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2022-11-23
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Nämndrummet, Förvaltningshuset Bräcke, 2022-11-23 klockan 08:00

Gruppmöten

Socialdemokraterna, Nämndrummet, 10.30-12.30
Centerpartiet, Gimån, 10.30-12.30
Moderaterna, Postrummet, 10.30-12.30
Vänsterpartiet, ordföranderummet, 10.30-12.30

Ledamöter

Johan Loock (M), 1:e vice ordförande
Marina Mellgren (M)
Hans Isgren (V) tjänstgör för Anders Lundqvist (V)
Crister Leandersson (S)
Ingrid Kjelsson (C), oppositionsråd
Elsie-Marie Tåqvist (C)
Hans Svärd (C)
Camilla Dahlberg (C)
Ann-Sofie O'Dwyer (C)
Susanne Pettersson-Graff (S), 2:e vice ordförande
Richard Nilsson (S), ordförande

Ersättare

Barbro Norberg (S)
Bartlomiej Szulc (C)
Carina Thellbro Marcusson (C)
Christer Olsson (JVB)
Hans Cederberg (S)
Hans Isgren (V)
Lena Åkerlind (C)
Liza Lidvall (C)
Marina Fridberg (M)
Martin Halvarsson (M)
Wanja Byström (S)

Som ej tjänstgörande ersättare kallas Barbro Norberg (S) och Carina Thellbro Marcusson (C).

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webbplats

Bräcke kommun
Box 190
843 21 Bräcke

Hantverksgatan 25
Bräcke

0693-161 00

bracke@bracke.se

www.bracke.se
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Nr

Ärende

Föredragande

Sida

1.

Justering av protokoll, upprop samt fastställande av
dagordning

6

2.

Informationer
Ordförande informerar 8.05-8.15
Kommundirektör informerar 8.15-8.45
Ekonomi 8.45-9.45
Paus 9.45-10
MidSweden365 AB 10-10.20

7

3.

Kommunal parkeringsövervakning

Göran Bengtsson

8

4.

Medborgarförslag: Scen Hotell Östjemten

Göran Bengtsson

10

5.

Medborgarförslag: Övergångsställe i Pilgrimstad

Göran Bengtsson

11

6.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade kvartal 1-4 2022

Pär-Robert Liljefjäll

12

7.

Resursförstärkning av familjehemscentrum

Pär-Robert Liljefjäll

13

8.

Extra bostadsbidrag inom försörjningsstöd

Pär-Robert Liljefjäll

14

9.

Medborgarförslag: Höj ersättningen för daglig
sysselsättning

Pär-Robert Liljefjäll

15

10.

Permanent höjning av habiliteringsersättning

Pär-Robert Liljefjäll

16

11.

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31

Henrik Kvist

17

12.

Delårsrapport augusti 2022 för Jämtlands
Gymnasieförbund

Henrik Kvist

19

13.

Delårsrapport augusti 2022 Jämtlands
räddningstjänstförbund

Henrik Kvist

20

14.

Kommundelegationen - hantering av statligt bidrag för en
ekonomi i balans

Henrik Kvist

21
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15.

Kommunplan 2023-2025 med årsbudget 2023 och
investeringsplan

Henrik Kvist

23

16.

Firmateckning/firmatecknare inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde. Undertecknande av skrivelser,
förbindelser och kontrakt m.m.

Henrik Kvist

25

17.

Beslutsattestanter och ersättare, kommunstyrelsen år
2023

Henrik Kvist

26

18.

Teckningsrätt- bank, deklaration med mera

Henrik Kvist

27

19.

Lönekartläggning 2022

Henrik Kvist

28

20.

Exploateringsavtal

Bengt Flykt

29

21.

Förvärv av VA-anläggning av MidSweden365 AB

Bengt Flykt

30

22.

Bräcke kommuns inträde i Vatten och Miljöresurs AB

Bengt Flykt

31

23.

Ändring av reglemente för Bräcke och Ånge bygg- och
miljönämnd

Bengt Flykt

33

24.

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken (SFS 1998:808)

Bengt Flykt

35

25.

Projekt Kompetenskompassen

Bengt Flykt

37

26.

Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke, Berg och
Härjedalen

Camilla Samuelsson

39

27.

Medborgarförslag: Huskurage

Camilla Samuelsson

41

28.

Regional ANDTS-strategi och handlingsplan för
Jämtlands län 2022-2026

Camilla Samuelsson

43

29.

Energi- och klimatrådgivning genom Region Jämtland
Härjedalen 2023

Camilla Samuelsson

44

30.

Utbetalning partistöd 2023

Camilla Samuelsson

45

31.

Servicepolicy för Bräcke kommun

Camilla Samuelsson

46
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32.

Översyn av den politiska organisationen inför
mandatperioden 2023-2026

Camilla Samuelsson

47

33.

Internkontrollplan 2023, kommunstyrelsen

Camilla Samuelsson

48

34.

Redovisning av delegationsbeslut

49

35.

Meddelanden och informationer

50
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Justering av protokoll, upprop samt
fastställande av dagordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Justering av protokoll
Till justerande utses
2. Upprop
Kommunstyrelsen genomför upprop.
Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet.
3. Fastställande av dagordning
Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen utser en ledamot som tillsammans med
kommunstyrelsens ordförande ska justera protokollet.
Justerarna utses även till rösträknare.
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Kommunal parkeringsövervakning

Diarienummer KSK 2022/84

Teknik- och infrastrukturavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 2 § Lagen om kommunal
parkeringsövervakning m.m. (SFS 1987:24) att införa kommunal
parkeringsövervakning i Bräcke kommun.
2. Bräcke kommun ska svara för parkeringsövervakning enligt
områdeskarta med minst en parkeringsvakt.
3. Kommunstyrelsen får fatta beslut om ytterligare områden med kommunal
parkeringsövervakning.

Sammanfattning av ärendet
Bräcke kommun har idag ingen parkeringsövervakning, det är endast
polisen som kan bötfälla. Trafiksäkerheten, framkomligheten och
tillgängligheten måste ses över och förbättras, det bör även eftersträvas att
regler för parkering efterföljs. Ett arbete har påbörjats med att ändra lokala
ordningsföreskrifter och i samband med det ses även en möjlighet att införa
kommunal parkeringsövervakning med fastslagen felparkeringstaxa.
Kommunstyrelsen beslutade, § 20/2022, att remittera ärendet till
samhällsbyggnadsutskottet för yttrande om förslaget.
Samhällsbyggnadsutskottet framför i sitt yttrande, § 27/2022, att det inte
bör införas parkeringsavgifter utan enbart taxa för felparkeringar samt att
teknik- och infrastrukturavdelningen bör få i uppdrag att överväga de
åtgärder för övervakning som är relevanta och som inte medför höga
kostnader.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsutskottets yttrande § 27/2022
Kommunstyrelsens beslut § 20/2022
Tjänsteskrivelse, 2022-03-04
Områdeskarta
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Beslutet skickas till
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Polisen
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Medborgarförslag: Scen Hotell Östjemten

Diarienummer KSK 2022/97

Teknik- och infrastrukturavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Motivering
Det saknas utrymme i investeringsbudgeten för denna anpassning.

Sammanfattning av ärendet
Den 1 mars 2022 kom det in ett medborgarförslag om att byta ut det mobila
scengolvet på Hotell Östjemten, Kälarne, mot en permanent scen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-03
Medborgarförslag, Scen Hotell Östjemten, 2022-03-01

Beslutet skickas till
Förslagsställaren

Sida
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Medborgarförslag: Övergångsställe i
Pilgrimstad

Diarienummer KSK 2022/265

Teknik- och infrastrukturavdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Motivering
Trafikverket är huvudman för vägen och därmed kan inte Bräcke kommun
införa mer övergångsställen. Däremot kommer Bräcke kommun följa
Trafikverkets åtgärdsplan och se till att de beslut som är tagna uppfylls
gällande säkra passager på E14.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag inkom den 12 maj 2022 med ett förslag om
övergångsställe vid första busshållplatsen i Pilgrimstad. Förslagsställaren
framför att det är många barn som går till och från bussen och att det är en
tungt trafikerad väg och därför finns behov av ett övergångsställe.
Frågan om placeringar av övergångställen efter E14 är viktig i många
avseenden. Trafikverket är huvudman för vägen. En åtgärdsvalstudie (Åvs)
gällande E14 genom Bräcke har tagits fram av Trafikverket, där säkra
passager lyfts och ska ses över. Bräcke kommun kommer att följa
utvecklingen och jobba för säkra passager på E14.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-08
Medborgarförslag, Övergångsställe i Pilgrimstad, 2022-05-12

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Trafikverket
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Redovisning av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade kvartal
3 2022

Diarienummer KSK 2022/214

Sociala avdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp
och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller
motsvarande i en kommun är enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen
(2001:453), samt enligt 28 § f-g lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (1998:387) skyldig att rapportera om en beviljad insats
inte verkställts inom tre månader.
Rapporteringsskyldigheten gäller även de verkställigheter som avbrutits
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering sker en gång
per kvartal. Kommunstyrelsen ska till Inspektionen för vård och omsorg och
till de revisorer som avses i 3 kap 10 § kommunallagen (2017:725),
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS, som
inte verkställts inom tre månader, eller som efter avbruten verkställighet
inte åter verkställts inom tre månader. För varje beslut ska nämnden ange
tidpunkt för beslutet och vilken typ av bistånd besluter gäller samt kortfattat
uppge skälen för dröjsmålet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20
Kvartalsrapport till KPMG, 2022-10-20

Beslutet skickas till
Avdelningschef sociala avdelningen
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Resursförstärkning av
Familjehemscentrum

Diarienummer KSK 2022/471

Sociala avdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med en ekonomisk resursförstärkning
på 14 700 kr för att utöka Familjehemscentrum med 1,0 tjänst under 6
månader. Kostnaden tas från överskottet i familjerådgivningens budget.

Sammanfattning av ärendet
Familjehemscentrum i Jämtlands län är en verksamhet som bedrivs i
samverkan mellan kommunerna Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda,
Strömsund, Åre och Östersund. Syftet med verksamheten är att säkra
tillgången av familjehem för barn och ungdomar inom individ och
familjeomsorgens verksamhetsområde.
Familjehemscentrum gör bedömningen att verksamheten är i behov av
ytterligare 1.0 handläggare för att hantera den aktuella kö som finns i
verksamheten samt bemöta eventuella behov av familjehem till
ensamkommande barn från Ukraina. Handläggaren anställs i
verksamheten under 6 månader och finansieras av
samverkanskommunerna genom en fördelning utifrån befolkningsmängden
1 november 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20
Protokollsutdrag SocSam § 33, 2022-06-03

Beslutet skickas till
Sociala avdelningen
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Extra bostadsbidrag inom försörjningsstöd

Diarienummer KSK 2022/472

Sociala avdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det extra bidragstillägget till bostadsbidraget
inte ska klassas som inkomst för barnfamiljer med försörjningsstöd, från 1
december 2022, och under den tid regeringen beslutat att bidragstillägget
betalas ut.

Sammanfattning av ärendet
Alla barnfamiljer som har bostadsbidrag får, efter förslag från regeringen i
vårändringsbudgeten för 2022, ett tilläggsbidrag fram till och med 31
december 2022. Förslag om förlängning av tilläggsbidraget till den 30 juni
2023 har lagts fram till regeringen. Tilläggsbidraget är ett tillfälligt extra stöd
som betalas ut automatiskt. Tilläggsbidraget kommer att vara 25 procent av
det vanliga bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325
kronor per månad.
För barnfamiljer som har försörjningsstöd innebär bidragstillägget att
inkomsten för hushållet kommer att öka och därmed kommer
försörjningsstödet att minska. För att förmånen med ett extra bidragstillägg
ska bli möjlig för samtliga barnfamiljer i kommunen bör inte tilläggsbidraget
räknas som inkomst vid ansökan om försörjningsstöd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20

Beslutet skickas till
Sociala avdelningen
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Medborgarförslag: Höj ersättningen för
daglig sysselsättning

Diarienummer KSK 2022/387

Sociala avdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Motivering
Habiliteringsersättningens nivå är sedan en tid tillbaka under utredning till
följd av den ökade allmänna prisnivån. Ett förslag kommer läggas fram till
kommunstyrelsen med en höjning till 60 kr/dag, som föreslås finansieras
genom statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Den 12 september 2022 inkom ett medborgarförslag om önskad höjning av
ersättningen för daglig sysselsättning. Förslagsställaren beskriver att
ersättningen i nuläget är på 45 kronor per dag och att kombinationen med
måltid och buss till och från sysselsättningen gör att individerna går minus
ekonomiskt för att de arbetar.
Genom stöd från statsbidrag kunde kommunen höja ersättningsnivån 2018
och 2019 ta beslut om att permanenta nivån, som i dagsläget är på 45
kr/dygn. Som förslagsställaren framhäver är ersättningen i dagsläget inte
ekonomiskt gynnsam för de individer som erhåller den. Sociala avdelningen
har utrett habiliteringsersättningen sedan en tid tillbaka till följd av den
ökade allmänna prisnivån och kommer att presentera ett förslag på höjning
till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20
Sociala utskottets beslut § 95, 2022-10-20
Medborgarförslag Höj ersättningen för daglig sysselsättning, 2022-09-12

Beslutet skickas till
Förslagsställare
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Permanent höjning av
habiliteringsersättning

Diarienummer KSK 2022/473

Sociala avdelningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att permanent höja HAB-ersättningen från
nuvarande 45 kr/dygn till 60 kr/dygn från den 1 januari 2023.
Kostnadsökningen tas i befintlig budget för ansvar 2841, som finansieras
med stöd av statsbidrag.

Sammanfattning av ärendet
De människor som tillhör personkretsen enligt 1 § 1–2 p. lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till daglig verksamhet.
Syftet med daglig verksamhet är att den ska bidra till personlig utveckling
och till att främja delaktighet i samhället.
2018 kunde habiliteringsersättningen (HAB-ersättningen) höjas till 45
kr/dygn från tidigare 35 kr/dygn med stöd av statsbidrag, något som
permanentades 2019 genom beslut i kommunstyrelsen, § 153/2019. Med
anledning av den ökade allmänna prisnivån föreslås därför en höjning av
habiliteringsersättningen till 60 kr/dygn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20
Sociala utskottets beslut § 96, 2022-10-20

Beslutet skickas till
Sociala avdelningen
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Översiktlig granskning av delårsrapport per
2022-08-31

Diarienummer KSK 2022/493

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande som sitt eget.
2. Svaret överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens yttrande på
revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2022-08-31".

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har via KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per den 31
augusti 2022. Revisionens rekommendation är att kommunstyrelsen:
•
•
•
•

omgående tar fram åtgärder för att hantera det prognostiserade
negativa balanskravsresultatet.
tar fram verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk
hushållning för kommunkoncernen.
verkar för att verksamhetsmål fastställs som är möjliga att följa upp
löpande under året.
ser över klassificeringen av statsbidrag och att det korrigeras till
bokslutet.

Kommunstyrelsen instämmer i samtliga av revisionens rekommendationer
men konstaterar att med de budgetbrister som föreligger i förslaget till
budget 2023 och planåren 2024 – 2025, kommer kommunen behöva
besluta om åtgärder för att nå en ekonomi i balans, innan de ackumulerade
negativa balanskravsresultaten för 2020 – 2022 kommer kunna hanteras.
Kommunstyrelsen bedömer i nuläget inte heller att det är möjligt att göra
uppföljningar av verksamhetsmålen inför delårsrapporten. Ett
verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning för
kommunkoncernen har tagits fram i förslaget till kommunplan 2023 – 2025
och klassificeringen av statsbidrag har setts över och kommer korrigeras i
bokslutet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-03
Förslag till yttrande, 2022-11-03
Översiktlig granskning av delårsrapport 2022-08-31

Beslutet skickas till
Henrik Kvist, Rebecka Danielsson, Ingrid Strandberg
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Delårsrapport augusti 2022 för Jämtlands
Gymnasieförbund

Diarienummer KSK 2022/282

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport per 31 augusti 2022 för Jämtlands Gymnasieförbund
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat delårsrapport för 2022.
Resultatet per den 31 augusti uppgår till 19,7 miljoner kronor. Prognosen
för 2022 bedöms till minus 5,0 miljoner kronor. Med beaktande av att
förbundet har en god ekonomisk ställning är ägarsamrådet överens om att
alla ägarkommuner ska fatta beslut om synnerliga skäl i respektive
kommunstyrelse.
Revisorernas bedömning är att delårsrapportens resultaträkning,
balansräkning, drift- och investeringsverksamhet samt noter är upprättad i
enlighet med LKBR. Revisorernas bedömning är att det prognostiserade
resultatet inte är förenligt med förbundets finansiella mål. Det har inte varit
möjligt för revisionen att göra en bedömning om verksamhetsmålet kommer
att uppnås för helåret. Bedömningen är att balanskravet inte kommer att
uppfyllas för år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-02
Sammanträdesprotokoll § 29, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund,
2022-09-23
Delårsrapport augusti 2022, 2022-09-23
Granskning av delårsrapport 2022, 2022-10-27
Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, 2022-10-27
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022, 2022-10-27

Beslutet skickas till
Jämtlands Gymnasieförbund, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund
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Delårsrapport augusti 2022 Jämtlands
räddningstjänstförbund

Diarienummer KSK 2022/407

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport per 31 augusti 2022 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat delårsrapport för 2022.
Resultatet tillika balanskravsresultatet per den 31 augusti uppgår till -2,2
miljoner kronor. Prognos för hela 2022 bedöms uppgå till minus fyra
miljoner kronor. Räddningstjänstförbundets revisorer bedömer att
delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR), men inte är förenligt med det finansiella
mål som respektive fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen.
Verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk
hushållning uppfylls till övervägande del helt eller delvis. Kommunallagens
krav på en ekonomi i balans kommer inte att uppnås under 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-21
Delårsrapport 2022, 2022-09-16
Protokoll § 23, Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund,
2022-09-16
Utlåtande över delårsrapport 2022, 2022-10-04

Beslutet skickas till
Jämtlands Räddningstjänstförbund, Bergs, Härjedalens, Krokoms,
Ragundas, Strömsunds och Östersunds kommuner.
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Kommundelegationen - hantering av
statligt bidrag för en ekonomi i balans

Diarienummer KSK 2022/489

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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.
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.
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 (punkt 6-12) belastar
resultatet det år rivningen är slutförd.
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Sammanfattning av ärendet
Delegationen för en ekonomi i balans har beviljat Bräcke kommun
statsbidrag med totalt 100 267 200 kronor. Statsbidraget avser
delfinansiering för byggnationen av en ny F-9 skola inklusive fritidshem i
Gällö, rivning av två hyresfastigheter, rivning av tomma verksamhetslokaler
samt energieffektiviseringsåtgärder i simbassäng Gällö och fönsterbyten på
förvaltningshuset.
De åtgärder som statsbidraget beviljats för ska vara genomförda senast
den 31 december 2024. Delegationen har förtydligat
att ”investeringsprojektet inte behöver vara helt klart innan den 31
december. Men det ska vara tydligt att investeringsprojektet är påbörjat och
det ska finnas en utförlig prognos över den totala investeringsutgiften och
en realistisk tidsplan för när investeringen är klar och kan tas i bruk för
verksamheten.”
Senast den 31 augusti 2023 ska Bräcke kommun lämna en delredovisning
till Delegationen och senast den 31 oktober 2024 ska en slutredovisning
lämnas till delegationen. I slutredovisningen ska uppgifter om de
genomförda åtgärderna och deras totala kostnad framgå samt vilka
ekonomiska effekter av genomförda åtgärder som kan påvisas.

Beslutsunderlag
Ekonomiutskottets beslut § 74/2022
Skrivelse från Bräcke skola, 2022-10-27
Tjänsteskrivelse, 2022-10-24

Beslutet skickas till
Staben
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Kommunplan 2023-2025 med årsbudget
2023 och investeringsplan

Diarienummer KSK 2022/467

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunkoncernens finansiella mål för 2023 godkänns.
Kommunkoncernens verksamhetsmål för 2023 godkänns.
Partistödet för 2023 ska uppgå till 374 000 kronor.
Förslag till driftbudget för 2023 per nämnd/avdelning fastställs.
Resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt investeringsbudget för
2023 antas.
6. Förslag till ekonomisk flerårsplan för 2024 – 2025 antas.
7. Förslag till investeringsplan för 2024 – 2027 antas.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är
beslutade inom ramen för investeringsbudgeten 2023.
9. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2023.
10. Amortering av den långfristiga låneskulden ska under
kommunplaneperioden ske med fyra miljoner kronor per år.
11. Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, genom
forwardstart, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på
de lån som förfaller till betalning under 2024.
12. Beslut om användning av medel för utveckling och struktur delegeras till
kommunstyrelsen.
13. Resultatuppdraget under mål 9, ”Kommunens nettokostnadsavvikelse
inom verksamheterna äldreomsorg, förskola, grundskola, fritidshem och
IFO ska förbättras och på sikt vara lika eller bättre jämfört med liknande
kommuner”, tas bort.
14. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att
godkänna redaktionella ändringar i texten.
15. Kommunplan 2023 – 2025, budget 2023, investeringsplan 2023 – 2027
antas.
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Sammanfattning av ärendet
I juni 2022 fastställdes mål och resultatuppdrag för 2023 samt budgetramar
för 2023 – 2025 (kf § 40/2022). I de beslutade budgetramarna ingick ett
odefinierat sparbeting, en centralt budgeterad brist med 32,8 miljoner
kronor för 2023, med 32,1 miljoner kronor för 2024 och med 33,4 miljoner
kronor för 2025. Under hösten har avdelningarna fortsatt arbetet med att
hitta effektiviseringar, i syfte att minska kommunens budgetbrist samt tagit
fram detaljbudgetar för verksamheterna. Det har resulterat i att
budgetbristen i kommunplanen 2023 – 2025 har minskat och nu uppgår till
24,7 miljoner kronor för 2023, till 25,1 miljoner kronor för 2024 och till 30,2
miljoner kronor för 2025. Bristen ingår i budgetramen för gemensamma
anslag. I förslaget till kommunplan 2023 – 2025 har de politiska målen och
resultatuppdragen kompletterats med aktiviteter för 2023, ett
verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning har tagits
fram för koncernen och ett av resultatuppdragen i mål 9 har tagits bort med
anledning av att resultatuppdraget inte går att följa upp årligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-02
Kommunplan 2023 – 2025, budget 2023, investeringsplan 2023 – 2027
Ekonomiutskottets beslut § 67/2022
Ekonomiutskottets beslut § 73/2022

Beslutet skickas till
Staben
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Firmateckning/firmatecknare inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Undertecknande av skrivelser, förbindelser
och kontrakt m.m.

Diarienummer KSK 2022/323

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Tidigare beslut om firmateckning, daterat 2022-07-05, enligt
ks § 98/2022, upphävs att gälla per den 31 december 2022.
2. Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2023,
daterad 2022-11-02, antas.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om firmateckningsordning görs inför varje nytt år för att säkerställa
att den är aktuell.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-02
Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 2023

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens presidium, Avdelningschefer.
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Beslutsattestanter och ersättare,
kommunstyrelsen år 2023

Diarienummer KSK 2022/490

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna beslutsattestanter och ersättare har attesträtt från och med
1 januari 2023, enligt attestförteckning 2023, intill dess att ett nytt beslut
fattas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt attestreglementet, antaget av kommunfullmäktige
(kf § 141/2018), ska kommunstyrelsen och nämnder inför varje nytt
budgetår utse och besluta om befattningar eller personer med rätt att
beslutsattestera samt ersättare för dessa.
Attestreglementet utgör tillsammans med styrdokumentet
Tillämpningsanvisningar till attestreglementet (ks § 32/2019) regelverket för
hur attestering av ekonomiska transaktioner ska utföras

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-02
Attestförteckning kommunstyrelsen 2023

Beslutet skickas till
Avdelningschefer, ks presidium
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Teckningsrätt- bank, deklaration med mera

Diarienummer KSK 2022/325

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Tidigare beslut om teckningsrätt, daterad 2022-07-05, enligt ks §
97/2022, upphävs per den 31 december 2022.
2. Teckningsrätt 2023, daterad 2022-11-02, antas.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om teckningsrätt för bankkonton, deklarationer med mera görs
normalt inför varje nytt år för att säkerställa att den är aktuell.
Om det under löpande år sker förändringar som innebär att den behöver
uppdateras, behöver kommunstyrelsen fatta ett nytt beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-02
Teckningsrätt 2023

Beslutet skickas till
Henrik Kvist, Maria Berglund, Britt-Marie Lundemo, Ann-Christin Norberg,
Rebecka Danielsson, EvaCarin Andersson, Jenny Busk Anna Bergqvist
Nilsson, Camilla Samuelsson, Bengt Flykt, Richard Nilsson.
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Lönekartläggning 2022

Diarienummer KSK 2022/488

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Lönekartläggningen godkänns och handlingsplanen fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Staben har under hösten 2022 genomfört årets lönekartläggning.
Lönekartläggningen har utförts efter 2022 års lönerevision och omfattar
månadsanställd personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-25
Lönekartläggning med handlingsplan 2022, 2022-10-25

Beslutet skickas till
Staben/lönefunktion
Personal- och ekonomichef
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Exploateringsavtal

Diarienummer KSK 2022/274

Handlingar skickas ut senare.
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Förvärv av VA-anläggning av
MidSweden365 AB

Diarienummer KSK 2022/520

Handlingar skickas ut senare.
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Bräcke kommuns inträde i Vatten och
Miljöresurs AB

Diarienummer KSK 2022/215

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bräcke kommun antar bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och
samverkansavtal för Vatten och miljöresurs AB att gälla från och med den 1
januari 2023.
2. Besluten gäller under förutsättning att Härjedalens och Bergs kommun
fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB är sedan 1 januari 2019 Bergs
och Härjedalens kommuners driftbolag för VA och renhållningsverksamheterna. Anläggningarna ägs fortfarande av respektive kommun.
Syftet med bolagets tillkomst var att möjliggöra effektiviseringar och
specialiseringar, underlätta kompetens- och personalförsörjning samt att
minska sårbarheten i respektive organisation.
Bräcke kommun har under 2022 köpt kompetens och tjänster av bolaget
vad gäller avfallsverksamheten och har nu efterfrågat möjligheten att ingå i
bolaget både vad gäller renhållningsverksamheten och VA-verksamheten.
Kommunstyrelserna i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner har under
våren 2022 avgivit avsiktsförklaringar om gemensam verksamhet i bolaget.
Bräcke köper in sig i bolaget, genom en nyemission, med samma antal
aktier, till samma summa som Berg och Härjedalen erlade när bolaget
bildades. Nya förslag till bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal och
samverkansavtal har tagits fram för att möjliggöra Bräcke kommuns inträde
i bolaget. I samband med detta ändras bolagets namn från Vatten och
miljöresurs i Berg Härjedalen AB till Vatten och miljöresurs AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-25
Förslag till aktieägaravtal för Vatten och Miljöresurs AB
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Förslag till bolagsordning för Vatten och Miljöresurs AB
Förslag till samverkansavtal för Vatten och Miljöresurs AB
Förslag till ägardirektiv för Vatten och Miljöresurs AB
Avsiktsförklaring

Beslutet skickas till
Bergs kommun
Härjedalens kommun
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Ändring av reglemente för Bräcke och
Ånge bygg- och miljönämnd

Diarienummer KSK 2022/478

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar ändring av reglemente för Bräcke och Ånge
bygg- och miljönämnd daterad 2022-09-06.
2. Det nya reglementet börjar gälla från och med den 1 januari 2023.
3. Beslutet gäller endast om både Bräcke kommun och Ånge kommuns
kommunfullmäktige antar reglementet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Bräcke kommun beslutade 2017-12-19, § 125, att
godkänna avtal om samverkan i Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd.
Samma beslut fattades av kommunfullmäktige i Ånge kommun 2017-12-19,
§ 109. Av § 3 i avtalet framgår att nämndens verksamhet och arbetsformer
fastställs i reglementet för nämnden. Reglementet fastställs och ändras
genom beslut i kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. Nu
gällande reglemente antogs av kommunfullmäktige i Bräcke kommun 202005-06, § 16. Motsvarande beslut fattades av kommunfullmäktige i Ånge
kommun 2020-06-22, § 41.
Av § 9 i avtalet om samverkan i Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
regleras att uppföljning av samarbetet ska ske två gånger per år. Vid
uppföljningsmötet 2021-05-12 kom kommunerna överens om att föreslå
respektive kommunfullmäktige att genom revidering av nämndens
reglemente förändra dess uppdrag och verksamhet. Nämndens uppdrag
och verksamhet föreslås utökas med uppgifter enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen
om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen samt lagen om
sprängämnesprekursorer. Samtidigt föreslås att ansvar för energi- och
klimatrådgivning tas bort från nämndens reglemente.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-29
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Förslag till ändrat reglemente för Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
2022-09-06
Bygg- och miljönämndens beslut § 87/2022

Beslutet skickas till
Ånge kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
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Förslag till ändrad taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken (SFS 1998:808)

Diarienummer KSK 2022/479

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn
av miljöbalken (SFS 1998:808), daterad 2022-09-15.
2. Taxan ska tillämpas från och med 1 januari 2023 med årlig uppräkning
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
3. Beslutet gäller endast om både Bräcke kommuns- och Ånge kommuns
kommunfullmäktige antar taxan.

Sammanfattning av ärendet
Taxan för prövning och tillsyn av miljöbalken behöver kontinuerligt
uppdateras för att hållas med aktuell information och spegla förändringar i
bland annat miljölagstiftningen och lokala förhållanden. Taxan har
uppdaterats med aktuella laghänvisningar och i enlighet med Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) förslag på taxemodell.
Rekommendationen är att varje kommun uppdaterar sin miljöbalkstaxa vart
tredje år.
Enligt SKR anger taxemodellen en normal/basnivå. Varje kommun
ansvarar och har möjlighet att anpassa denna taxemodell till kommunens
behov och förhållanden. Miljöbalkstaxan för Bräcke och Ånge kommun har i
vissa delar anpassats till lokala förhållanden, och i likhet med angränsande
kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-31
Ändrad taxa för prövning och tillsyn av Miljöbalken (SFS 1998:808),
2022-09-15
Bygg- och miljönämndens beslut § 90/2022
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Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
Ånge kommun
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Projekt Kompetenskompassen

Diarienummer KSK 2022/509

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Bräcke kommun deltar i Handelskammaren Mittsveriges Service AB
projekt Kompetenskompassen om det blir ett positivt beslut från Rådet för
Europeiska socialfonden (ESF).
2. Kostnaden på 90 871 kr tas från näringslivs- och utvecklingsenhetens
projektmedel.

Sammanfattning av ärendet
Handelskammaren Mittsveriges Service AB har inkommit med en förfrågan
till Bräcke kommun om medfinansiering av ett projekt kring
kompetensförsörjning: ”Kompetenskompassen”. Frågan om
medfinansiering och deltagande har ställts till kommunerna i både
Västernorrland och Jämtland/Härjedalen
Handelskammaren har sökt finansiering via utlysning: Samverkan och
distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och
kompetensutveckling Mellersta Norrland.
Projektet pågår 2023-02-01 – 2025-12-31 och medfinansieringen för
projektperioden är totalt: 90 871kr.
År:
2023
2024
2025

Summa:
29 100kr
30 271kr
31 501kr

Mellersta Norrland, Jämtland och Västernorrland, har stora utmaningar
med kompetensförsörjning. Projektet är tänkt att bilda långsiktiga strukturer
för samverkan mellan skola och arbetsliv för att möta företagens, och
organisationers, föränderliga kompetensbehov. Handelskammaren
Mittsveriges Service AB har haft dialog med kommunerna under
projektframskrivningen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-11-02
Ansökan
Budgetspecifikation projekt 2023
Överenskommelse om Finansiering Kompetenskompassen 2023-2025

Beslutet skickas till
Handelskammaren Mitt
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Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke,
Berg och Härjedalen

Diarienummer KSK 2022/397

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Härjedalens kommun ansluter till den gemensamma
överförmyndarnämnden. Från och med den 1 januari 2023 ingår Bräcke
kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun i nämnden.
2. Bräcke kommun är värdkommun, nämnden ingår därmed i Bräcke
kommuns nämndorganisation.
3. Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för
Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun, daterat
2022-11-03 godkänns.
4. Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och
Härjedalen, daterat 2022-11-03 antas. Det börjar gälla den 1 januari
2023.
5. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Bräcke och Berg,
daterat 2020-05-06, upphör att gälla den 31 december 2022.
6. Tidigare samverkansavtal mellan Bräcke och Berg upphör att gälla den
31 december 2022.
7. Besluten gäller under förutsättning att motsvarande beslut tas av
kommunfullmäktige i Berg och Härjedalen.

Sammanfattning av ärendet
Bräcke kommun och Bergs kommun har haft gemensam
överförmyndarnämnd sedan den 1 januari 2015. Inför den mandatperiod
som börjar 2023 har diskussioner förts med Härjedalens kommun om att
ansluta till den gemensamma överförmyndarnämnden. Alla tre
kommunerna har i juni 2022 tagit beslut om inriktningen att Härjedalens
kommun ska ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden från och
med den 1 januari 2023. Samverkansavtal och reglemente för den
gemensamma överförmyndarnämnden har setts över, bland annat har
förändringar gjorts för att anpassa till att Härjedalens kommun går med i
den gemensamma nämnden.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-03
Kommunstyrelsens protokoll Härjedalens kommun 2022-06-08 § 144
Kommunfullmäktiges protokoll Bräcke kommun 2022-06-15 § 44
Kommunstyrelsens protokoll Bergs kommun 2022-06-21 § 111
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och
Härjedalens kommuner 2022-11-03
Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för
Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun, 2022-11-03

Beslutet skickas till
Bergs kommun
Härjedalens kommun
Staben, Bräcke kommun
Överförmyndarkansliet, Bräcke kommun
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Medborgarförslag: Huskurage

Diarienummer KSK 2022/348

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Motivering
Hänsyn bör tas till den kritik som riktats mot Huskurages metod samt
kommunfullmäktiges beslut om att ta fram riktad information till kommunens
hyresgäster. Informationen är framtagen och uppsatt i Bräcke kommuns
hyresfastigheter.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in den 5 augusti om att införa huskurage
inom Bräcke kommun. Huskurage är en våldspreventiv metod för att
förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot
närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids
för att få fler att agera vid oro där någon far illa i sitt hem. Metoden innebär
att en policy sätts upp i Bräcke kommuns fastigheter och att
informationsblad delas ut. Det handlar om att ge fler kunskap om våldet och
verktyg att agera när oro för att någon utsätts finns där.
Den 3 maj 2021 lämnade några ledamöter från Centerpartiet in en motion
om att införa huskurage inom Bräcke kommun. Motionen avslogs med
hänsyn till den kritik som riktas mot huskurages metod. Staben fick istället
uppdraget att ta fram en riktad information till Bräcke kommuns hyresgäster
som inte innehåller den rangordningen av åtgärder som förespråkas i
huskurage metod, informationen är framtagen och uppsatt i Bräcke
kommuns hyresfastigheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-13
Medborgarförslag, Huskurage 2022-08-05
Kommunfullmäktiges beslut § 14/2022
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Staben
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Regional ANDTS-strategi och
handlingsplan för Jämtlands län 2022-2026

Diarienummer KSK 2022/411

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bräcke kommun ställer sig bakom den Regionala ANDTS-strategin och
handlingsplan för Jämtlands län 2022–2026.

Sammanfattning av ärendet
Genom en gemensam strategi har Jämtlands län tagit ytterligare ett steg i
att utveckla länets ANDTS-förebyggande arbete. ANDTS står för alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel.
Syftet med den regionala ANDTS-strategin är att förverkliga de nationella
ANDTS-politiska målen genom att skapa en gemensam plattform för
arbetet, genom samverkan och tydliggörande av roller skapa ett långsiktigt
och hållbart ANDTS-förebyggande arbete i länet.
Fokus i arbetet ligger på det förebyggande arbetet snarare än på det som
görs inom vård och behandling. De mål och insatser som presenteras i den
regionala ANDTS-strategin och handlingsplanen för Jämtlands län 2022–
2026 är resultatet av en process där pågående arbete kartlagts och försökt
identifiera länets styrkor och utvecklingsområden inom länets ANDTSarbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-24
Regional ANTDS-strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2022–2026

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Jämtlands län
Staben
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Energi- och klimatrådgivning genom
Region Jämtland Härjedalen 2023

Handlingar skickas ut senare.
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Utbetalning partistöd 2023

Diarienummer KSK 2022/483

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd för 2023 betalas ut med:
131 790 kronor till Socialdemokraterna,
81 924 kronor till Centerpartiet,
56 990 kronor till Moderaterna,
56 990 kronor till Sverigedemokraterna,
30 276 kronor till Jämtlands Väl Bräcke samt
16 029 kronor till Vänsterpartiet.
2. Utbetalning sker efter inkommen redovisning av partistödet för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Partistöd är ett ekonomiskt stöd till de politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige och syftet med partistödet är att stärka
partiernas ställning i den kommunala demokratin. Enligt kommunallagen
(kap 4 § 32) ska beslut om att betala ut partistöd fattas av
kommunfullmäktige minst en gång per år. Partistödet i Bräcke kommun
består av två delar; grundstöd och mandatstöd. Grundstödet är 10 procent
av totalbeloppet för partistöd. Grundstödet reduceras för partier som har
mindre än fyra mandat i fullmäktige, två - tre mandat ger 0,75 av
grundstödet och ett mandat ger 0,50 av grundstödet. Mandatstöd betalas ut
per mandat för de partier som finns representerade i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-20
Beräkning partistöd 2023

Beslutet skickas till
Gruppledarna i kommunfullmäktige
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Servicepolicy för Bräcke kommun

Diarienummer KSK 2022/226

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Servicepolicy för Bräcke kommun, daterad 2022-04-27, antas.

Sammanfattning av ärendet
I oktober 2021 kf § 68 antog kommunfullmäktige styrdokumentet Resultatoch målstyrning, vision och politiska mål. I målstyrningen finns tio politiska
mål. För vart och ett av dem har kommunstyrelsen beslutat om ett antal
resultatuppdrag, kortsiktiga mål. Till den slutliga kommunplanen för 20222024 har avdelningarna tagit fram aktiviteter.
Mål 8 handlar om god service och ett gott bemötande för dem som kommer
i kontakt med kommunen. En av aktiviteterna för gott bemötande är att
kanslienheten ska utarbeta en servicepolicy i syfte att tydliggöra
organisationens rutiner för bemötande och tillgänglighet. Ett förslag till
servicepolicy för Bräcke kommun har tagits fram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-27
Förslag till servicepolicy för Bräcke kommun 2022-04-27

Beslutet skickas till
Kansliet
Avdelningschefer
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Översyn av den politiska organisationen
inför mandatperioden 2023-2026

Diarienummer KSK 2021/57

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet
En översyn av den politiska organisationen har genomförts under våren
2021. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har lagt förslag
på en ny politisk organisation inför mandatperioden 2022–2026. Förslaget
baseras på en utskottsmodell, liknande den Bräcke har idag, men med
färre utskott. För resterande politisk organisation föreslås inga ändringar.
Kommunstyrelsen behandlade förslaget på sitt sammanträde den 24
november 2021, § 182, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att
minska antalet ordinarie ledamöter till 27. Kommunfullmäktige beslutade
enligt förslaget, § 117/2021, och antalet ledamöter i kommunfullmäktige är
numera 27. Resterande delar av Beredningen för kommunfullmäktiges
arbetsformers förslag behandlades inte och behöver därför tas upp för
beslut igen. Enligt kommunallagen 5 kap. § 28 ska kommunstyrelsen alltid
ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd
eller av en fullmäktigeberedning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-10-31
Yttrande från ledningsgruppen, 2021-11-18
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers protokoll § 26/2021
Enkät om den politiska organisationen, sammanställning av svar, 2021-1018

Beslutet skickas till
Staben
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Internkontrollplan 2023, kommunstyrelsen

Diarienummer KSK 2022/463

Stabens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till internkontrollplan 2023 för kommunstyrelsen, daterad 2022-1104, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017 riktlinjer för intern kontroll (kf § 77/2017).
Syftet är att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll,
vilket därmed utgör en del i styrningen av verksamheten. I riktlinjerna
framgår det att nämnderna årligen ska anta en särskild plan för uppföljning
av den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden.
Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram förslag på
internkontrollplaner för 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-11-07
Förslag till internkontrollplan 2023, 2022-11-04

Beslutet skickas till
Avdelningschefer
Revisorer
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Redovisning av delegationsbeslut

Diarienummer KSK 2022/59

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Dessa
beslut ska anmälas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut perioden 2022-10-07- 2022-11-02

Beslutet skickas till
Registrator
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Meddelanden och informationer

Diarienummer KSK 2022/59

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av meddelanden och informationer godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden och informationer som inkommer till Bräcke kommun och
som är av vikt redovisas för kommunstyrelsen. I sammanställningen
framgår alla meddelanden och informationer som kommit in sedan
föregående sammanträde.

Beslutsunderlag
Meddelanden och informationer, 2022-11-02

Beslutet skickas till
Registrator
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