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§ 1 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens samhälls- och näringslivsutskott är nybildat för den här 

mandatperioden och har övertagit de ansvarsområden och uppgifter som 

tidigare låg på samhällsbyggnadsutskottet och näringslivsutskottet. Utskottet 

består nu av fem ordinarie ledamöter med tre ersättare.  

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 
 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ewa-Lena Sundström (SD). 

2. Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Ersättarna har också kallats till 

det här inledande mötet. 

3. Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen.  

Efter lunch gör utskottet studiebesök i Kälarne. Paragraferna 8 och 9 

behandlas i anslutning till det besöket.  

Mats Wilhelmsson (C) föreslår att utskottet lägger till ett ärende om 

Ansjödammen.  

Samhälls- och näringslivsutskottet fastställer dagordningen med justeringar 

enligt ovan.  
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§ 2 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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§ 3 Introduktion, utskottets uppgifter 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhälls- och näringslivsutskottet är ett av kommunstyrelsens fyra utskott. 

Utskottets arbetsuppgifter och mandat styrs av kommunstyrelsens 

delegationsordning. Tjänstepersoner, som också har delegerats rätt att fatta 

beslut, kan överlåta till utskottet att fatta beslut om det anses mer lämpligt. 

Även om det enligt delegationsordningen finns en rätt att fatta beslut innebär 

det alltså ingen skyldighet att göra det.  

De beslut som samhälls- och näringslivsutskottet kan ta enligt delegations-

ordningen är bland annat följande:  

 

Näringslivsutveckling 

Yttranden 

Deltagande i projekt och samverkan med andra aktörer  

Fastighetsärenden 

Investeringsmedel för industrifastigheter enligt kommunplan  

Köp och försäljning av fastigheter för näringslivsändamål upp till 400 000 kr 

Avskrivning och indrivning av hyror för industrifastigheter 

Namngivning av lokaler och byggnader 

Vägar och trafik 

Namngivning av vägar och gator 

Det är bara lagligheten i utskottets beslut som kan överklagas.  

De flesta av utskottets ärenden utgörs av information och dialog. Utskottets 

ledamöter skaffar sig fördjupade kunskaper inom sitt ansvarsområde och 

förmedlar dessa till kommunstyrelsen. 
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§ 4 Presentation:  
Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Wangerud tillträdde som näringslivs- och utvecklingschef 1 februari. 

Han hade även för några år sedan en tjänst inom enheten. 

Enhetens medarbetare hanterar en mångfald av ansvarsområden:  

 

- turism  

- inflyttning  

- kommunal service  

- näringslivsutveckling  

- miljösamordning  

- folkhälsa  

- energirådgivning  

- landsbygdsutveckling  

- fiber- och mobiltäckning  

- brottsförebyggande  

- infrastruktur  

- kommunikationer  

m m 

Det finns styrdokument på olika nivåer som reglerar arbetet. Huvudfokus 

ligger på ett bra företagsklimat.  
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§ 5 Etableringsresultat 2022 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektören leder en arbetsgrupp med företrädare för bland annat 

teknik/infrastruktur, näringslivsutveckling och bygglov. De träffas varje 

månad för att stämma av företagsangelägenheter som kräver samordning av 

de kommunala insatserna. 

Utskottet får en redovisning av dessa ärenden, vad som lett till positiva 

resultat under föregående år och vad som inte har gjort det.  
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§ 6 Redovisning av pågående projekt 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet får en redovisning av pågående projekt med bäring på näringsliv 

och utveckling.  

Det handlar exempelvis om:  

 

- användningen av riktade statliga medel  

- inflyttning och kompetensförsörjning (Attraktiv Region) 

- stöd till nyetableringar och växande företag (A Business Region on the 

Move) 

- konsultstöd och rådgivning (Timbanken) 

- landbaserad fiskodling (RAS) 

- arbetsmarknadskunskap för skolelever (Kompetenskompassen)   
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§ 7 Blomstrande näringsliv 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut  

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under åren 2016-2018 utarbetades ett program för att nå ett blomstrande 

näringslivsklimat i dialog med representanter för företagen, politiken, 

näringslivsenheten och andra organisationer. Programmet omfattar tre 

områden - plats, service och nätverk – och gäller till 2025  

Sexton åtgärdspunkter är kopplade till programmet. Aktivitetsplanen 

revideras årligen utifrån en förändrad omvärld och nya behov. 

Utskotten ska få fortlöpande information om hur arbetet fortskrider och får 

även en redovisning av den typ av pågående ärenden som inte hanteras av 

den särskilda samordningsgruppen, omnämnd i § 5.  
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§ 8 Landsbygdsutveckling 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet får fortlöpande information om aktuella ärenden som har med 

landsbygdsutveckling att göra.  

Service Z är ett regionalt nätverk bestående av regionen och länets 

kommuner. Ett regionalt serviceprogram har tagits fram som underlag för 

lokala program med stöd för nya tekniska och innovativa lösningar för 

tillgänglig serviceförsörjning gällande exempelvis dagligvaror och drivmedel. 

Bräcke kommun har tillfrågats om vi vill vara värdar för ett utåtriktat event 

den 13 juni där bland andra regionen, länsstyrelsen och lokala företag ska 

informera om sin verksamhet.   
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§ 9 Aktuella infrastrukturfrågor 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet får fortlöpande information som berör infrastruktur som exempelvis 

vägar och allmänna kommunikationer.  

Perrong Kälarne 

Utskottet besöker platser som kan vara lämpliga för en perrong om/när det 

blir en tågförbindelse längs linjen. Något nytt stationshus lär dock knappast 

bli aktuellt. Det kan bli fråga om tre dubbelturer per dag. Norrtåg har ännu 

inte fattat beslut om att trafikera linjen. Det är lång leveranstid av de tre tåg-

sätt som krävs, så det blir knappast någon trafikering före 2028.  

Perrong Stavre 

Ständigt nedläggningshotad av- och påstigningsplats, nu en tillfällig lösning 

med en perrong som inte har en optimal placering. Kommunen prioriterar 

stationen i den regionala infrastrukturplanen. 

Bräcke tågstation 

Nyligen var det en incident vid tågstationen där en resenär i sista stund 

räddades från att bli överkörd av ett förbipasserande godståg. Tågen 

passerar stationsområdet i mycket högre hastighet nu än tidigare. Det sker 

ofta utan tydliga varningssignaler. Hastigheten har nu enligt uppgift sänkts 

igen. Diskussioner pågår om byggande av ytterligare en perrong, närmare 

stationshuset, för resenärer. 

Banrätning Bräcke- Östersund 

Kommunen har informerats om att SJ har för avsikt att räta upp den kurviga 

banan vid Anviken/Skylnäs. Vi har frågat vad det i praktiken innebär och 

kan medföra förutom tids- och säkerhetsvinster men har inte fått svar ännu. 

Upphandling sovvagnar  

Trafikverket gör en upphandling av nya sovvagnar. De blir lägre och 

smalare än de gamla, och inte lika långa. Det ryms sannolikt inte lika 

många passagerare i dem. Isoleringen är sämre. De frångår vad som är 

europeisk standard och uppfyller inte de specifikationer på komfort, 
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säkerhet och driftekonomi som bör fortsätta att gälla för skandinaviska 

förhållanden. 

Järnvägsforum Norr  

Arrangemanget hålls av Norrtåg i Luleå 30-31 mars och är ett viktigt forum 

att delta i om vi vill få förhandsinformation om vad som komma skall. Temat 

i år är hur det förändrade världsläget kan påverka Sveriges infrastruktur-

politik. 
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§ 10 Klimatanpassning 

Diarienummer KSK 2020/352 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-26, § 201, om att delta i arbetet med 

den länsgemensamma handlingsplanen för klimatanpassning. Syftet är att 

skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunerna 

behöver förbereda sig för hur deras olika verksamheter kan påverkas av 

klimatförändringar. För Bräckes del blir det tillämpbart när det exempelvis 

handlar om den nya skolan i Gällö. 

Redovisning görs av kostnader för förebyggande arbete i jämförelse med 

kostnaderna för klimatförändringar som resulterar i påverkan på miljö och 

människors liv.  

En arbetsgrupp har bildats med representanter för kommunens verk-

samheter. De ska ta fram risk- och sårbarhetsanalyser och därefter en 

handlingsplan. Gruppen kommer att få stöd från Länsstyrelsen och kan ta 

del av hur andra kommuner, som kommit längre i arbetet än vi, har gjort.   
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§ 11 Presentation:  
Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningen har femton medarbetare med i huvudsak följande ansvars-

områden:  

- försäljning av mark, tomter, byggnader 

- gator, vägar, parker 

- delad beredskap med Vatten & Miljöresurs (renhållning, VA) 

- planfrågor 

- försäkringar, systematiskt brandskyddsarbete 

- upphandling av entreprenader och projekt 

- trafik 

- fastighetsbeståndet (allmännyttans ca 500 lägenheter, industrifastigheter, 

idrottsanläggningar, skolor, särskilda boenden för äldre m m 

Utmaningar under det kommande året är framför allt arbetet med rivnings-

objekten enligt kommundelegationens stödbeslut och rekryteringar. Det finns 

en stor underhållsskuld bl a avseende fastighetsbeståndet och gatorna. 

Organisationen är liten och därför sårbar då det saknas redundans inom flera 

kompetensområden. Det har varit stor personalomsättning på senare tid 

vilket gör att erfarenhet saknas.  
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§ 12 Kommundelegationens beslut om stöd 

Diarienummer KSK 2022/489 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

1. Samhälls- och näringslivsutskottet anser att en hämtnings- och 

lämningsplats för föräldrar, eventuellt koordinerad med en 

busshållplats, ska iordningställas vid Kälarne skolas huvudentré. 

  

2. Samhälls- och näringslivsutskottet anser att den frigjorda ytan efter 

rivning av den så kallade Röda Skolan i Kälarne kan beläggas med 

gräs. En förrådsbyggnad kan sättas upp för förvaring av multiarenans 

utrustning.  

 

3. Samhälls- och näringslivsutskottet anser att den frigjorda ytan efter 

rivning av Kvarnvägen 7 efter avtal med regionen kan användas som 

ny landningsplats för ambulanshelikoptern.  

 

4. Samhälls- och näringslivsutskottets ordförande bör enligt delegations-

ordningen ge entreprenadingenjören i uppdrag att göra en överens-

kommelse med regionen om helikopterplattan. 

 

5. Samhälls- och näringslivsutskottet anser att vid rivningar ska 

möjligheterna till återbruk av rivningsmaterial undersökas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundelegationen för tillfälligt stöd till vissa kommuner och regioner för 

en ekonomi i balans har beviljat Bräcke kommun stöd med ett belopp upp till 

100 267 200 kronor. Stödet avser specificerade åtgärder enligt den ansökan 

som Bräcke kommun har gjort. Senast den 31 december 2024 ska 

åtgärderna vara genomförda och slutredovisas redan i oktober 2024.  

De åtgärder som avses är bland annat byggandet av en ny F9-skola inklusive 

fritidshem i Gällö, rivningar av ett antal fastigheter för att minska drift-

kostnaderna samt energieffektiviseringar. 

Projektledare, styrgrupper och andra arbetsgrupper har utsetts för att 

involvera de berörda i de förstudier som krävs. Upphandling av arkitekt och 

tekniska konsulter pågår.  
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Siktet är inställt på att den nya skolan i Gällö ska vara färdigställd hösten 

2027.  

Rivningsplaner ska tas fram för varje objekt med inventering av farligt 

material. Enligt en grov tidplan kommer rivningarna i Kälarne att ske först, 

därefter i Bräcke och slutligen på Gällö skolområde. Det undersöks om det 

finns ett alternativt rivningsobjekt till Olandohuset i Bräcke som nu har fått en 

köpare. 

En plan för återställningsarbetena behövs för att undvika onödiga kostnader. 

Samhälls- och näringslivsutskottet ska särskilt bevaka skeendet och gör 

därför ett besök på plats i Kälarne. Hyreshuset på Kvarnvägen 7 är i dåligt 

skick och nu tomt på hyresgäster. Röda Skolan används nu bara som 

lagerlokal i väntan på att återställandet efter branden på grundskolan är klart. 

Det behöver klargöras vad som ska ske med de ytor som frigörs efter 

rivningarna. 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen  

Entreprenadingenjör  
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§ 13 Övriga fastighetsrelaterade uppdrag 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik- och infrastrukturavdelningen har i uppdrag att undersöka vilka av 

kommunens affärs- och industrifastigheter som är möjliga/lämpliga att sälja. 

Avdelningen har även andra fastighetsrelaterade uppdrag, bland annat som 

resultat av stödet från kommundelegationen. 

E14-huset i Bräcke 

Hyrorna omförhandlas. 

Pilgrimcenter 

Verksamhetsanpassning pågår gällande Polyvers kontor och lager. 

Gymnasieskolan 

Arbete pågår med ny plastmatta i den gymnastiksal som ska ersätta den 

som försvinner när badhuset i Bräcke rivs. Klart vecka 12-13. 

Gällö skola 

Renovering av omklädningsrummen har upphandlats. Arbetet utförs i 

sommar.    
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§ 14 Detaljplan Viken 

Diarienummer KSK 2021/240 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna har planmonopol vilket innebär att de får bestämma vad mark 

och vatten kan användas till. Planarbetet kan utföras av eget plankontor, eller 

som i Bräckes fall, upphandlas av konsult. Översiktsplaner är vägledande 

medan detaljplaner är styrande. Staten kan dock upphäva planerna så därför 

krävs i praktiken godkännande från länsstyrelserna.  

Kommunstyrelsen har i september 2020, § 134, beslutat att upprätta en 

detaljplan för Viken, del av fastigheten Ubyn 2:119. Syftet är att möjliggöra 

ett aktivitetsområde kring skidtunneln och skapa byggrätter för turistiskt 

boende och centrumverksamhet. Planprocesser kan ta lång tid och den har 

i det här fallet varit mycket utdragen, bland annat med anledning av den 

eventuella risken för ras och skred. Nu har Länsstyrelsen granskat det 

senaste förslaget utan erinringar.  

Utskottet får en presentation av planen och de utredningar som ligger till 

grund för den. Ett exploateringsavtal har upprättats Med Gällö Resorts AB 

som i etapper ska bygga stugbyar på berget. Avtalet med bilagor kommer att 

behandlas på nästa utskott för beslut av kommunstyrelsen i mars. 

Förseningarna i planprocessen leder till att det kan bli förskjutningar i 

tidplanen för anläggningen.  
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§ 15 Naturreservat Grötingsberget 

Diarienummer KSK 2023/84 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Bräcke kommun svarar Länsstyrelsen att det utökade området inte berörs av 

några kommunala planer och att kommunen därför inte har något att erinra 

mot förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att utöka det befintliga natur-

reservatet Grötingsberget och önskar därför ett samråd enligt miljöbalken om 

områdesskydd med mera. Utökningen omfattar drygt fem hektar och utgörs 

av en äldre tallskog som till stora delar brann år 2018. Området har höga 

naturvärden.  

Samhälls- och näringslivsutskottet har enligt kommunstyrelsens delegations-

ordning rätt att yttra sig för kommunens räkning i ärenden som saknar 

principiell betydelse.   

Bräcke kommun äger ingen mark i det aktuella området och det finns inte 

heller några aktuella planer i anslutning till det. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens samrådshandling, 2023-01-23 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Länsstyrelsen Jämtlands län, dnr 511-9181-2022   
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§ 16 Mötesstruktur för utskottet 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

 

Samhälls- och näringslivsutskottet uppdrar till näringslivs- och utvecklings-

chefen att, om det är möjligt ur verksamhets- och tidssynpunkt, boka in 

företagsbesök på sammanträdesdagarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Utskottets ansvarsområden har klargjorts i § 3. Dagordningen kommer att 

bestå dels av aktuella informations- eller beslutsärenden, och dels av fasta 

punkter vid varje möte.  

Från de förtroendevalda finns önskemål om att nyttja hela samman-

trädesdagen, exempelvis genom studiebesök och företagsbesök. 

Beslutet skickas till 

Näringslivs- och utvecklingschefen   
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§ 17 Sammanträdesplan 2023 

Diarienummer KSK 2022/404 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet planerar följande sammanträdesdagar för 

resten av året. Mötena förläggs om möjligt som heldagar klockan 08.30-

16.00. Platsen för sammanträdet kan variera. 

Fredag 10 mars 

Måndag 17 april 

Onsdag 7 juni 

Onsdag 30 augusti 

Onsdag 20 september 

Onsdag 25 oktober 

Tisdag 5 december 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till plan för utskottets sammanträden, mötesberedningar och de 

beslut som ska tas vid respektive tillfälle har upprättats. Datumen har 

anpassats till kommunstyrelsens beslutstillfällen.   

Utskottet gör justeringar för några av datumen. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan, 2023-01-19   
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§ 18 Yttrande, Ansjödammen 

Diarienummer KSK 2022/314 

Samhälls- och näringslivsutskottets beslut 

Samhälls- och näringslivsutskottet lämnar följande yttrande till Länsstyrelsen 

gällande dammen i Ansjön. 

”Bräcke kommun får fler och fler samtal och skrivelser från oroliga 

näringsidkare och medborgare angående dammen vid Ansjön i Kälarne. Vi 

befarar att ett dammbrott kan få ödesdigra samhällseffekter som förutom 

materiella skador till och med riskerar människors liv och hälsa. 

Bräcke kommun har tagit del av den delgivning fastighetsägaren fått av 

Länsstyrelsen. 

Bräcke kommun vill genom kommunstyrelsens utskott för 

samhällsbyggnads- och näringslivsfrågor trycka på vikten av att 

tillsynsmyndigheten säkerställer att fastighetsägare snarast vidtar 

erforderliga åtgärder innan katastrofen blir ett faktum.” 

Sammanfattning av ärendet 

Ledamoten Mats Wilhelmsson (C) nämner de problem som finns med de 

trasiga dammluckorna i Ansjödammen, Risken är stor att den brister, att hus 

översvämmas och att vattennivån i sjön sänks. Det kan i förlängningen även 

bli problem för kommunen om något händer. 

Kommunen är varken fastighetsägare eller verksamhetsutövare och har 

heller inte något skötsel- eller tillsynsansvar. Detta torde vara Länsstyrelsens 

ansvarsområde.  

Kommunen ska inte investera i annans fastighet. Det får heller inte uppfattas 

som att kommunen tar på sig ett framtida ansvar för drift och underhåll.  

Länsstyrelsen har anmodat fastighetsägaren att senast 28 februari 2023 

utföra underhållsåtgärder i form av renovering med mera. Bräcke kommun 

har möjlighet att söka pengar från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, för en konsekvensutredning. Det förs även en dialog i ärendet 

mellan Länsstyrelsen och Vattenbrukscentrum I Kälarne som är beroende av 

tillförsel av kallvatten. 
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Utskottet anser det vara viktigt att uppmana tillsynsmyndigheten att se till att 

fastighetsägaren vidtar nödvändiga åtgärder för att ersätta dammluckorna. 

Utskottet lämnar yttrandet enligt gällande delegationsordning. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
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§ 19 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäls. 
 

 


