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Ekonomiutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-10-12 klockan 10:00–12:10. 

Mötet ajournerades för paus klockan 11.20-11.26. 

Beslutande Richard Nilsson (S), ordförande 

Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande 

Hans Svärd (C) videolänk 

Johan Loock (M) videolänk 

Marina Mellgren (M) 

Ej tjänstgörande ersättare Anders Lundqvist (V)  

Övriga deltagare Peppe Liljefjäll, socialchef  

Anna Jensén Salomonsson, chef skol- o barnomsorgsavd videolänk 

Göran Bengtsson, chef teknik-och infrastrukturavdelningen   

Håkan Littzell, interimistisk chef vård- och omsorgsavd videolänk 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef   

Camilla Samuelsson, stabschef 

Rebecka Danielsson, redovisningsekonom videolänk 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-10-12 

Paragrafer 63-69 

 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Richard Nilsson 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-10-12 

Anslaget tas ned 2022-11-03 

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

Ekonomiutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter deltar i sammanträdet. Övriga deltagare 

framgår av närvarolistan i protokollet.  

3. Fastställande av dagordning 

Det utsända förslaget till dagordning fastställs. 
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§ 64 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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§ 65 Föregående protokoll 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottet lägger protokollet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet för mötet 2022-09-22. 

Gällande § 59, milersättning till kontaktpersoner kan det bli en förändring om 
den skattefria delen av kilometerersättningen höjs från årsskiftet. 
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§ 66 Budget 2023, lägesuppdatering 

Diarienummer KSK 2022/467 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottet tackar för informationen och anser att verksamheterna har 

gjort ett bra jobb utifrån de förutsättningar som de har fått. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiutskottet gör en genomgång av de underlag, uppräkningar, ökade 

pensionskostnader och nyckeltal som den preliminära detaljbudgeten för 

2023 baseras på. 

Osäkerheter finns kring skatteunderlaget, befolkningstalet och effekter av 

höjningen av prisbasbeloppet. Regeringens budgetproposition som kommer 

i mitten av november kan också påverka. 

Enligt nu kända förutsättningar kan de ej fördelade medlen/bristen i budget-

ramen nedjusteras från -32,8 miljoner kronor till -24,7 miljoner. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial, 2022-10-12 
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§ 67 Investeringsplan 2023 

Diarienummer KSK 2022/467 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen och godkänner upplägget. 

 

2. De energieffektiviseringsåtgärder i simbassängen i Gällö, som 

kommundelegationen beviljat stöd för med halva kostnaden, d v s ca 

950 000 kronor, kan läggas in i investeringsplanen redan nu. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiutskottet tar del av en presentation med kommentarer av det förslag 

till investeringsplan som nu är aktuellt. Behoven kan ses över ytterligare. 

Verkställigheten är beroende av tillgängliga personella resurser. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial    
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§ 68 Kommundelegationen, lägesuppdatering 

Diarienummer KSK 2021/436 

Ekonomiutskottets beslut 

Ekonomiutskottet tackar för informationen. 

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. 

Ekonomiutskottet gör en genomgång av de stödberättigade åtgärderna. Mer 

information kommer på kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige behöver ta 

beslut om hur verkställigheten ska ske. 

Kommunen har frågat delegationen om hela investeringsprojektet Gällö 

skola ska vara slutfört och taget i bruk senast 2024 eller om det kan ske i 

etapper. Enligt svaret behöver inte hela investeringsprojektet vara klart men 

arbetet får inte ske etappindelat. 

Beslutsunderlag 

Kammarkollegiets beslut, 2022-09-21 
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§ 69 Övriga frågor 

 

Inga frågor har anmälts. 


