedan i 

kommunfullmäktige den 24 april 2019. Därefter har ärendet 

diskuterats i skolutskottet den 10 februari 2020, § 7 vilket 

lämnades förslag för vidare beredning till skolchefen. Ärendet 

hanteras på kommunstyrelsen den 25 mars 2020.    

 
   Dnr 2019/129   45 
5. Återvinningstorg på soptippen RETUREN, inlämnad av 

Christer Olsson (JvB). Ärendet anmäldes i fullmäktige samt 

skickades på beredning den 24 april 2019. Ärendet hanteras 

på kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2020.    

  

 Dnr 2019/176 70 
6. Program för att förhindra självmord bland barn och unga, 

inlämnad av Liza Lidvall (C) och Lisa Skylare (C). Ärendet 

anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning den 24 

april 2019. I kommunstyrelsen återremitterades ärendet till 

skolutskottet den 27 november 2019, vilken har lämnat förslag 

på beslut den 10 februari 2020, § 5.  

 

 Dnr 2019/177 05 
7. Hållbar upphandling, inlämnad av Liza Lidvall (C). Ärendet 

anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning den 24 

april 2019. 
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 Dnr 2019/178 31 
8. Samordningsansvar för våra enskilda vägar i kommunen, 

inlämnad av Liza Lidvall (C) och Joakim Blomqvist (C). 

Ärendet anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning 

den 24 april 2019. 

 
            Dnr 2019/301  28 

9. Fallfärdiga, skräpiga fastigheter, inlämnad av Kjell Eriksson 

(SD). Ärendet anmäldes i fullmäktige samt skickades på 

beredning den 23 oktober 2019. Ärendet hanteras på 

kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2020.  

 
 Dnr 2019/310  43 
10.  Vargfri kommun, inskickad av Christer Olsson (JVB). Ärendet 

anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning den 23 

oktober 2019. Ärendet hanteras på kommunstyrelsens 

sammanträde den 25 mars 2020.  

 
    Dnr 2019/464 10  
11.  Datakunskap för äldre – transport till undervisning, inlämnad 

av Kjell Eriksson (SD). Ärendet anmäldes i fullmäktige samt 

skickades på beredning den 23 oktober 2019. Pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet har tagit del av ärendet, den 28 november 

2019 § 59.   

 
    Dnr 2019/553 14 
12.  Insjöfiske, inlämnad av Kjell Eriksson (SD). Ärendet anmäldes 

i fullmäktige samt skickades på beredning den 18 december 

2019. Ärendet hanteras på kommunstyrelsens sammanträde 

den 25 mars 2020. 
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    Dnr 2019/560 02 
13.  Arvoden och partistöd, inlämnad av Christer Olsson (JvB). 

Ärendet anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning 

den 18 december 2019. Beredningen för kommunfullmäktiges 

arbetsformer har tagit del av ärendet och lämnat yttrande den 

17 februari 2020. Ärendet hanteras på kommunstyrelsens 

sammanträde den 25 mars 2020.   

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 57/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-03-03  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisningen av motioner under beredning godkänns. 
 

 

Utdrag till 
 
Staben 

 
 
Anteckning  
 
Östen Wallström (C) deltar inte i beslut i ärendet.  
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Dnr 2019/187 73 
 
Kf § 73 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och 

familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen (SoL), fjärde 
kvartalet 2019 

 

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

 

Underlag för beslut  
Kommunstyrelsens beslut § 48/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2020-02-28 
Kvartalsrapport till KPMG 2020-02-28 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 
 

Utdrag till 

 

Sociala avdelningen 
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Just. 

Dnr 2019/189 73 
 
Kf § 74 Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
fjärde kvartalet 2019 

 

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

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 46/2020 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2020-02-28 

Individrapportering till KPMG 2020-02-28 

Individrapportering till IVO genom deras e-tjänst 2020-02-28 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 

 
Utdrag till 

 
Sociala avdelningen 
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Just. 

Dnr 2019/188 73 
 
Kf § 75  Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 

funktionshindrade enligt socialtjänstlagen (SoL), fjärde 
kvartalet 2019 

 

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

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 47/2020 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2020-02-28 

Kvartalsrapport till KPMG 2020-02-28 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 

 
 

 

Utdrag till 
 
Sociala avdelningen 
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Just. 

      Dnr 2020/108 75 
 
Kf § 76 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och 

familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen: första 
kvartalet 2020 

 

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

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 90/2020 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2020-04-30 

Kvartalsrapport till KPMG, 2020-04-30 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 
Utdrag till 
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare sociala avdelningen 
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Just. 

Dnr 2020/110 73 
 
Kf § 77 Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade: första 
kvartalet 2020 

 

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

Kommunstyrelsens beslut § 91/2020 

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 91/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-04-30 

Individrapportering till KPMG, 2020-04-30 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  
 
 
Utdrag till  
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare sociala avdelningen 
LSS-handläggare 
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      Dnr 2020/109 73 
 
Kf § 78 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 

funktionshindrade enligt socialtjänstlagen: första 
kvartalet 2020 

 

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

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 92/2020 

Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-04-30 

Kvartalsrapport till KPMG, 2020-04-30 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 

Utdrag till 
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare Sociala avdelningen 
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Just. 

Dnr 2018/568 11 
 
Kf § 79 Fyllnadsval, oppositionsråd  
 

Theresa Flatmo (C) har den 5 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
oppositionsråd. Nytt oppositionsråd i Theresa Flatmos ställe ska därför 
utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Till nytt oppositionsråd för tiden 2020-2022 utses Ingrid Kjelsson (C). 
 

 
 

Utdrag till  

 

Vald representant 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 
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Just. 

Dnr 2018/605 11 
 
Kf § 80 Fyllnadsval, kommunstyrelsen  
 

Theresa Flatmo (C) har den 12 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i kommunstyrelsen. Ny ledamot i Theresa Flatmos ställe ska 
därför utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2020-2022, i Theresa 
Flatmos (C) ställe, utses Ann-Sofie O´Dwyer (C). 

 

2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2020-2022, i Ann-Sofie 
O´Dwyer (C) ställe, utses Carina Thellbro (C). 

 
 
 

Utdrag till  

 

Vald representant 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 
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Just. 

Dnr 2018/608 11 
 
Kf § 81 Fyllnadsval, Överförmyndarnämnden  
 

Theresa Flatmo (C) har den 12 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i överförmyndarnämnden. Ny ersättare i Theresa Flatmos 
ställe ska därför utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Till ny ersättare i överförmyndarnämnden för tiden 2020-2022, i 
Theresa Flatmos (C) ställe, utses Per Martinsson (C). 

 
 
 

Utdrag till  

 

Vald representant 
Kanslienheten 
Lönefunktionen 
Överförmyndarnämnden 
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Just. 

Dnr 2018/621 11 
 
Kf § 82 Fyllnadsval, Gemensam nämnd för samverkan inom 

drift och service, utveckling samt specialistfunktioner  
 

Theresa Flatmo (C) har den 12 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, 
utveckling samt specialistfunktioner. Ny ersättare i Theresa Flatmos 
ställe ska därför utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Till ny ersättare i gemensam nämnd för samverkan inom drift och 
service, utveckling samt specialistfunktioner för tiden 2020-2022, i 
Theresa Flatmos (C) ställe, utses Ingrid Kjelsson (C).  
 

 
 

Utdrag till  

 

Vald representant 
Kanslienheten 
Lönefunktionen 
Region Jämtland/Härjedalen 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 123 av 129 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-06-17 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 18-89 

 

 

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

Just. 

Dnr 2018/620 11 
 
Kf § 83 Fyllnadsval, Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan  
 

Theresa Flatmo (C) har den 12 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Ny 
ersättare i Theresa Flatmos ställe ska därför utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Till ny ersättare i Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan för 
tiden 2020-2022, i Theresa Flatmos (C) ställe, utses Ingrid Kjelsson 
(C).   
 
 
 

Utdrag till  

 

Vald representant 
Kanslienheten 
Lönefunktionen 
Upphandlingskontoret 
Östersunds kommun 
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Just. 

Dnr 2018/620 11 
 
Kf § 84  Fyllnadsval, föreningsstämma i Kommuninvest 
 

Theresa Flatmo (C) har den 12 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare till föreningsstämman i Kommuninvest. Ny ersättare i Theresa 
Flatmos ställe ska därför utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Till ny ersättare till Kommuninvests föreningsstämmor för tiden  
2020-2022, i Theresa Flatmos (C) ställe, utses Ingrid Kjelsson (C).   

 

 

 

Utdrag till  

 

Vald representant 
Kanslienheten 
Lönefunktionen 
Kommuninvest 
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Just. 

Dnr 2018/618 11 
 
Kf § 85 Fyllnadsval, Samordningsförbundet i Jämtlands län 
 

Theresa Flatmo (C) har den 12 mars 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i Samordningsförbundet i Jämtlands län. Ny ersättare i 
Theresa Flatmos ställe ska därför utses.    

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Till ny ersättare i Samordningsförbundet i Jämtlands län för tiden  
2020-2022, i Theresa Flatmos (C) ställe, utses Ingrid Kjelsson (C). 

 

 

Utdrag till  

 

Vald representant 
Kanslienheten 
Lönefunktionen 
Samordningsförbundet Jämtlands län 
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Just. 

Dnr  2018/614 11 
 

Kf § 86 Fyllnadsval, Jämtlands Gymnasieförbund   
 
Liza Lidvall (C) har den 14 februari 2020 avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i Jämtlands Gymnasieförbund. Den 4 mars 2020, § 9, 
beslutade kommunfullmäktige att utse Per Martinsson (C) till ny 
ersättare i Jämtlands Gymnasieförbund.  
 
Per Martinsson är inte ledamot i kommunfullmäktige. Detta innebär att 
han inte är valbar som ersättare till Jämtlands Gymnasieförbund. Därför 
måste ny ersättare till Jämtlands Gymnasieförbund utses.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

  
Till ny ersättare i Jämtlands Gymnasieförbund 2020-2022 i Liza Lidvalls 
(C) ställe utses Hans Svärd (C). 
 
 
 
Utdrag till 
 
Jämtlands gymnasieförbund  
Vald representant 
Kanslienheten 
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Just. 

 
Kf § 87 Anmälan av nya motioner 
 
Inga motioner har inkommit sedan förra sammanträdet.  
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Just. 

 

Kf § 88  Interpellationer och frågor 
 
Inga interpellationer eller frågor har inkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Kf § 89 Meddelanden och informationer 
 
  Dnr 2020/123  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
Vänsterpartiet, 2020-05-25. 
 
  Dnr 2020/123  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
Sverigedemokraterna, 2020-05-11. 
 
  Dnr 2020/123  00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
Centerpartiet, 2020-02-12. 

 
  Dnr 2020/236  04 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut 
och årsredovisning per 2019-12-31 samt revisionsrapporten Granskning 
av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31. 
 
  Dnr 2020/360   62 
Medborgarförslag Skolgård för de äldre eleverna, inkom 2020-06-08. 
 
 

 


