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Kommunstyrelsen 

Plats och tid Nämndrummet, Förvaltningshuset Bräcke, 2023-01-11 klockan 

08:15–12:07. 

Beslutande Johan Loock (M), tjänstgör för Veronica Eklund (M) 

Christer Olsson (JVB) 

Ewa-Lena Sundström (SD) 

Leif Gustafsson (SD) 

Bo-Göran Danielsson (C), 1:e vice ordförande 

Lena Åkerlind (C) 

Mats Wilhelmsson (C) 

Susanne Pettersson-Graff (S), 2:e vice ordförande 

Crister Leandersson (S) 

Wanja Byström (S) 

Richard Nilsson (S), ordförande, §§ 1-5 och §§ 7-26 

Ej tjänstgörande ersättare Hans Svärd (C) 

 

Övriga deltagare Bengt Flykt, kommundirektör 

Camilla Samuelsson, stabschef 

Malin Johansson, kommunsekreterare 

Veronica Eklund (M), ej tjänstgörande ledamot, §§ 1-9 

Anna Jensén Salomonsson, chef skol- och 

barnomsorgsavdelningen 

Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef 

Pär-Robert Liljefjäll, socialchef 

Madeleine Teland, säkerhetssamordnare, § 2 
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Justering 2023-01-11, § 6 

2023-01-18, §§ 1–5 och §§ 7–26 

Paragrafer 1–26 

Sekreterare 

Malin Johansson 

Ordförande 

Richard Nilsson 

Justerande 

Leif Gustafsson 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-01-18 

Anslaget tas ned 2023-02-09 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Leif Gustafsson (SD).  

2. Upprop 

Kommunstyrelsen genomför upprop. Tjänstgöring framgår av 

närvarolistan i protokollet. 

3. Fastställande av dagordning 

Ärendet Val av representanter till Lokal Aktions Grupp (LAG) Leader 

Landsbygdsprogram 2023–2026 stryks från dagordningen. 

 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med ovanstående ändring. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen utser en ledamot som tillsammans med 

kommunstyrelsens ordförande ska justera protokollet. Justeraren utses 

även till rösträknare. 

Protokollet justeras den 18 januari 2023 klockan 13.00 i Förvaltningshuset 

Bräcke.  
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§ 2 Informationer 

 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, informerar om kommunstyrelsens 

arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.  

Madeleine Teland, säkerhetssamordnare, informerar om krisberedskap och 

civilt försvar. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 09.30-10.04.  



 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-11 

Sida 

8 (40) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 3 Projektdirektiv för ny Gällö skola 

Diarienummer KSK 2023/3 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Projektdirektiv ny Gällö skola version 2023-1.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny F-9 skola 

inklusive fritidshem i Gällö. Delfinansiering sker från Delegationen för en 

ekonomi i balans (Delegationen) med 78 750 000 kr. 

Bräcke kommun har beviljats statsbidraget i syfte att kunna minska sina 

driftskostnader och därigenom kunna få en ekonomi i balans. 

I det beviljade beloppet ingår inte rivningar (i ansökan bedömt till 15 mkr) 

och nedskrivningar av bokförda värden (i ansökan bedömt till 7,2 miljoner 

kronor) av befintliga lokaler. 

Kalkylen för nybyggnationen, som är en kvalificerad uppskattning, uppgår 

till 157,5 miljoner kronor. I ärendet har ytterligare 20 mkr lagts till på grund 

av den kraftiga inflationen. Syftet med projektdirektiven är att för alla 

inblandade parter tydliggöra förväntningar, roller och ansvar. 

Projektdirektiven gäller från och med att kommunstyrelsen antagit dessa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Projektdirektiv ny Gällö skola 2023-1 

Beslutet skickas till 

Staben  
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§ 4 Projektdirektiv för rivningar 

Diarienummer KSK 2023/4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Projektdirektiv för rivningar 2023-1.  

Sammanfattning av ärendet 

Lokaler och bostäder med hög vakansgrad samt äldre byggnader på 

fastigheter med höga driftskostnader och stora investeringsbehov belastar 

verksamheten med höga kostnader. Delegationen för en ekonomi i balans 

har beviljat Bräcke kommun statsbidrag med totalt 100 267 200 kronor. 

Bräcke kommun har beviljats statsbidraget i syfte att kunna minska sina 

driftskostnader och därigenom kunna få en ekonomi i balans.  

Syftet med projektdirektiven är att för alla inblandade parter försöka 

tydliggöra förväntningar, roller och ansvar avseende de rivningsbeslut 

kommunfullmäktige fattat inom ramen för kommundelegationens beslut. 

Projektdirektiven gäller från och med att kommunstyrelsen antagit dem. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Projektdirektiv 2023-1. 

Beslutet skickas till 

Staben  
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§ 5 Detaljplan del av Ubyn 2:119 

Diarienummer KSK 2021/240 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar, med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 5 

kap. § 18, att förslag till detaljplan för del av Ubyn 2:119 ställs ut för 

granskning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2020, § 134, att lämna 

planuppdrag för detaljplan Viken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 

för ett aktivitetsområde kring den befintliga skidtunneln i Bräcke kommun 

samt skapa byggrätter för turistiskt boende och centrumverksamhet. 

Planförslaget har varit föremål för samråd mellan den 11 oktober och 4 

november 2021. Ändringar har inarbetats och planförslaget har varit 

föremål för granskning mellan 29 april och 13 maj 2022. Kommunstyrelsen 

beslutade i maj 2022, § 64, att granskningshandlingarna skulle 

kompletteras med en geologisk undersökning gjort under 

barmarksperioden. Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni, § 47, att 

anta detaljplanen. Länsstyrelsen Jämtlands län beslutade den 5 december 

2022 att upphäva kommunfullmäktiges beslut om antagandet av 

detaljplanen. Detaljplanen har därefter justerats utifrån länsstyrelsens 

synpunkter och behöver ställas ut för granskning igen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Granskningshandlingar 

Beslutet skickas till 

Staben  
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§ 6 Yttrande: Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen i mål 4605-22 

Diarienummer KSK 2022/593 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, 2023-01-05, som sitt eget. 

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Jäv 

Richard Nilsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i 

ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Härnösand har fått in ett överklagande för 

laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallagen gällande 

kommunfullmäktiges beslut § 81, 2022-11-16, om medborgarförslag: 

Uppmanar Bräckes politiker att på nytt lägga veto mot 

vindkraftsetableringen på Kusberget. 

Kommunen har fått föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand att 

skriftligt svara på överklagandet. Sista svarsdag är den 11 januari 2023. 

Kommunen har i sitt yttrande motsatt sig överklagandet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-05 

Förslag till yttrande, 2023-01-05 

Föreläggande från Förvaltningsrätten 2022-12-16 samt 2022-12-16 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Härnösand 

 

 

Paragrafen är omedelbart justerad.  
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§ 7 Ändring av Kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Diarienummer KSK 2023/5 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till ändring av Kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 

2023-01-04, antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 

kommunallagen (2017:725), rätt att delegera beslutanderätt i ett visst 

ärende eller en viss grupp av ärenden till utskott, en ledamot eller ersättare 

(enligt 6 kapitel 37 §) eller till en anställd hos kommunen (enligt 7 kapitel 5–

7 §§). Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett 

kommunstyrelsebeslut och jämställs med ett beslut som kommunstyrelsen 

själv har fattat. 

Kommunstyrelsen delegationsordning har uppdaterats utefter 

förändringarna i den politiska organisationen samt 

förvaltningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-01-04 

Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning 2022-01-04 

Beslutet skickas till 

Vård- och socialavdelningen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 10.19-10.21.  
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§ 8 Val av ekonomiutskott 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/6 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamöter i ekonomiutskottet utses 

Richard Nilsson (S) 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Mats Wilhelmsson (C) 

Veronica Eklund (M) 

Leif Gustafsson (SD) 

Christer Olsson (JVB) 

Till ersättare i ekonomiutskottet utses 

Hans Cederberg (S) 

Karin Grönvik (C) 

Johan Loock (M) 

Till ordförande utses Richard Nilsson (S). 

Till vice ordförande utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse sju ordinarie ledamöter och tre ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ordinarie ledamöter utses Richard Nilsson (S), Bo-Göran Danielsson 

(C), Susanne Pettersson-Graff (S) och Mats Wilhelmsson (C). 

Till ersättare utses Hans Cederberg (S) och Karin Grönvik (C). 

Till ordförande utses Richard Nilsson (S). 

Johan Loock (M) 

Till ordinarie ledamot utses Veronica Eklund (M). 

Till ersättare utses Johan Loock (M). 

Till vice ordförande utses Leif Gustafsson (SD). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ordinarie ledamöter utses Leif Gustafsson (SD) och Christer Olsson 

(JVB). 
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Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till vice ordförande utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

som ledamöter, ersättare samt ordförande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar det.  

Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförande och ställer 

proposition på Johan Loocks (M) yrkande samt Susanne Pettersson-Graffs 

(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Susanne 

Pettersson-Graffs (S) yrkande. 

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Susanne Pettersson-Graff utses till rösträknare. De röstande 

avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. 

7 röster på Bo-Göran Danielsson (C). 

4 röster på Leif Gustafsson (SD). 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Bo-Göran 

Danielsson (C) till vice ordförande.  

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 10.39-10.40 
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§ 9 Val av vård- och socialutskott 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/7 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamöter i vård- och socialutskottet utses 

Lena Åkerlind (C) 

Barbro Norberg (S) 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Johan Loock (M) 

Bo Svensson (JVB) 

Till ersättare i vård- och socialutskottet utses 

Wanja Byström (S) 

Hans Cederberg (S) 

Lars Rindö (SD) 

Till ordförande utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Till vice ordförande utses Johan Loock (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ordinarie ledamöter utses Lena Åkerlind (C), Barbro Norberg (S) och 

Bo-Göran Danielsson (C). 

Till ersättare utses Wanja Byström (S) och Hans Cederberg (S). 

Till vice ordförande utses Barbro Norberg (S). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ordinarie ledamöter utses Johan Loock (M) och Bo Svensson (JVB).  

Till ersättare utses Lars Rindö (SD). 

Till vice ordförande utses Johan Loock (M). 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ordförande utses Bo-Göran Danielsson (C). 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna till uppdragen som 

ordinarie ledamöter, ersättare samt ordförande kan väljas och finner att 

kommunstyrelsen beslutar det.  

Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförande och ställer 

proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande samt Leif Gustafssons 

(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo-Göran 

Danielssons (C) yrkande.  

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. 

6 röster på Johan Loock (M). 

5 röster på Barbro Norberg (S). 

Ordförande finner därmed att Johan Loock (M) utses till vice ordförande.  

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 10.45-10.46 samt 10.50-10.55. 

  



 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-11 

Sida 

17 (40) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Val av skolutskott 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/8 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamöter i skolutskottet utses 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Crister Leandersson (S) 

Daniel Bärlund (C) 

Christer Olsson (JVB) 

Marina Fridberg (M) 

Till ersättare i skolutskottet utses  

Conny Edin (S) 

Hans Svärd (C) 

Hans Isgren (V) 

Till ordförande utses Susanne Pettersson-Graff (S). 

Till vice ordförande utses Crister Leandersson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse fem ordinarie ledamöter och tre ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ordinarie ledamöter utses Susanne Pettersson-Graff (S), Crister 

Leandersson (S) och Daniel Bärlund (C). 

Till ersättare utses Conny Edin (S) och Hans Svärd (C). 

Till ordförande utses Susanne Pettersson-Graff (S). 

Till vice ordförande utses Crister Leandersson (S). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ordinarie ledamot utses Christer Olsson (JVB). 

Till ersättare utses Hans Isgren (V). 

Till vice ordförande utses Christer Olsson (JVB). 

Johan Loock (M) 

Till ordinarie ledamot utses Marina Fridberg (M). 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

som ledamöter, ersättare samt ordförande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar det. 

Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförande och ställer 

proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande och Leif Gustafssons 

(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo-Göran 

Danielssons (C) yrkande.  

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. 

7 röster på Crister Leandersson (S). 

4 röster på Christer Olsson (JVB). 

Ordförande finner därmed att Crister Leandersson (S) utses till vice 

ordförande.  

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.03-11.06. 
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§ 11 Val av samhälls- och näringslivsutskott 
2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/9 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamöter i samhälls- och näringslivsutskottet utses 

Richard Nilsson (S) 

Mats Wilhelmsson (C) 

Lars Sträng (S) 

Ewa-Lena Sundström (SD) 

Veronica Eklund (M) 

Till ersättare i samhälls- och näringslivsutskottet utses 

Susanne Köhler (S) 

Karin Grönvik (C) 

Marina Fridberg (M) 

Till ordförande utses Richard Nilsson (S). 

Till vice ordförande utses Mats Wilhelmsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Samhällsutskottet byts ut till Samhälls- och näringslivsutskottet. 

Till ledamöter utses Richard Nilsson (S), Mats Wilhelmsson (C) och Lars 

Sträng (S). 

Till ersättare utses Susanne Köhler (S) och Karin Grönvik (C). 

Till ordförande utses Richard Nilsson (S). 

Till vice ordförande utses Mats Wilhelmsson (C). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ledamot utses Ewa-Lena Sundström (SD). 

Johan Loock (M) 

Till ledamot utses Veronica Eklund (M). 
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Till ersättare utses Marina Fridberg (M). 

Till vice ordförande utses Ewa-Lena Sundström (SD). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande och 

finner kommunstyrelsen bifaller det.  

Ordförande frågar därefter om de nominerade personerna kan utses till 

uppdragen som ledamot, ersättare samt ordförande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar det. 

Ordförande finner att det finns två förslag till vice ordförande och ställer 

proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande samt Johan Loocks (M) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo-Göran 

Danielssons (C) yrkande. 

 

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga.  

7 röster på Mats Wilhelmsson (C). 

4 röster på Ewa-Lena Sundström (SD). 

Ordförande finner därmed att Mats Wilhelmsson (C) väljs till vice 

ordförande. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.17-11.19. 

  



 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-11 

Sida 

21 (40) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 12 Val av ledamöter till pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/10 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamöter i pensionärs- och tillgänglighetsrådet utses Bo-

Göran Danielsson (C), Marina Mellgren (M) och Lars Rindö (SD). 

Till ersättare i pensionärs- och tillgänglighetsrådet utses Lena Åkerlind (C), 

Wanja Byström (S) och Martin Halvarsson (M). 

Till sammankallande utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ledamot utses Bo-Göran Danielsson (C).  

Till ersättare utses Lena Åkerlind (C) och Wanja Byström (S). 

Till sammankallande utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Johan Loock (M) 

Till ledamot utses Marina Mellgren (M). 

Till ersättare utses Martin Halvarsson (M). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ledamot utses Lars Rindö (SD). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Lönefunktionen 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.23-11.25. 
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§ 13 Val av ledamöter till brottsförebyggande- 
och folkhälsorådet 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/11 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamöter i brottsförebyggande- och folkhälsorådet utses 

Richard Nilsson (S), Ewa-Lena Sundström (SD) och Marina Mellgren (M). 

Till sammankallande utses Richard Nilsson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ska utse tre ordinarie ledamöter och en 

sammankallande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot och sammankallande utses Richard Nilsson (S). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ledamot utses Ewa-Lena Sundström (SD). 

Johan Loock (M) 

Till ledamot utses Marina Mellgren (M). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Lönefunktionen 

Kanslienheten 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.28-11.30. 
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§ 14 Val av ledamot till social samrådsgrupp 
(SocSam) 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/12 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot i social samrådsgrupp (SocSam) utses Bo-Göran 

Danielsson (C). 

Till ersättare i social samrådsgrupp (SocSam) utses Barbro Norberg (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till social 

samrådsgrupp (SocSam). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ledamot utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Till ersättare utses Barbro Norberg (S). 

Johan Loock (M) 

Till ersättare utses Johan Loock (M).   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om den nominerade personen kan utses till uppdraget 

som ledamot och finner att kommunstyrelsen beslutar det.  

Ordförande finner att det finns två förslag till ersättare och ställer 

proposition på Susanne Pettersson-Graffs (S) yrkande samt Johan Loocks 

(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Susanne 

Pettersson-Graffs (S) yrkande. 

 

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 



 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-11 

Sida 

25 (40) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga.  

6 röster på Barbro Norberg (S). 

5 röster på Johan Loock (M). 

Ordförande finner därmed att Barbro Norberg (S) väljs till ersättare.  

Beslutet skickas till 

Region Jämtland Härjedalen 

Lönefunktionen 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.34-11.38. 
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§ 15 Val av ledamot till sociala vård- och 
omsorgsgruppen (SVOM) 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/13 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot i sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) utses 

Bo-Göran Danielsson (C). 

Till ersättare i sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) utses Barbro 

Norberg (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 

sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM). 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ledamot utses Bo-Göran Danielsson (C).  

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ersättare utses Barbro Norberg (S).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Region Jämtland Härjedalen  
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§ 16 Val av ledamot  och ersättare till styrelsen 
för familjerådgivning i Jämtlands Län 2023-
2026 

Diarienummer KSK 2023/14 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot i styrelsen för familjerådgivning utses Barbro Norberg 

(S). 

Till ersättare i styrelsen för familjerådgivning utses Hans Svärd (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 

styrelsen för familjerådgivning i Jämtlands län.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot utses Barbro Norberg (S).  

Till ersättare utses Hans Svärd (C).  

Johan Loock (M) 

Till ersättare utses Johan Loock (M).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om den nominerade personen kan väljas till uppdraget 

som ledamot och finner att kommunstyrelsen beslutar det.  

Ordförande finner att det finns två förslag till ersättare och ställer 

proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande samt Johan Loocks (M) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo-Göran 

Danielssons (C) yrkande. 

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 
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Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga.  

6 röster på Hans Svärd (C). 

5 röster på Johan Loock (M). 

Ordförande finner därmed att Hans Svärd (C) väljs till ersättare.  

Beslutet skickas till 

Kanslienheten 

Östersunds kommun 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.43- 11.47. 
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§ 17 Val av ledamot och ersättare till 
samverkansgrupp för barn och utbildning 
(BU-Z) 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/15 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot i BU-Z utses Susanne Pettersson-Graff (S). 

Till ersättare i BU-Z utses Crister Leandersson (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ordinarie ledamot utses Susanne Pettersson-Graff (S). 

Till ersättare utses Crister Leandersson (S). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Region Jämtland Härjedalen 

Kanslienheten  
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§ 18 Val av ledamot och ersättare till Kultur-Z 
2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/16 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot i Kultur-Z utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare i Kultur-Z utses Lars Sträng (S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare utses Lars Sträng (S). 

Johan Loock (M) 

Till ersättare utses Johan Loock (M).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om den nominerade personen kan utses till uppdraget 

som ledamot och finner att kommunstyrelsen beslutar det.  

Ordförande finner att det finns två förslag till ersättare och ställer 

proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande samt Johan Loocks (M) 

yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo-Göran 

Danielssons (C) yrkande. 

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga.  

6 röster på Lars Sträng (S). 
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5 röster på Johan Loock (M). 

Ordförande finner därmed att Lars Sträng (S) väljs till ersättare. 

Beslutet skickas till 

Region Jämtland Härjedalen 

Kanslienheten 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.52-11.54. 
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§ 19 Val av ledamot och ersättare till Folkhälso 
Z 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/17 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot i Folkhälso Z utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare i Folkhälso Z utses Ewa-Lena Sundström (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 

Folkhälso Z.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ordinarie ledamot utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare utses Mat Wilhelmsson (C). 

Leif Gustafsson (SD) 

Till ordinarie ledamot utses Ewa-Lena Sundström (SD).  

Till ersättare utses Ewa-Lena Sundström (SD).  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till ordinarie ledamot och ställer 

proposition på Bo-Göran Danielssons (C) yrkande samt Leif Gustafssons 

(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bo-Göran 

Danielssons (C) yrkande. 

Omröstning begärs och eftersom det gäller personval sker sluten 

omröstning. Kommunstyrelsen informeras om vilka krav som gäller för 

valsedlarna. Justeraren utses till rösträknare. De röstande avger efter 

upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. 

7 röster på Richard Nilsson (S). 

4 röster på Ewa-Lena Sundström (SD). 
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Ordförande finner därmed att Richard Nilsson (S) väljs till ordinarie 

ledamot.  

Beslutsgång 2 

Därefter ställer ordförande proposition på förslagen till ersättare och finner 

att kommunstyrelsen utser Ewa-Lena Sundström (SD) till ersättare. 

Beslutet skickas till 

Region Jämtland Härjedalen 

Kanslienheten 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11.57-11.59. 
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§ 20 Val av ledamot och ersättare till samverkan 
med kyrkoförsamlingarna 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/18 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ordinarie ledamot till samverkan med kyrkoförsamlingarna utses 

Susanne Pettersson-Graff (S). 

 

Till ersättare till samverkan med kyrkoförsamlingarna utses Susanne Köhler 

(S). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 

samverkan med kyrkoförsamlingarna.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot utses Susanne Pettersson-Graff (S). 

Till ersättare utses Susanne Köhler (S). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Lönefunktionen 

Kanslienheten  
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§ 21 Val av ombud och ersättare till 
föreningsstämma Coompanion Jämtland 
2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/19 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ombud för föreningsstämma Coompanion Jämtland utses Hans 

Cederberg (S). 

Till ersättare för föreningsstämma Coompanion Jämtland utses Martin 

Halvarsson (M). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse ett ombud och en ersättare för denne till 

föreningsstämma för Coompanion Jämtland.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ombud utses Hans Cederberg (S).  

Johan Loock (M) 

Till ersättare utses Martin Halvarsson (M).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Lönefunktionen 

Kanslienheten  
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§ 22 Val av ombud och ersättare till årsstämma 
för Småkom 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/20 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ombud för årsstämman för Småkom utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare för årsstämman för Småkom utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ska utse ett ombud och en ersättare till årsstämman för 

Småkoms. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ombud utses Richard Nilsson (S). 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ersättare utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Småkom 

Kanslienheten  
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§ 23 Val av personalpolitiska gruppen 2023-2026 

Diarienummer KSK 2023/22 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamöter i den personalpolitiska gruppen utses Richard Nilsson (S), 

Bo-Göran Danielsson (C), Susanne Pettersson-Graff (S) och Leif 

Gustafsson (SD). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse ledamöter till den personalpolitiska gruppen. 

Arbetsgruppen består av kommundirektör, kommunstyrelsens presidium 

samt oppositionsråd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamöter utses Richard Nilsson (S), Bo-Göran Danielsson (C), 

Susanne Pettersson-Graff (S) och Leif Gustafsson (SD).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten  
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§ 24 Val av ledamot och ersättare till styrgrupp 
för Partnerskapet Mittstråket 

Diarienummer KSK 2023/23 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamot i styrgruppen för Mittstråket utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare i styrgruppen för Mittstråket utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare till 

styrgruppen för Mittstråket.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot utses Richard Nilsson (S). 

Susanne Pettersson-Graff 

Till ersättare utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Partnerskap Mittstråket  



 

Beslutande organ 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-11 

Sida 

39 (40) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 25 Val av ledamot och ersättare till styrgrupp 
för Ådalsbanan 

Diarienummer KSK 2023/24 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamot i styrgruppen för Ådalsbanan utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare i styrgruppen för Ådalsbanan utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ska utse en ledamot och en ersättare till styrgruppen för 

Ådalsbanan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot utses Richard Nilsson (S). 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ersättare utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Styrgrupp för Ådalsbanan  
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§ 26 Val av ledamot och ersättare till styrgrupp 
för Atlantbanan 

Diarienummer KSK 2023/25 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ledamot i styrgrupp för Atlantbanan utses Richard Nilsson (S). 

Till ersättare i styrgrupp för Atlantbanan utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse en ledamot och en ersättare till styrgrupp för 

Atlantbanan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo-Göran Danielsson (C) 

Till ledamot utses Richard Nilsson (S). 

Susanne Pettersson-Graff (S) 

Till ersättare utses Bo-Göran Danielsson (C). 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om de nominerade personerna kan utses till uppdragen 

och finner att kommunstyrelsen beslutar det. 

Beslutet skickas till 

Styrgrupp Atlantbanan 


