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Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, onsdagen den 4 november 2020  
kl. 14.03-16.15. 

 
 Sammanträdet ajournerades mellan klockan 14.10 och 14.42, mellan klockan 

15.37 och 15.42 och mellan klockan 16.03 och 16.07. 
   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommundirektör 
 Marit Råbock, sekreterare 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras måndagen den 9 november 2020 kl. 10.00  

 
Utses att justera: Ingrid Kjelsson (C) och Arne Jonsson (S) 

 

 

 

 

 

 
Malin Johansson    Yngve Hamberg (S)   

Sekreterare   Ordförande   

  

 

 

 

 

 

Ingrid Kjelsson (C)   Arne Jonsson (S) 

Justerande   Justerande  

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-04 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2020-11-10 till och med 2020-12-01  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
 
 



 
 

   
 
 

 

Sida 3 av 35 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-11-04 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 117-136 

 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Just. 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§ 

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Hans Svärd, C 
2:e vice ordförande 

X 
 

   

   

     

Ann-Sofie O´Dwyer, C 
 

X 
 

   

   

     

Ingrid Kjelsson, C X    

   

     

Camilla Dahlberg, C X         

Ingela Ahlqvist, C X    

   

     

Lisa Skylare, C X    

   

     

Elba Nilsson Smårs, C 
Doris Svensson, C 

X    

   

     

Elisabeth Andersson, C 
 

X         

Erika Kristoffersson, C  
Carina Thellbro, C 

X    

   

     

Elsie-Marie Tåqvist, C X         

Östen Wallström, C X         

Bartlomiej Szulc, C X         

Jörgen Persson, S X         

Cathrine Blomqvist, S X         

Gudrun Eriksson, S X         

Kenneth Godhe, S X         
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Just. 

Wanja Byström, S X 
 

        

Sven-Åke Draxten, S X 
 

        

Helge Lindqvist, S 
Barbro Wik, S 

X 
 

   

   

     

Arne Jonsson, S 
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning 
eller beslut i § 132. 

X 
 

   

   

     

Barbro Norberg, S,  
1:e vice ordförande 

X 
 

   

   

     

Farhat Ali, S X 
 

   

   

     

Martin Halvarsson, M X 
 

        

Johan Loock, M 
Knut Richardsson, M 

X 
 

   

   

     

Marina Mellgren, M X 
 

   

   

     

Kjell Eriksson, SD X 
 

   

   

     

Vikramjit Singh Sra, SD X 
 

        

Anders Lundqvist, V X 
 

   

   

     

Christer Olsson, JVB X 
 

        

Yngve Hamberg, S 
Ordförande 

X 
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Ärendelista 
Kf § 117 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 6 

Kf § 118 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 7 

Kf § 119 Informationer 8 

Kf § 120 MidSweden 365 AB, balans- och resultatrapport  per 31 augusti samt prognos för 2020 9 

Kf § 121 Delårsbokslut per sista augusti 2020 och prognos för 2020 10 

Kf § 122 Skattesats år 2021 12 

Kf § 123 Riktlinjer fastighetsförsäljning 15 

Kf § 124 Uppföljning av intern kontroll augusti 2020 17 

Kf § 125 Ny resursfördelningsmodell för fritidshem samt grundskola 18 

Kf § 126 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 19 

Kf § 127 Revidering av kommunens biblioteksplan 22 

Kf § 128 Motion: Datakunskap för äldre och transport till undervisning 24 

Kf § 129 Medborgarförslag: Aktivitet vid båthamn 26 

Kf § 130 Medborgarförslag: Skolgård för högstadiet Bräcke 27 

Kf § 131 Medborgarförslag: Skolgård för de äldre eleverna 29 

Kf § 132 Rättelse av tidigare beslut - Övertagande av Gällö Folkets hus tillgångar och skulder i 
samband med dess avveckling 30 

Kf § 133 Valärenden 32 

Kf § 134 Anmälan av nya motioner 33 

Kf § 135 Interpellationer och frågor 34 

Kf § 136 Meddelanden och informationer 35 
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Just. 

 

Kf § 117 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 
 
Joakim Blomkvist (C) har den 5 oktober 2020 avsagt sig sina politiska 
uppdrag i Bräcke kommun. Ny röstsammanräkning har begärts av 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 
_____ 
 
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 15 oktober 2020 att till ny 
ledamot i Joakim Blomkvists ställe, har Östen Wallström (C) utsetts. 
Som ny ersättare i Östen Wallströms ställe, har Doris Svensson (C) 
utsetts. 
_____ 
 
Theresa Flatmo (C) har den 20 oktober 2020 avsagt sig sina politiska 
uppdrag i Bräcke kommun. Ny röstsammanräkning har begärts av 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 
_____ 
 
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 29 oktober 2020 att till ny 
ledamot i Theresa Flatmos ställe, har Bartlomiej Szulc (C) utsetts. 
Som ny ersättare i Bartlomiej Szulcs ställe, har Sven Jonsson (C) 
utsetts. 
_____ 
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Just. 

 

Kf § 118 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av 
dagordning 

 
Kommunfullmäktige utser två ledamöter som tillsammans med 
kommunfullmäktiges ordförande ska justera protokollet.  
 
Kommunfullmäktige utser även två ersättare för justerarna.  
 
Justerarna utses även till rösträknare. 
 
Protokollet justeras måndagen den 9 november kl. 10.00, 
förvaltningshuset Bräcke. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C) och Knut Richardsson (M). 

Till ersättare utses Elisabeth Andersson (C) och Arne Jonsson (S). 

 

2. Upprop 

Kommunfullmäktige genomför upprop.  

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  
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Just. 

 

Kf § 119 Informationer 
 

Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.10 och 14.42 för 
informationer.  
 
Bengt Flykt, kommundirektör, informerar om läget gällande covid-19.  
Antal smittade per 100 000 invånare i Bräcke ligger på 18,1.  
Det kommer bli mer smittade brukare, anställda och elever men 
bedömningen är fortfarande att den mest akuta fasen är över.  
Bengt förutspår att vi kommer att behöva leva med covid-19 även om 
ett vaccin tas fram.  
 
Vidare informerar Bengt om att regionen har påbörjat provtagning för 
antikroppar för alla i regionen. Krisledningsgruppen träffas en gång i 
vecka för att följa läget.  
 
En konsekvens av covid-19 som Bengt tar upp är att verksamheterna 
inte har kunnat arbeta med effektiviseringar. Bengt tar vidare upp att 
arbetet med att få fram en kommunplan för 2021 pågår men att det kan 
finnas ett behov av att koncentrera verksamheten till färre uppdrag.  
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Just. 

 
      Dnr 2020/480 23 

Kf § 120 MidSweden 365 AB, balans- och resultatrapport  
per 31 augusti samt prognos för 2020 
 

Balans- och resultatrapport per den 31 augusti 2020 samt prognos för 
2020 har upprättats.  
 
MidSweden 365 AB redovisar per den 31 augusti 2020, ett resultat på 
minus 1,9 miljoner kronor.  
 
Prognosen för hela året visar mot ett resultat på minus 2,8 miljoner 
kronor.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 162/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-25 
Balans- och resultatrapport per 2020-08-31 
Prognos 2020 per 31 augusti, 2020-09-11 
Bilaga underlag prognos maj-augusti 2020, 2020-09-11 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Balans- och resultatrapport per 2020-08-31 godkänns.  
 

2. Prognos 2020 per 31 augusti godkänns. 
 
  
 
 

Utdrag till 
 
MidSweden 365 AB 
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Just. 

   
      Dnr 2020/481 04 

Kf § 121 Delårsbokslut per sista augusti 2020 och prognos för 
2020 

 
Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2020 och bokslutsprognos 
för 2020 har upprättats för Bräcke kommun.  
 
På grund av tidsbrist har det inte upprättats några sammanställda 
räkenskaper för kommunkoncernen, vilket innebär att de kommunala 
koncernföretagen och förbunden inte omfattas av delårsrapporten. Det 
finns inte heller något lagkrav utan är upp till varje kommun att avgöra 
om koncernföretagen ska ingå i delårsrapporten.  
 

Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 20, ett resultat på 12,4 
miljoner kronor. Efter balanskravsavstämningen, där realisationsvinster 
reglerats med 0,4 miljoner kronor, uppgår resultatet till tolv miljoner 
kronor. 
 
Prognosen för hela året visar mot ett resultat på minus 12,2 miljoner 
kronor och efter avstämning mot balanskravet ett resultat på minus 
12,6 miljoner kronor.  
 
Kommunens prognostiserade minusresultat innebär troligen att varken 
koncernens eller kommunens finansiella mål, om att resultaten ska 
uppgå till minst noll miljoner kronor, kommer uppnås.   
 
Det finansiella målet att kommunens långfristiga låneskuld under 2020 
inte ska öka kommer att uppnås. Den långfristiga låneskulden kommer 
enligt plan att minska med 4,8 miljoner kronor.  
 
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2019, uppgår till 
29,5 miljoner kronor. Per den 31 augusti 2020 har 7,4 miljoner kronor 
förbrukats. I prognosen för helåret bedöms 19 miljoner kronor 
förbrukas, medan 9,2 miljoner kronor planeras att begäras 
ombudgeterade till 2021. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 163/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-25 
Förslag till delårsrapport 2020-08-31 med prognos för 2020 
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Just. 

Kf § 121 forts.  
 

Yrkanden 

 
Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Ingrid Kjelsson (C) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslag till delårsbokslut per den 31 augusti och prognos för 2020, för 
kommunen godkänns.  

 

 
 

Utdrag till 
 
Avdelningschefer  
Rebecka Danielsson 
Henrik Kvist 
Ingrid Strandberg 
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      Dnr 2020/472 04 

Kf § 122 Skattesats år 2021 
 

De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 är mycket besvärande 
trots regeringens historiskt stora budgetproposition. 
Budgetpropositionen kommer att fastställas i december 2020. Två 
större statsbidrag, utöver de tidigare aviserade förändringarna, 
påverkar budgeten i positiv riktning: ett tillfälligt generellt statsbidrag på 
7 miljarder kronor till kommunerna 2021 (minskas till 3,5 miljarder 
kronor 2022) och ett permanent riktat statsbidrag 
(äldreomsorgssatsningen) på fyra miljarder kronor per år. De två 
statsbidragen förbättrar preliminärt intäkterna för kommunen med 7,8 
miljoner kronor (4,3 mkr + 3,5 mkr) år 2021. 
 
Regeringen har även aviserat ett äldreomsorgslyft på totalt 3,4 
miljarder kronor, i två omgångar. En viss del av beloppet avser 2020 
medan huvuddelen av bidraget avser 2021. Bräcke kommun kan 
sammantaget rekvirera 3,3 miljoner kronor under de två åren. Bidraget 
får endast användas som ett stöd till omsorgspersonal som 
vidareutbildar sig, vilket innebär att medarbetare som utbildar sig kan 
göra det med lön. Bidraget är långsiktigt bra kopplat till framtida 
kompetens- och personalförsörjning, men påverkar inte kommunens 
budgetmässiga förutsättningar. 
 
Prognosen för 2020 per den sista augusti pekar på ett underskott på 
drygt tolv miljoner kronor. I prognosen finns det dels en osäkerhet hur 
årets löneöversyn ska hanteras på central nivå och dels en stor 
osäkerhet avseende det återsök som kommunen har gjort med 
anledning av merkostnader för covid-19 på totalt 9,2 miljoner kronor. 
Bristen i budgeten för 2020 uppgick till drygt 32 miljoner kronor. I 
huvudsak beror förbättringar i utfall jämfört med budget på tillfälliga 
förstärkningar och engångspengar. I preliminär kommunplan för 2021 
som fastställdes i juni 2020 var bristen för att ha en budget i balans 
30,5 miljoner kronor. 

 
Befolkningsförändringen har efter några relativt stabila år, som en följd 
av Sveriges stora flyktingmottagande, återgått till tidigare års utveckling 
med relativt stora negativa svängningar.  
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Just. 

Kf § 122 forts.  
 

Bedömningen är att befolkningsminskningen per den första november 
blir ungefär minus 120 personer, vilket är väsentligt sämre än 
planeringstalet på minus 50 personer, som är fastställt i den 
preliminära kommunplanen. Förändringen motsvarar 4,5 miljoner 
kronor i minskade skatte- och statsbidragsintäkter. Eftersom 
detaljbudgetarbetet inte är klart så är det svårt att i dagsläget bedöma 
hur stort det totala underskottet för 2021 är. 
 

Trots den mycket ansträngda ekonomiska situationen så föreslår 
kommunstyrelsens ekonomiutskott den 24 september 2020 att den 
kommunala skattesatsen för år 2021 ska vara oförändrad (23,39 
kronor), exklusive skatteväxling. Alternativet, det vill säga en 
skattehöjning, bedöms i dagsläget innebära ännu större negativa 
konsekvenser som långsiktigt påverkar kommunens förmåga att 
bedriva en god kommunal service. 
 
Det kommer innebära att kommunens budget för 2021 inte kommer att 
vara i balans. Det är helt nödvändigt att snarast vidta åtgärder som ger 
kommunen förutsättningar att kommande år budgetera ett överskott. 
Med nuvarande förutsättningar kommer det ackumulerade underskottet 
öka snabbt varje år. 
 
En ny möjlighet som kan bli verklighet år 2021 är att det enligt 
budgetpropositionen kommer att införas en kommundelegation 
(motsvarar kommunakuten som fanns på 1990-talet) under åren  
2021–2023. Syftet med kommundelegationen är att stödja enskilda 
kommuner och regioner med strukturella utmaningar. Det är idag oklart 
hur det kommer att fungera men avsikten är att kommuner och regioner 
ska kunna få tillfälligt stöd med finanserna. Stödet kommer med stor 
sannolikhet vara villkorat. 
 
Kommunstyrelsen är enligt kommunallagen (KL 11 kap § 8) skyldig att 
föreslå en skattesats för kommande år innan oktober månads utgång. 
Kommunallagen anger vidare att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för kommande år före november månads utgång. Därefter 
finns det en möjlighet för kommunfullmäktige att i december fastställa 
en annan skattesats än den som har bestämts i november. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 164/2020 
Stabens tjänstemannaförslag 2020-09-25 
Ekonomiutskottets beslut § 27/2020   
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Just. 

Kf § 122 forts.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 
Kommunalskatten för år 2021 ska, exklusive skatteväxling, vara 
oförändrad jämfört med 2020 och uppgå till 23,39 kronor. 

 

 

Utdrag till  

Samtliga avdelningschefer och kommundirektör 
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Just. 

   
      Dnr 2020/341 28 

Kf § 123 Riktlinjer fastighetsförsäljning 
 

Mot bakgrund av ökade försäkringskostnader, koncentration av egen 
verksamhet och förändrade omvärldsfaktorer har kommunen i sin ägo 
ett antal fastigheter där det inte bedrivs kommunal verksamhet och där 
det inom överskådlig framtid inte kommer att bedrivas kommunal 
verksamhet. För dessa fastigheter kan man fundera på i vilken 
utsträckning kommunen bör vara fastighetsägare. För de fall 
kommunen inte är den lämpligaste fastighetsägaren har det 
framkommit ett behov av principer för avyttring.  
 
Det finns även ett antal tomter för småhus kommunen har till försäljning 
såväl i mindre orter som i tätorterna. För dessa har kommunstyrelsen 
tidigare tagit beslut om villkor för försäljning av småhustomter i Bräcke, 
Gällö, Kälarne och Pilgrimstad. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 168/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2020-09-22 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut SBU § 44/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2019-06-18 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut, SBU § 21/2020 
Kommunstyrelsens beslut § 106/2017 - Villkor försäljning tomter 
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Just. 

Kf § 123 forts.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige antar följande principer för fastighetsförsäljning: 
 

1. Bräcke kommun ska ha en aktuell förteckning över de fastigheter 

som är aktuella för försäljning.  

2. Fastigheter där kommunen inte har eller inte i ett långsiktigt 

perspektiv ser att man kommer att ha kommunal verksamhet ska 

säljas. 

3. Fastigheter som har en verksamhet knuten till sig erbjuds vid en 

försäljning i första hand till verksamhetsutövaren till ett 

marknadspris utan annonsering eller budgivning. 

4. Fastigheter där verksamhetsutövaren inte vill köpa ”sin” lokal till ett 

bedömt värde försäljes genom budgivning på öppna marknaden.  

5. Fastigheter som inte har någon verksamhet i sig försäljes på öppna 

marknaden genom budgivning.  

6. Särskilda skäl, i strid med punkterna 2–5, kan finnas till att 

kommunen ska ha kvar en fastighet i kommunal ägo.  

 
 
 

Utdrag till  

SBU 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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Just. 

 
      Dnr 2020/473 00 

Kf § 124 Uppföljning av intern kontroll augusti 2020 
 

Efter augusti har en uppföljning gjorts av de internkontroller som 
genomförts. Uppföljningen har gjorts utifrån de internkontrollplaner som 
har antagits för 2020. Bedömningen är att den interna kontrollen 
fungerar bra. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 169/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-30  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Rapporten för intern kontroll efter augusti 2020 godkänns. Den interna 
kontrollen bedöms fungera bra. 
 
 
Utdrag till 
 
Revisorerna, tjänstemannaförslaget bifogas 
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      Dnr 2019/150 61 

Kf § 125 Ny resursfördelningsmodell för fritidshem samt 
grundskola 

 
Utifrån rådande omständigheter med dels byte av skolchef inför hösten 2020 
(tillträdde 1 augusti) och dels Corona-pandemi (som i princip kom samtidigt 
som beslutet i kommunfullmäktige den 4 mars), så har det inte varit rimligt att 
genomföra de förändringar som kommunfullmäktige föreslog inför hösten och 
läsåret 2020.  
 

Nya skolchefen vill att punkt 3–5 av beslutet som togs i mars 2020 
upphävs och att skolchefen får i uppdrag att se över och lämna förslag 
på en ny resursfördelningsmodell under 2021. Rambudgeten 2021 
kommer i princip inte att påverkas av att beslutet från tidigare hävs då 
budgetramarna gjordes under april 2020. Parallellt med detta så har 
Utbildningsdepartementet uppmärksammat frågan kring 
resursfördelning till skolan (Betänkande: En mer likvärdig skola – 
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28) 
och det gör att det finns ytterligare anledning att se över detta innan 
införande av nya nyckeltal och resursfördelning beslutas. 
  
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 160/2020 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-21  
Skolutskottets beslut § 54 samt § 53 
Kommunfullmäktigs beslut § 4/2020 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Kommunfullmäktiges beslut, § 4/2020 punkt 3–5, upphävs.  

 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny 

resursfördelningsmodell för fritidshem samt grundskola. Ett nytt 

beslut tas innan läsårets början 2021 för att ge ekonomisk effekt 

under höstterminen 2021–2022. 
 

 

 

Utdrag till 
 
Skolutskottet 
Skolchef  
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      Dnr 2020/449 04 

Kf § 126 Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening 
 

Bräcke kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 

helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en 

solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 

Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 

finansiella institutioner. 

 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på 

att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för 

förlagslånen bifogas som Bilaga (”Lånevillkoren”). 

 

Bräcke kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 31 augusti 

2020 till 1 688 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 

inte längre inräknas i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre 

fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av 

Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid 

medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 

förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och 

återbetalats till Föreningen.  
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Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 

förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 

Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.  
 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt 

kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att 

omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats 

till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen 

i form av en kapitalinsats.  

 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det 
två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så 
att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk 
medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån 
uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per 
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där 
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats 
(kr/invånare), 
kommun 

2020 900 

2021 1 000 

2022 1 100 

2023 1 200 

2024 1 300 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras 
kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
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Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 161/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-07  
Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening, information 2020-09-03 
Bilaga: Allmänna villkor förlagslån (”Lånevillkor”) 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Bräcke kommun till Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 

1 688 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta 

de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att 

besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 

under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 
 

 

Utdrag till 

 

Staben 

Kommuninvest 

 

Paragrafen justerades direkt. 
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      Dnr 2020/489 88 

Kf § 127 Revidering av kommunens biblioteksplan 
 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner och landsting ha en 
politiskt fastställd biblioteksplan för sin folkbiblioteksverksamhet. Bräcke 
kommuns biblioteksplan (KF § 171/2016) ska revideras senast 2020-12-31, för 
att träda i kraft den 1 januari 2021. 
 

Biblioteksplanen ska utgöra ett ramverk för styrningen av 
verksamheten under ett antal år framåt. Det innebär att den till stor del 
utgör en karta av hur verksamheten fungerar idag, med en ganska 
generell planering för framtiden. Att kunna anpassa sig till omvärlden är 
en nödvändig frihet, och tittar man på utvecklingen som skett sedan 
den nu gällande biblioteksplanen antogs så har en hel del hänt. 
 

För att synliggöra våra integrerade bibliotek ingår nu skolbiblioteket i 
samma kapitel som folkbibliotekets verksamhet för barn och unga. Det 
är helt enkelt värt att lyfta fram vår samordning mellan folkbibliotek och 
skolbibliotek som ett gott exempel på hur en liten kommun kan få ut det 
mesta av sina gemensamma resurser, både vad gäller personal och 
ekonomi. I slutänden innebär samordningen att vi kan garantera 
likvärdig service till alla barn i kommunen, oavsett bostadsort. 
 

Bibliotekets låneregler är verkställighet och är inte något som beslutas 
politiskt. Det är däremot avgifterna, och därför ligger de med som en 
punkt i dokumentet.  
 

I övrigt är planen en beskrivning av verksamheten och det lagstadgade 
uppdraget, med utmaningar och utvecklingsområden. Med kompetent 
personal, god samverkan med andra kommunala verksamheter, ett 
aktuellt bestånd av medier och tjänster är biblioteksverksamheten 
något som Bräcke kommun kan vara väldigt stolt över. 
 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 157/2020 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-25 
Förslag till reviderad Biblioteksplan 2021–2024, 2020-09-22 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
 

Kommunfullmäktige antar den reviderade biblioteksplanen för  
2021–2024. 

 
 
Utdrag  
 
Skol- och barnomsorgsavdelningen 
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      Dnr 2019/464 10 

Kf § 128 Motion: Datakunskap för äldre och transport 
till undervisning 
 

Kjell Eriksson (SD) har den 3 oktober 2019 lämnat in en motion om hur 
Bräcke kommun kan underlätta undervisning i datakunskap för äldre 
samt vilka arbetsuppgifter Bräcke kommuns bibliotekarier ska ha.  

 

Kjell Eriksson yrkar på: 

1. Att kommunen går ut med en enkät till alla äldre och erbjuder dem 

skjuts till undervisning i datakunskap.  

2. Att bussen ska vara gratis. 

3. Att det i Bräcke kommuns bibliotekariers arbetsuppgifter ska ingå 

att renskriva motioner åt politiker.  

 

Motionen och utkast till tjänstemannaförslag har lämnats till 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet. Pensionärs- och tillgänghetsrådet 
har inte kommit in med några synpunkter. 

 

En liknande motion har tidigare hanterats, Ksk 2018/80, beslutad i Kf 
2018-10-25. Den avslogs då med motivering: ”frågan om hur 
kommunen kan underlätta medborgarnas utbildning i 
datakunskap/digitala verktyg hanteras av den förstudie som planeras 
under 2018-2019.” 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 166/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-25 
Kjell Erikssons (SD) motion Datakunskap, 2019-10-03 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen avslås. 

 

Motivering 
 
Den första och andra att-satsen avslås med motiveringen att under 2018–2019 
genomfördes en förstudie ”Lokal digital agenda”. Den förstudien pekar inte på att 
kommunen i detta läge ska rikta några särskilda insatser mot äldre för att öka deras 
datakunskap. Den tredje att-satsen avslås med motivering att varje parti har ett lokalt 
partistöd som ska kunna användas till frågor som detta.  
 
Yrkanden 

 
Vikramjit Singh Sra (SD) 
Bifall till motionen. Vid avslag vill vi att resultatet av nämnd förstudie 
skall presenteras snarast.  
 
Beslutsgång 

 
Ordförande ställer Vikramjit Singh Sras (SD) yrkande mot 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen avslås. 

 

Motivering 
 
Den första och andra att-satsen avslås med motiveringen att under 2018–2019 
genomfördes en förstudie ”Lokal digital agenda”. Den förstudien pekar inte på att 
kommunen i detta läge ska rikta några särskilda insatser mot äldre för att öka deras 
datakunskap. Den tredje att-satsen avslås med motivering att varje parti har ett lokalt 
partistöd som ska kunna användas till frågor som detta.  

 
  
Utdrag till 
 
Staben 
Motionären 
 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15.37 och 15.42.  
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      Dnr 2020/403 82 

Kf § 129 Medborgarförslag: Aktivitet vid båthamn 
 

Förslagsställarna vill att kommunen ordnar något att göra vid 
campingplatsen, Bräcke båthamn. Det finns en gräsplan vid 
campingplatsen vid båthamnen där vill förslagsställarna att man 
sätter upp ex fotbollsmål, gungor eller vollybollnät för 
campinggäster och lokala Bräckebor.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 165/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-02  
Medborgarförslag Aktivitet vid båthamnen, 2020-07-03 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 

Marken vid båthamnen är ingen campingplats utan uppställsplats för husvagn/husbil 
med rätt att stå 1 dygn. Genom att marken är utarrenderad till annan aktör så har 
Bräcke kommun överlåtit ansvar och rättigheter att bruka marken under tiden den är 
utarrenderad. Kommunen har därför ingen möjlighet att iordningställa 
förslagsställarnas önskemål. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Förslagsställarna 
Staben 
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      Dnr 2020/370 62 

Kf § 130 Medborgarförslag: Skolgård för högstadiet Bräcke 
 

Ett medborgarförslag har inkommit 2020-06-05 där förslagsläggare föreslår att 
det borde vara en skolgård bredvid Folkets Hus som ungdomarna på 
högstadiet kan vara på. I förslaget föreslås att man skulle kunna byta ut 
gungorna som står där idag mot basketkorgar, jämna ut backen och asfaltera, 
samt måla upp linjer för bandy/fotboll/basket. 
 

I dagsläget kan högstadiets elever vara på skolgården, bakom Folkets 
hus vid låg- och mellanstadiet, delar av skoldagen. Eleverna kan också 
vara inne i ungdomsgårdens lokaler på raster. Marken där gungorna 
finns idag tillhör Bräcke Folkets hus och de har meddelat att de också 
funderat på att göra om skolgården för högstadiet. Eftersom 
kommunen inte äger marken där gungorna står förslås att en dialog 
med fastighetsägaren Bräcke Folkets hus inleds och där önskemålen 
från förslagsställen samt övriga elever beaktas. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 158/2020 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-23 
Skolutskottets beslut § 48/2020  
Medborgarförslag, Skolgård för högstadiet Bräcke, 2020-06-05 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Motivering 

 
Bräcke kommun är inte markägare men frågan tas upp i dialog med fastighetsägaren 
Bräcke Folkets hus. 
 
Yrkanden 
 

Vikramjit Singh Sra (SD) 
Bifall till medborgarförslaget.  
 

Ingrid Kjelsson (C) 
Bifall till medborgarförslaget.  
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Elsie-Marie Tåqvist (C) 
Bifall till medborgarförslaget.  
 
Cathrine Blomqvist (S) 
Avslag till medborgarförslaget.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer Ingrid Kjelssons (C) yrkande, med bifall från  
Elsie-Marie Tåqvist (C) och Vikramjit Singh Sra (SD), med avslag från 
Cathrine Blomqvist (S), mot kommunstyrelsens förslag till beslut och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Motivering 

 
Bräcke kommun är inte markägare men frågan tas upp i dialog med fastighetsägaren 
Bräcke Folkets hus. 

 
 

Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
Skolutskottet 
Skolchef samt rektorer Bräcke skola 
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      Dnr 2020/360 62 

Kf § 131 Medborgarförslag: Skolgård för de äldre eleverna 
 
Ett medborgarförslag har kommit in 2020-06-05 där det föreslås att högstadiet i 
Bräcke ska få en skolgård, att gungorna tas bort och att det sätts dit 
exempelvis basketkorgar. Förslagsställaren skriver också att gummiplattorna 
bör tas bort och att ny asfalt görs och nya bänkar samt ett staket mot vägen. 
 

I dagsläget kan högstadiets elever vara på skolgården, bakom Folkets 
hus vid låg- och mellanstadiet, delar av skoldagen. Eleverna kan också 
vara inne i ungdomsgårdens lokaler på raster. Marken där gungorna 
finns idag tillhör Bräcke Folkets hus och de har meddelat att de också 
funderat på att göra om skolgården för högstadiet. Eftersom 
kommunen inte äger marken där gungorna står förslås att en dialog 
med fastighetsägaren Bräcke Folkets hus inleds och där önskemålen 
från förslagsställen samt övriga elever beaktas. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 159/2020 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-23 
Skolutskottets beslut § 48/2020  
Medborgarförslag Skolgård för de äldre eleverna, 2020-06-05 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås.  
 
Motivering 

 
Bräcke kommun är inte markägare men frågan tas upp i dialog med fastighetsägaren 
Bräcke Folkets hus. 

 
 

 

Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
Skolutskottet 
Skolchef samt rektorer Bräcke skola 
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      Dnr 2020/428 28 

Kf § 132 Rättelse av tidigare beslut - Övertagande av Gällö 
Folkets hus tillgångar och skulder i samband med 
dess avveckling 

 
Det har uppmärksammats att en rättelse måste göras på ett tidigare beslut, då 
det uppgetts fel fastighetsbeteckning. I kommunfullmäktiges beslut § 93, från 
den 7 oktober 2020 övertogs felaktigt fastigheten Ubyn 1:126, rätt fastighet är 
Gällön 1:36. I övrigt inga ändringar i tidigare beslut, men hela beslutet måste 
upphävas för att ett nytt beslut med rätt fastighetsbeteckning ska kunna antas.        
 

Gällö Folkets Hus har vid styrelsemöte den 17 juni 2020 beslutat att 
avveckla föreningen. Gällö Folkets Hus har skulder på sammanlagt 432 
tkr och tillgången är främst fastigheten och dess inventarier. Bräcke 
kommun har borgat för ett lån på byggnaden hos Swedbank där 
summan i dagsläget är 357 tkr. På styrelsemötet beslöts att tillfråga 
Bräcke kommun om kommunen kan tänka sig överta samtliga 
tillgångar och skulder i samband med avvecklingen. 
 
Byggnaden ligger i princip på skolgården till Gällö skola, det i sig talar 
för att överta fastigheten. Gällö skola kommer enligt vad som framkom i 
högstadieutredningen hösten 2019 att växa de närmaste åren. 
Byggnaden kan därmed komma att behövas. Det är inte troligt att en 
försäljning på öppna marknaden skulle inbringa mer än vad föreningen 
är skyldig, det är med andra ord stor risk att borgen kommer att behöva 
infrias oavsett övertagande eller inte. 
 
Det är inte helt logiskt att köpa lokaler vi just nu inte behöver samtidigt 
som vi försöker avyttra lokaler vi inte behöver, samtidigt om kommunen 
ändå sitter med kostnaden kan man lika gärna äga rådighet över 
situationen. 

 
Underlag för beslut 
Delegationsbeslut, 2020-10-23 
Protokollsändring från Gällö Folkets Hus styrelsemöte, 2020-10-23 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-10-20 
Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 31 av 35 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-11-04 

Nämnd: Kommunfullmäktige 

Paragrafer: 117-136 

 

 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

Just. 

Kf § 132 forts.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 93/2020 upphävs.  

 
2. Bräcke kommun övertar samtliga tillgångar, däribland fastigheten 

Gällön 1:36, av Gällö Folkets Husförening samt löser föreningens 

skulder enligt bilaga. 
 
 
Utdrag till 
 
Gällö Folkets Hus  
 
Jäv 
 
Arne Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.  
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Just. 

 
Kf § 133 Valärenden 
 
Kommunstyrelsen 2018/605 11 
 
Joakim Blomkvist (C) har den 5 oktober 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen. Ny ledamot i Joakim Blomkvist ställe 
ska därför utses.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses Camilla Dahlberg (C).  
 

2. Till ny ersättare i kommunstyrelsen för Camilla Dahlberg (C) utses 
Bartlomiej Szulc (C). 

 
 
Jämtlands räddningstjänstförbund 2018/617 11 
 
Joakim Blomkvist (C) har den 5 oktober 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ersättare till Jämtlands räddningstjänstförbund. Ny ersättare i 
Joakim Blomkvist ställe ska därför utses.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Till ny ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund utses  
Hans Svärd (C). 

 
 

Övre Gimåns fiskevårdsområde 2018/623 11 
 
Joakim Blomkvist (C) har den 5 oktober 2020 avsagt sig sitt uppdrag 
som ersättare till Övre Gimåns fiskevårdsområde. Ny ersättare i Joakim 
Blomkvist ställe ska därför utses.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Till ny ersättare i Övre Gimåns fiskevårdsområde utses  
Per Martinsson (C). 
 
Utdrag till  
Lönefunktionen 
Den som valts 
 
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 16.03 och 16.07.  
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Just. 

 

Kf § 134 Anmälan av nya motioner 
 
Inga motioner har inkommit sedan föregående sammanträde.  
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Just. 

 
Kf § 135 Interpellationer och frågor 
 
Inga interpellationer eller frågor har inkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Kf § 136 Meddelanden och informationer 
 

   Dnr 2020/235 73  
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport ”Granskning av 
äldreboende”. 
 

Dnr 2020/531 04 
Revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport per  
2020-08-31. 
 

Dnr 2020/315 00 
Revisionsrapport Gemensam nämnd för samordnad upphandling, 
lagerhållning och distribution av sjukvårds 

 


