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Näringslivsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke 2022-11-08 klockan 08:30-

11:16. Mötet ajournerades för paus klockan 09.20-09.37. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Hans Svärd (C), vice ordförande 

Wanja Byström (S), §§ 73-80, 82-87 

Övriga deltagare Anna Ottosson Blixth, idrottschef RF-SISU Jämtland-Härjedalen, § 76 

Marianne Nilsson, styrelseledamot RF-SISU Jämtland-Härjed, § 76 

Richard Nilsson (S), kommunstyrelsens ordf, §§ 73-del av 79 videolänk 

Bengt Flykt, kommundirektör 

Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen 

Helen Boström, näringslivsutvecklare  

Anna Lundström, kulturchef, § 76 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-11-25 

Paragrafer 73–87 

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 2022-12-15 

Anslaget tas ned 2023-01-09 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 73 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 74 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 75 Föregående protokoll 7 

§ 76 Information från RF-SISU/länsidrotten 8 

§ 77 Rekrytering av näringslivschef, nuläget 10 

§ 78 Stationshuset 111 

§ 79 Kommundelegationen, nuläget 122 

§ 80 Årets Björn 2022 144 

§ 81 Kulturpriset 2022 166 

§ 82 Idrottspriset 2022 177 

§ 83 Miljöpriset 2022 188 

§ 84 Etableringsläget 189 

§ 85 Blomstrande näringsliv, nuläget 20 

§ 86 Övriga frågor 21 

§ 87 Nästa möte 222 
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§ 73 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 

Richard Nilsson (S) nyttjar den närvarorätt han har som ordförande i 

kommunstyrelsen. 

3. Fastställande av dagordning 

Näringslivsutskottet fastställer det utskickade förslaget till dagordning. 

Efter sammanträdets slut gör utskottet ett företagsbesök hos Grimnäs 

Veterinärklinik AB som har flyttat till Stavre och samtidigt utökat 

verksamheten.  
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§ 74 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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§ 75 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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§ 76 Information från RF-SISU/länsidrotten 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
 

RF-SISU Jämtland-Härjedalen är en av Riksidrottsförbundets och SISU 

Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Före 2020 hette organisa-

tionen Länsidrottsförbundet. Uppdraget är att stödja, leda, företräda, 

utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund. 

Arbetet leds av en distriktsstyrelse som väljs på den årliga distriktsstämman. 

Svensk idrottsrörelse omfattar idag 19 000 idrottsföreningar med 3 300 000 

medlemmar fördelade på 210 idrottsgrenar. I länet finns det ca 400 anslutna 

föreningar, varav 15 är aktiva i Bräcke kommun.  

Målet är att idrottandet ska vara livslångt, att ingen ska sluta att vara aktiv på 

grund av stigande ålder. Idrotten står för en tydlig värdegrund i samhället och 

utövas i förening med andra.  

Ett starkt ledarskap skapar trygga miljöer En stor utmaning är att få och 

behålla det personliga engagemanget. Två års pandemi har medfört 

konsekvenser. Vissa sporter, exempelvis parasporten, stängde ner helt 

medan andra faktiskt utökade sitt deltagande. De som tappat mest har 

kunnat söka återstartsstöd. I Bräcke minskade deltagandet totalt sett med 

30%. 

Det finns en stor oro för att stigande elpriser och drivmedelskostnader 

tillsammans med den ökade inflationen ska leda till försämrade möjligheter 

för aktiviteter på både förenings- och individnivå. 

Det finns generellt ett stort behov av renovering och underhåll av kommunala 

idrottsanläggningar. De stora anläggningarna i Bräcke kommun är ishallen, 

ridhuset och Mickelbacken, där samverkan sker med de nyttjande 

föreningarna. 
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Många föreningar har inte bara problem med att rekrytera ledare. Det finns 

även ekonomiska problem. Det är därför viktigt att kommunen tar vara på 

möjligheter att stötta engagemanget.  

Riksidrottsförbundet gör riktade insatser på idrottssvaga och socio-

ekonomiskt utmanande områden. Exempelvis Bräcke Sportklubb jobbar 

aktivt med projektet ”Hej främling”. 

RF-SISU satsar på att utbilda och hjälpa skolornas pedagoger att öka 

kompetensen och förståelsen för vikten av rörelse i vardagen. Ett tips är att 

informera kommunstyrelsens skolutskott om möjligheten till att få stöd för 

rörelsesatsningar genom bildande av skolidrottsföreningar.  

Idrottsrörelsen fyller en väldigt viktig samhällsfunktion, särskilt i små 

kommuner som vår. Sport är en av de viktigaste förebyggande aktiviteterna 

för barn som befinner sig i en riskzon.   
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§ 77 Rekrytering av näringslivschef, nuläget 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Rekryteringen är i ett slutskede. Arbetsgivaren är överens med personal-

organisationerna om en kandidat för provanställning.  
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§ 78 Stationshuset 

Diarienummer KSK 2022/554 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Svenska Reseterminaler är länken mellan stationsägare och trafikföretagen. 

De ansvarar för 135 väntsalar på järnvägsstationer runt om i Sverige. De 

reglerar via avtal med trafikföretagen betalningen för att tillhandahålla en 

väntsal för resenärerna.  

Svenska Reseterminaler har avtal med ägaren till väntsalen i Bräcke. De är 

inte nöjda med ordningen i lokalen som nyttjas frekvent av människor som 

inte väntar på tåget med upprepad skadegörelse som följd. Många klagomål 

har förts fram på sociala medier av både boende och resenärer om att 

väntsalen är en otrevlig och otrygg miljö att vistas i. Företaget har ställt krav 

på en förbättring, annars säger de upp avtalet.  

Fastighetsägaren har som en tillfällig lösning anställt en värd/vaktmästare för 

att hålla ordning i lokalen. Det fungerar mycket bra och väntsalen kan 

återigen erbjuda en välkomnande miljö till resenärerna. Fastighetsägaren 

söker stöd till finansiering av tjänsten. 

En kommun får inte ge riktat stöd till privat verksamhet. Inte heller kan 

kommunen anställa personal för arbete i annans verksamhet/fastighet. 

Företagarföreningen har tillfrågats men vill inte vara huvudman för 

verksamheten.  

Om väntsalen inte fungerar så påverkar det attraktiviteten och näringslivet i 

kommunen. De som är parter i överenskommelsen är privata aktörer och 

kommunen har ingen delaktighet i det ekonomiska upplägget dem emellan, 

men behöver ändå bevaka att allmänhetens intresse tillgodoses på ett så bra 

sätt som möjligt. Därför är tjänstepersoner engagerade i att finna en lösning 

på problemet. 
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§ 79 Kommundelegationen, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/489 

Näringslivsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera och bygga en ny F-9 

skola inklusive fritidshem i Gällö. Byggprojektplanen ska vara 

upphandlad och färdigställd senast 2024-08-31 för att säkerställa att 

en slutredovisning kan lämnas in till delegationen för en ekonomi i 

balans 2024-10-31. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att riva de fastigheter på Gällö skola 

som ersätts av nybyggnationen. 

3. Kommunstyrelsen har rätt att uppta nya lån med högst 120 miljoner 

kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av 

skolfastigheter. 

4. Kostnader för rivning av befintliga skolbyggnader, med bedömt 15 

miljoner kronor, belastar resultatet det år rivningar är genomförda. 

5. Nedskrivningar med maximalt 7,5 miljoner kronor (punkt 2) belastar 

resultatet det år rivningen är slutförd. 

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7, i Kälarne. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21, i Bräcke. Möjligheterna 

till försäljning ska undersökas innan rivning påbörjas.  

8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av gamla högstadiet i Bräcke. 

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av simhallen och lilla sporthallen i Bräcke. 

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av Norrlandsgatan 21 i Bräcke. Möjligheterna till försäljning av ska 

undersökas innan rivning påbörjas.  

11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av Olandohuset i Bräcke. 

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning 

av Röda skolan i Kälarne. 

13. Nedskrivningar med maximalt 7,3 miljoner kronor (punkterna 6-12) 

belastar resultatet det år rivningen är slutförd. 
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Sammanfattning av ärendet 
 

Näringslivsskottet gör en genomgång av förslaget till beslut ur företagarnas 

och föreningslivets perspektiv och får även en redovisning av de 

synpunkter som lämnats av de övriga utskott som behandlat ärendet. Alla 

kommunstyrelsens utskott som är berörda har fått möjlighet att lämna 

synpunkter. 

Skolutskottet har diskuterat ärendet och tagit emot informationen. Ett extra 

sammanträde kommer att hållas för att diskutera konsekvenser och 

genomförande av delegationens beslut. 

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att kontrollera med delegationen om 

det går att byta ut rivningen av fastigheten på Haren 3 mot rivning av en 

mindre fastighet. Anledningen är att vakansgraden på lägenheter i Bräcke 

samhälle har minskat kraftigt sedan ansökan gjordes, oklart hur beständigt 

det är. Svar från kommundelegationen kommer inför kommunstyrelsens 

sammanträde. 

 

Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut i ärendet i december. 

Näringslivsutskottet har inga synpunkter gällande simhallen/lilla sporthallen 

i Bräcke, men på Hantverksgatan 21 finns ett par små affärslokaler som kan 

påverka näringslivet. Utskottet anser att möjligheterna till försäljning av 

Norrlandsgatan 21 och Hantverksgatan 21, ska undersökas innan beslut tas 

om rivning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-24 

Skolutskottets protokoll § 80, 2022-11-14 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 62, 2022-11-01 

Ekonomiutskottets protokoll § 74, 2022-11-03 
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§ 80 Årets Björn 2022 

Diarienummer KSK 2022/469 

 

Näringslivsutskottets beslut 
 

Näringslivsutskottet utser Michael Löfgren, ordförande i Kälarnebygdens 

ekonomiska förening, till Årets Björn 2022. 

Motivering 
 

Kälarnebygdens ekonomiska förening, med ordförande Michael Löfgren i 

spetsen, har de senaste åren genomfört en rad viktiga projekt som både höjt 

livskvalitén och förenklat vardagen för boende i Kälarneområdet.  

De större projekten som föreningen drivit är att få på plats en multiarena och 

en ny drivmedelstank. Den senare innebär inte bara att Kälarnebor slipper 

åka tre mil för att tanka bilen utan har också gett positiva synergieffekter i 

form av en trafikbutik intill, där man kan stilla sin hunger och prata en stund. 

Föreningen har också ordnat lekpark och cykelbana och anordnar varje år 

den uppskattade Kälarnedagen.  

Att säkerställa basservice är av största vikt för att hela kommunen ska leva 

och utvecklas och därför är föreningens arbete ovärderligt. Föreningen visar 

också prov på hur mycket som kan åstadkommas när den ideella sektorn tar 

täten och leder samarbeten. Arbetet med drivmedelstanken har bland annat 

inneburit att söka bidrag, hitta sponsorer, hitta lämplig lokal, söka tillstånd 

och att få företag att etablera sig. Det har visat prov på konkret 

landsbygdsutveckling och är därför ett klockrent exempel på hur myndighet 

och civilsamhälle kan samarbeta för att främja samhällsutveckling 

Sammanfattning av ärendet 
 

Priset Årets Björn instiftades 2017. Vinnare har hittills varit Leif Milling för att 

han som fotograf uppmärksammar Bräcke kommun, Sundsjö 

Hembygdsförening för sina insatser under skogsbränderna, Ove Kjellberg för 

arbetet bakom asfalteringen av väg 711, Per Hakfelt för att han genom sitt 

företagande bidragit till samhällsutvecklingen i Bräcke kommun och Lars 
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Eklund som ordförande i Mickelbacken skapar engagemang och mervärde 

för dem som bor i kommunen.  

Utmärkelsen tilldelas den eller de som genom sina insatser eller bedrifter 

främjat samhällsutvecklingen i kommunen och som är föregångare i arbetet 

med att skapa mervärde för dem som bor och verkar i kommunen. 

Pristagaren ska ha bidragit till att skapa stolthet och engagemang i bygden 

eller ha fäst positiv uppmärksamhet till platsen Bräcke kommun 

År 2022 har nomineringar inkommit avseende tio olika mottagare av 

utmärkelsen.  

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Årets Björn nomineringar, 2022-11-04 

Beslutet skickas till 
 

Den valde 

Kommunikatör  
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§ 81 Kulturpriset 2022 

Diarienummer KSK 2022/469 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet utser Bräcke Folkets Hus KulturCrew till mottagare av 

Bräcke kommuns kulturpris 2022. 

Motivering 

KulturCrew är ett projekt som finns i flera kommuner och syftar till att satsa 

på nya arrangörer för att bygga framtidens kulturliv. Projektet drivs i vår 

kommun av Bräcke Folkets Hus. Ett kulturcrew består av 5-15 ungdomar i 

åldern 10-25 år som är delaktiga eller ansvariga för olika kulturarrangemang 

som konserter och kafé. De får utbildning bland annat i värdskap, 

marknadsföring, scenteknik och planering. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturpriset är avsett att stödja och uppmuntra skapande verksamhet inom 

olika kulturella områden som litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, 

konst-hantverk, hembygdsverksamhet, journalistik, lokalhistoria, fortbildning 

och andra därmed jämförbara områden. Kulturpriset delas ut till personer, 

grupper eller organisationer verksamma inom Bräcke kommun eller som på 

annat sätt har anknytning till kommunen.  

Jäv 
Wanja Byström (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-04 
Nomineringar, 2022-11-04 

Beslutet skickas till 

De valda 

Kommunikatör   
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§ 82 Idrottspriset 2022 

Diarienummer KSK 2022/469 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet utser Hugo Kålen, Marsätt till mottagare av Bräcke 

kommuns idrottspris 2022. 

Motivering 
 

Hugo har tränat och tävlat i skidskytte sedan han var nio år. Han är nu femton 

år och har gjort stora framsteg under den senaste säsongen med en 5:e plats 

i sprint och ett silver i stafett för Tullus på USM. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Idrottspriset är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom 

idrottsområdet. Idrottspriset delas ut till personer, föreningar eller lag 

verksamma inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har anknytning till 

kommunen. Idrottspriset delas ut till den/dem som uppfyller något av följande 

kriterier: aktiv idrottsutövare eller lag som gjort sig särskilt förtjänt 

prestationsmässigt, idrottsledare eller förening som utför värdefulla idrotts- 

eller motionsinsatser. 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Nomineringar, 2022-11-04 

Beslutet skickas till 
 

Den valde 

Kommunikatör   
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§ 83 Miljöpriset 2022 

Diarienummer KSK 2022/469 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet utser Poppelgården, Tavnäs till mottagare av Bräcke 

kommuns miljöpris 2022. 

Motivering 
 

Poppelgården driver bland annat småskalig äggproduktion i Tavnäs. De ca 

300 hönsen går utomhus i en mobil hage/hönshus under barmarkssäsong 

och flyttas runt till nytt grönt bete regelbundet. Tack vare att hönsen betar 

gräs utomhus varje dag blir äggen gulare och godare, och hönsen gladare. 

Det är så långt ifrån hönsindustrin som man kan komma – där hönsen får 

trängas inomhus. Poppelgården är en utmärkt representant för de 

småskaliga äggproducenterna i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

 

Miljöpriset är avsett att stödja och uppmuntra insatser för miljö- och 

hälsofrågor samt ett aktivt engagemang som bidrar till en hållbar utveckling 

i Bräcke kommun. Miljöpriset delas ut till personer, föreningar eller företag 

verksamma inom Bräcke kommun eller som på annat sätt har anknytning till 

kommunen. 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-04 

Nomineringar, 2022-11-04 

Beslutet skickas till 
 

De valda 

Kommunikatör  

 



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-08 

Sida 

19 (22) 

 

Protokollet är 
justerat 

  Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 84 Etableringsläget 
 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

 

18 ärenden hanteras med prioritet just nu och gäller exempelvis markfrågor, 

tillstånd och lokaler.   



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-08 

Sida 

20 (22) 

 

Protokollet är 
justerat 

  Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 85 Blomstrande näringsliv, nuläget 

 

Näringslivsutskottets beslut 

 

Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
 

Utskottet får en genomgång av kommande aktiviteter som branschträffar och 

informationsmöten. 

Handelskammarens skolprojekt Framtidsvalet har bytt namn till Kompetens-

kompassen. Projektet har ökat i omfattning men kommunens ekonomiska 

insats blir densamma. Kommunstyrelsen fattar beslut om deltagande. 

Frukostmöten arrangeras varje månad i samarbete med företagar-

föreningen. Det blir olika teman som upphandling, elförsörjning, polisnärvaro 

m m.  



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-08 

Sida 

21 (22) 

 

Protokollet är 
justerat 

  Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 86 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor har anmälts.  



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-11-08 

Sida 

22 (22) 

 

Protokollet är 
justerat 

  Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 87 Nästa möte 

 

Det inplanerade sammanträden den 7 december kanske måste flyttas 

eftersom det är en sammankomst för cheferna då.  


