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Näringslivsutskottet 

Plats och tid                         Krisledningsrummet, förvaltningshuset i Bräcke 2022-09-14 klockan 

08:03–12:10. Mötet ajournerade klockan 09.50-10.04. 

Beslutande  Johan Loock (M), ordförande 

Hans Svärd (C), vice ordförande, videolänk 

Wanja Byström (S), §§ 54-65 

Övriga deltagare Lena Boije, ordförande företagarföreningen, § 54 

Elisabeth Eklid, företagarföreningen, § 54 

Erika Eriksson, företagarföreningen, § 54 

Fredric Hakfelt, företagarföreningen, § 54 

Per Matsson, företagarföreningen, § 54 

Karin Gydemo Grahnlöf, MidSweden 365 AB, del av § 70, videolänk 

Anna Lundström, kulturchef, § 68 

Richard Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 51-58, 60, videolänk 

Jonny Berg, byggnadsinspektör, §§ 55-60 

Helen Boström, näringslivsutvecklare  

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-10- 

Paragrafer 51–72 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Hans Svärd 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-10- 

Anslaget tas ned 2022-11- 

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

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Hans Svärd (C). 

2. Upprop 

Hans Svärd (C) och Wanja Byström (S) är nya som ordinarie ledamöter i 

utskottet. Richard Nilsson (S) nyttjar den närvarorätt han har som 

ordförande i kommunstyrelsen. 

3. Fastställande av dagordning 

Näringslivsutskottet fastställer det utskickade förslaget till dagordning.  
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§ 52 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon 

i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra 

att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta 

i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och 

någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan anmälas i 

anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 
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§ 53 Föregående protokoll 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Protokollet från 2022-05-20 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollet har skickats ut tillsammans med kallelsen. Inga synpunkter eller 
frågor framförs. 
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§ 54 Information från Företagarföreningen 

 
Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen och besöket och ser fram emot 

en fortsatt dialog. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Företagarna Bräcke har hållit en låg profil i några år men gör nu en nystart 

med en till största delen ny styrelse bestående av unga krafter. Hittills har de 

fokuserat på att arrangera företagarfesten i oktober med underhållning och 

utdelning av olika utmärkelser. De planerar även för regelbundna fysiska 

frukostmöten runt om i kommunen istället för de av pandemin framtvingade 

digitala mötena. 

Både näringslivsutskottet och företagarföreningen är måna om att hålla 

aktiva dialoger i aktuella och angelägna frågor. Det kan handla exempelvis 

om möjligheterna till kompetensförsörjning. Näringslivsutvecklaren är 

kanalen in om företagen vill få kontakt med kommunen.  



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-09-14 

Sida 

9 (28) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

Protokollet är 
justerat 

   

 

§ 55 Utmaningsrätt 

Diarienummer KSK 2022/383 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Kommunfullmäktige antog 2020-06-17, § 51, riktlinjer för utmaningsrätt. 

Syftet med utmaningsrätten är att låta pröva verksamheter som bedrivs av 

kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Tanken är att anställda 

och företag kan bidra till att utforma nya och bättre sätt att utföra kommunal 

verksamhet på.  

Ett företag har nu lämnat in en begäran till kommunstyrelsen om att få 

utmana all fastighetsförvaltning – ekonomi, administration och skötsel av 

hela fastighetsbeståndet. Företaget har säte i Gävle och nära 300 anställda 

på olika orter med förvaltning av främst privatägda fastigheter.  

Företaget vill även utmana om yttre skötsel/grönyteskötsel som redan idag 

är utlagt på entreprenad med avtal som gäller till 2026-03-31.  

Kommunstyrelsen ska pröva lämpligheten i att låta utmana verksamheten. 

Beslut av stor principiell betydelse ska tas av kommunfullmäktige. Att 

konkurrensutsätta fastighetsförvaltningen inom teknik- och infrastruktur-

avdelningen blir därför ett ärende för fullmäktige. 

Eventuell upphandling ska ske enligt lag. Den som utmanar verksamheten 

har därmed inga garantier för att få uppdraget. Även den egna verksamheten 

får lämna anbud.  

Alla anbud ska hanteras på samma villkor om konkurrensneutralitet. I det här 

fallet behöver externa resurser upphandlas för att ta fram anbudsunderlaget 

och att utvärdera anbuden för att undvika jäv i den egna verksamheten.  

Om verksamheten läggs ut på privat drift så behöver kommunen ha resurser 

för upphandling, beställning och uppföljning. Aktiv uppföljning ska göras 
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oavsett extern eller intern drift.  

 

Om kommunstyrelsen avslår utmaningen ska avslaget motiveras. 

Samhällsbyggnadsutskottet har diskuterat lämpligheten och konsekvenser 

av att lägga ut hela eller delar av fastighetsförvaltningen på entreprenad och 

gett kommundirektören i uppdrag att begära medel från kommunstyrelsen till 

en utredning.  

Beslutsunderlag 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 48, 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
 
Kommundirektören  
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§ 56 Rekrytering av näringslivschef, nuläget 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Funktionen som näringslivschef behöver återbesättas. Det konstateras inte 

minst vid kontakter med företagarna som efterfrågar en tydligare kom-

munikation med kommunledningen.  

Rekryteringen pågår och har lockat 22 sökande varav många är bra 

kandidater. Eventuellt tillträde blir tidigast 1 januari 2023.  
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§ 57 Polyvers lokalbehov, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/77 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
 

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

lokal på Pilgrimcenter i Pilgrimstad. En utbyggnad beräknas kosta 50 Mkr 

men en något förändrad kravställning skulle kunna reducera kostnaden.  

Den princip som kommunen tillämpar i liknande avtal är att om frånträde av 

lokalerna sker innan kostnaden för byggnationen har avskrivits så ska 

hyresgästen betala mellanskillnaden. Förhandlingar pågår. Ett tidigare 

planerat möte blev inställt och nytt datum behöver bestämmas. 

Beslutsunderlag 

 

Näringslivsutskottets beslut § 37, 2022-05-20 
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§ 58 E14-huset, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

1. Näringslivsutskottet vill avvakta med försäljning av E14-huset.  

2. Näringslivsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att initiera en dialog 

mellan hyresgästerna, näringslivsutvecklaren och hyresvärden (teknik- och 

infrastrukturavdelningen) för att se förutsättningarna för att lokalerna ska 

kunna bära sina egna kostnader. Alternativet är försäljning.    

Sammanfattning av ärendet 
 

Samhällsbyggnadsutskottet har gett kommundirektören i uppdrag att förnya 

annonseringen om försäljning av E14-huset i Bräcke.  

Näringslivsutskottet anser att fastigheten med dess företagare är viktig för 

samhället och att hyresavtalen behöver ses över. En förnyad dialog behöver 

tas med de företag som nu är hyresgäster i huset för att se vilka alternativ 

som finns. 

Beslutsunderlag 
 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 49, 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Kommundirektören  
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§ 59 Markförfrågan 

 
Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet ser positivt på en avstyckning och försäljning av 

fastigheten Bräcke 4:50 för lokalisering av elladd- och vätgasanläggning. 

2. Näringslivsutskottet ser även positivt på en lokalisering på fastigheten 

Gällön 1:9 men anser att markförhållandena behöver utredas.  

3. Näringslivsutskottet ser också positivt på en lokalisering på fastigheten 

Anviken 2:37 men anser att säkerhetsaspekterna behöver belysas.  

4. Synpunkter behöver inhämtas från eventuella berörda grannar. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunens inställning till en anläggning med elladdning för tunga fordon 

(men även personbilar) och på sikt även vätgas någonstans längs E14 i 

kommunen har efterfrågats. Anläggningen ska ha skärmtak, eventuellt 

toalett och möjlighet till rundkörning. Området ska ha nära till service som 

handel och livsmedel.  

 

Tre strategiskt belägna fastigheter i kommunen är tänkbara.  

 

Bräcke 4:50 är planen vid värmeverket och återvinningsstationen med 

strategiskt läge nära E14 och väg 323. 

 

Anviken 2:37 i Pilgrimstad har plats för en mindre anläggning och ligger intill 

E14. 

 

Gällön 1:9 i Gällö ligger vid E14 intill ett industriområde. 
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§ 60 Möte med landshövdingen 
 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna inom regionen har 

blivit kallade till ett gemensamt möte angående näringslivsutveckling med 

landshövdingen och berörda tjänstepersoner på länsstyrelsen.  

Det konstateras att det finns ett etablerat nätverk mellan parterna där alla har 

en samsyn och gläds åt företagsetableringar oavsett var i regionen de 

hamnar. Landshövdingen har en stor vilja att bidra till utveckling i 

kommunerna, men det vore önskvärt att länsstyrelsen vore lite smidigare i 

processen kring planärenden.  

.  
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§ 61 Årets företagarfest 2022 

Diarienummer KSK 2022/421 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

1. Näringslivsutskottet beslutar att stå för annonskostnaden på drygt 4 000 

kronor. 

2. Om ytterligare finansiering behöver ske, det här året och i framtiden, vill 

utskottet få en redovisning av kostnader och intäkter.  

3. Bräcke kommun betalar anmälningsavgifterna för näringslivsutskottets 

ordinarie ledamöter, kommunstyrelsens presidium, pristagare och 

deltagande tjänstepersoner. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Årets företagarfest går av stapeln med början klockan 18.00 den 8 oktober 

på Folkets Hus i Bräcke. Förutom samkväm och prisutdelningar blir det 

underhållning och en trerättersmiddag. Bingo Rimér är kvällens moderator 

och inspirationsföreläsare. 

Företagarna i Bräcke står för kostnader som inte täcks av anmälnings-

avgifterna. Bräcke kommun brukar sponsra arrangemanget, men om vi 

förväntas delfinansiera även i framtiden vill vi få möjlighet att delta i 

planeringen.  

Beslutet skickas till 
 

Näringslivsutvecklaren  
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§ 62 Guldgalan 2022 

Diarienummer KSK 2022/334 

 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Näringslivsutskottet anmäler kommunstyrelsens ordförande, näringslivs-

utskottets ordförande, kommundirektören och näringslivsutvecklaren som 

kommunens representanter på galan. 

2. Näringslivsutvecklaren får i uppdrag att beställa biljetter. 

3. Kostnaden för deltagandet belastar respektive verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Gulgalan är företagens egen gala och äger rum den 10 november på Gamla 

Teatern och Folkets Hus i Östersund. Femton priser ska delas ut och företag 

från Bräcke kommun finns med bland de nominerade. Syftet med galan är 

att hylla handlingskraft och företagsamhet i vår region. 

Beslutet skickas till 

Näringslivsutvecklaren  
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§ 63 Årets Företagare 2022 

Diarienummer KSK 2022/422 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet utser Ann Klensmeden, Åsbergets Gårdsmejeri till 

Årets Företagare 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Företagarföreningen i Bräcke har bestämt sig för vem som ska bli utsedd till 

Årets Företagare i Bräcke kommun enligt gällande kriterier. Bräcke kommun 

brukar utse samma kandidat till kommunens företagarpris. 

Det konstateras att det inte finns något att invända mot företagarföreningens 

val av pristagare. 

Utdelning av priset sker på företagarfesten den 8 oktober. 

Beslutsunderlag 

 

Riktlinjer för Bräcke kommuns priser och utmärkelser, KF § 16/2022 

Beslutet skickas till 

 

Näringslivsutvecklaren  
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§ 64 Årets Unga Entreprenör 2022 

Diarienummer KSK 2022/423 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet utser Linus Nilsson, L Nilsson Åkeri AB till Årets Unga 

Entreprenör 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
 

En genomgång görs av kriterierna med en sammanställning av kandidatens 

meriter. Utmärkelsen är Bräcke kommuns egen.  

Utdelning av priset sker på företagarfesten den 8 oktober. 

Beslutsunderlag 

 

Riktlinjer för Bräcke kommuns priser och utmärkelser, KF § 16/2022 

 

Beslutet skickas till 

 

Näringslivsutvecklaren 
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§ 65 Årets Guldstjärnor 2022 

Diarienummer KSK 2022/334 

 

Näringslivsutskottets beslut 
 

1. Till Årets Serviceperson utses Mona Wannberg, badet i Kälarne.  

2. Till Årets Serviceföretag utses Revsunds Brewery. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Utskottet gör en genomgång av kriterierna och visar en sammanställning av 
de totalt 25 nominerade.  
 

Prisutdelningen sker den 8 oktober 2022 i samband med företagarfesten. 

Pristagarna går vidare till en regionfinal.  

 
Beslutet skickas till 
 

Näringslivsutvecklaren 
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§ 66 Julgåva till anställda, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/235 

 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet tackar för informationen och betonar att det är viktigt att 

det blir ett utbud i varje kommundel. 

Sammanfattning av ärendet 
 

Kommunstyrelsen har beslutat att julgåvor ska utgå i form av lokala 

värdecheckar à 180 kronor enligt näringslivsutskottets förslag, i syfte att 

stötta det lokala näringslivet.  

En lista på deltagande företag läggs ut på kommunens interna hemsida. 

Företagen i kommunen har fått information via annons, branschträffar och 

nyhetsbrev om vad som gäller och uppmanats att anmäla sig. För 

närvarande har fyra företag anmält sig. 

Beslutsunderlag 
 

Näringslivsutskottets beslut § 43, 2022-05-20 

Kommunstyrelsens beslut § 58, 2020-05-25 
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§ 67 Framtidsvalet, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/425 

 

Näringslivsutskottets beslut 

Näringslivsutskottet ser positivt på att Bräcke kommun deltar i projektet med 

tanke på näringslivets behov av kompetensutveckling och samarbetet mellan 

skola och näringsliv.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutskottet har tidigare fått information från Handelskammaren om 

deras projekt Framtidsvalet som syftar till att stärka den framtida tillgången 

på kompetens och arbetskraft för näringslivet i Västernorrland och 

Jämtland/Härjedalen och att förenkla matchningen på arbetsmarknaden. 

Projektet finansieras med kommunala och regionala medel. Pengar kommer 

även att sökas från EU:s sociala fond om projektet överensstämmer med 

fondens syfte 

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

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

ungdomarna information om vilka arbetsmöjligheter som finns i närområdet 

och vilka utbildningar som leder till de jobben. Därefter kan eleverna ta 

genomtänkta beslut angående sina yrkesval. Projektet vill nå mer formbara 

åldersgrupper, från mellanstadiet, men för närvarande vänder det sig till 

ungdomar på högstadiet och i gymnasieskolan. 

Bräcke kommuns medfinansiering beräknas till totalt 90 871 kronor för de 

kommande tre åren. Den totala offentliga finansieringen beräknas bli 

18 860 216 kronor. 

Det verkar som att alla andra kommuner i området kommer att delta. De 

deltog även i en tidigare projektomgång. 

Skolornas studie- och yrkesvägledare arbetar redan med den här typen av 

frågor, men projektet har en tydligare koppling till näringslivet. Från skolornas 

sida har det framförts att de på grund av många andra pågående aktiviteter 

just nu inte har möjlighet att delta.   
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Beslutsunderlag 

Näringslivsutskottets beslut § 41, 2022-05-20 

Beslutet skickas till 

Skolchefen 

Näringslivsutvecklare 

Skolutskottet 
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§ 68 St Olavsledens Ekonomiska Förening, 
nuläget 

Diarienummer KSK 2021/267 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Årets besöksstatistik är inte klar ännu. Statistiken sammanställs från räknare 

placerade längs sträckan, boenden och de skriftliga besöksbevis som 

utfärdas.  

Många vandrare går enbart delar av sträckan Selånger-Trondheim. Antalet 

besökare går stadigt uppåt. 2019 delades det ut 320 ”Olavsbrev” 

(pilgrimspass) på den svenska och norska sidan. 2021 var det 620 stycken.  

Det nuvarande projektet avslutas 30 september. Därefter tar den ekono-

miska föreningen över varumärket. En förvaltningsorganisation bildas av de 

deltagande kommunerna. Östersunds kommun ska drifta de digitala 

resurserna som hemsidan m m. Det blir även Östersund som undertecknar 

en ny Interregansökan om ekonomiskt stöd. Även Naturvårdsverket lämnar 

stöd till låglandsleder.  

I stadgarna för den nya föreningen står det att sätet ska vara i Bräcke, vilket 

skulle kunna innebära att ordförandeskapet och personalen hamnar i vår 

kommun.   
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§ 69 Blomstrande näringsliv, nuläget 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns en fortsatt oro kring kostnadsutvecklingen på drivmedel, livsmedel 

och elpriser.  

Utskottet får en genomgång av kommande aktiviteter som branschträffar 

och informationsmöten. I övrigt fortsätter arbetet enligt programmet.  
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§ 70 Etableringsläget 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Boende vid skidtunneln 

MidSweden 365 AB arrangerade en delägarträff i augusti med ett tjugotal 

deltagare. En visning gjordes av vad som redan fanns på plats och vad som 

planeras när det gäller möjligheterna till boende. 

Exploateringsavtal är på gång med Gällöberget Resorts AB. Ett grundkrav är 

att antalet tomma bäddar ska minimeras. I den första etappen blir det tio hus 

som ägs privat men som via förmedlingsavtal upplåter boende till turister när 

ägarna själva inte disponerar lägenheterna.  

Projektledare jobbar med att utveckla destinationen, med strukturer och 

kontakter med företag för olika evenemang. En bildbank ska tas fram som 

företagen kan använda i sin marknadsföring.  

Detaljplaneprocessen är dessvärre inte slutförd ännu. 

Övrigt 

25 ärenden hanteras just nu och gäller exempelvis markfrågor, tillstånd och 

lokaler. Utskottet blir presenterat en lista på positiva resultat hittills under året 

och de ärenden som inte gått att utveckla vidare.  
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§ 71 Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor har anmälts.  
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§ 72 Nästa möte 

 

Nästa möte blir den 26 oktober. Förslag till företagsbesök diskuteras. 


