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Michael Larsson, teknik- och infrastrukturavdelningen, §§ 1-4 
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Justering 2022-03-03 

Paragrafer 1–13 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Jörgen Persson 

Justerande 

Ingrid Kjelsson 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-03-03 

Anslaget tas ned 2022-03-24 

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

Samhällsbyggnadsutskottet utser en ledamot som tillsammans med 

ordförande ska justera protokollet. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C) 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Övriga deltagare framgår av 

närvarolistan. 

3.  Fastställande av dagordning 

Kommundirektör Bengt Flykt föreslår att en punkt byter plats på dagord-

ningen och att ett nytt ärende om detaljplan läggs till. 

 Samhällsbyggnadsutskottet fastställer dagordningen med ovanstående  

 ändringar. 
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§ 2 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada 

av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas 

göra att man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller 

får delta i prövningen av jävsfrågan bara om nämnden annars inte är 

beslutsför och någon ersättare inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan 

anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets gång. 
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§ 3 Föregående protokoll 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet lägger protokollet från 2021-11-30 till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren går igenom det utskickade protokollet.  

§ 72 Pendlingsparkeringar 

Ordföranden meddelar att det fortfarande inte har gått att få kontakt med 

ansvarig person på Trafikverket. Entreprenören sköter snöröjningen som 

vanligt. 
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§ 4 Parkeringsplatser Bräcke 

Diarienummer KSK 2021/507  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsutskottet anser att Bräcke kommun ska ställa krav 

på Trafikverket att ersätta de parkeringsplatser som de tar bort i 

Bräcke samhälle. 

 

2. Samhällsbyggnadsutskottet förklarar att Bräcke kommun är beredd att 

tillhandahålla mark för ändamålet.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket skickade i slutet av förra året ut en samrådsremiss angående 

E14:s sträckning genom Bräcke tätort. Samhällsbyggnadsutskottet tog på 

ett samrådsmöte den 30 november 2021 upp problematiken kring 

parkeringsmöjligheter längs sträckan. Trafikverkets markförhandlare vill nu 

veta mer om kommunens inställning och vad kommunen kan hjälpa till 

med. 

Michael Larsson, teknik- och infrastrukturavdelningen, informerar om att det 

i praktiken försvinner ett fyrtiotal parkeringsplatser längs hela genomfarten i 

Bräcke. Besöksnäringen har stort behov. Det kan även behövas en särskilt 

anvisad parkering för besökare till förvaltningshuset. Nu finns bara gemen-

samhetsparkeringar med andra aktörer.  

Den obebyggda privatägda tomten Tigern 1 vore lämplig. En smärre 

detaljplaneändring skulle kunna ge 35-40 parkeringsplatser. Bräcke 

kommun skulle kunna bekosta den del som täcker vårt behov om 

Trafikverket bekostar den del som avser ersättning för borttagna 

parkeringsplatser längs E14. Laddstolpar bör också finnas tillgängliga på 

platsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 70, 2021-11-30 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 72, 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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§ 5 Lägenhetsbeståndet, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 

1. Underlag för ansökan till kommundelegationen med rivningskostnader 

och driftkostnadsbesparingar ska lämnas till ekonomiutskottet 3 mars 

avseende de hyreshus i Bräcke samhälle som behöver åtgärdas.  

 

2. Teknik- och infrastrukturen får ett öppet mandat med möjlighet att 

återkomma till samhällsbyggnadsutskottet om inriktningsbeslut behövs. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet har gett teknik- och infrastrukturavdelningen i 

uppdrag att lämna förslag till åtgärder gällande de återstående ca 90 

tomma lägenheterna.  

Avdelningschef Göran Bengtsson informerar om nuläget för varje tätort och 

att den sammanräknade vakansgraden nu är 13,5 % jämfört med 20 % i 

september 2021. Skillnaden beror främst på att några hyreshus har tömts 

och inte kommer att tas i bruk igen. Ett mindre antal lägenheter är inte 

uthyrbara. 

I september fanns en bostadskö på 52 lägenheter, främst beroende på att 

befintliga hyresgäster efterfrågar något som inte finns i utbudet på den 

aktuella orten. Matchningen behöver förbättras, exempelvis genom 

ombyggnationer. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 74, 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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§ 6 Försäljningsobjekt fastigheter, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet har gett teknik- och infrastrukturavdelningen i 

uppdrag att ta fram en prioriteringslista på kommunala fastigheter (som inte 

är lägenheter) med ambitionen att först sälja och därefter, om försäljning 

inte är möjlig, söka statligt stöd till rivningskostnaderna från den nyinrättade 

kommundelegationen. 

Göran Bengtsson, chef för teknik- och infrastrukturavdelningen, gör en   

genomgång av nuläget. Aktiv annonsering sker nu enbart för Olandohuset i 

Bräcke. Omtag behöver göras med nya fullmakter gällande försäljning av 

de övriga aktuella fastigheterna. Intresseanmälningar finns för bl a E14-

huset och Norrlandsgatan 21. 

Följande kan vara aktuella för beslut om ansökan till kommundelegationen: 

- Förskolan Kälarne. Underlag finns. 

- Gällö skolområde. Stor utredning pågår. 

- Kvarnvägen 7 Kälarne. Rivningskostnad framtagen. 

- Övriga hyresfastigheter. Alternativ tas fram för sänkt vakansgrad. 

- Rivning tomma lokaler. Utreds. 

- LM-skola Bräcke och förvaltningshuset. Totalmetodiköversyn pågår. 

- Simbassäng Gällö, renovering. Ny utredning pågår.  

- Brandstation Gällö, renovering. Ny anbudsförfrågan. 

- Revsundsvägen 28 C Gällö, ändrad användning. Detaljplan behövs. 

- Revsundsvägen 24. Uthyrd som förråd. Detaljplan behövs. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 75, 2021-11-30 
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§ 7 Exploateringsavtal Viken, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/240 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Bengt Flykt informerar om ett förslag till exploaterings-

avtal med privata aktörer om turistiskt boende i anslutning till skidtunneln, 

MidSweden 365, Ubyn 2:119 m fl. En ny detaljplan tas fram för området 

som reglerar mark- och vattenanvändningen. 

Avtalet reglerar bl a ansvarsförhållandena mellan parterna och gemen-

samma ytor. Exploateringen får endast ske etappvis.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 78, 2021-11-30 
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§ 8 Detaljplan Viken, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/240 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tillstyrker att kommunstyrelsens ordförande tar 

ett ordförandebeslut på att beställa de kompletterande utredningar som 

Länsstyrelsen kräver för att detaljplanen för Viken ska kunna godkännas. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommundirektör Bengt Flykt informerar om de synpunkter som Läns-

styrelsen lämnat under samrådet om ny detaljplan för Ubyn 2:119 m fl. 

Länsstyrelsen kräver ytterligare utredningar för att de inte skall ingripa när 

”Detaljplan Viken” går ut på granskning. 

Tidigare utförd geoteknisk undersökning kopplat till markmiljö behöver 

fördjupas.  

Säkerhetsfrågor kopplade till skred, ras och erosion behöver besvaras.  

En bedömning av risk för påverkan på Natura 2000-områdets 

bevarandevärde behövs. 

Dagvattenutredningen behöver beskriva dagens dagvattensituation, 

förändringarna i dagvattenflödet efter att området exploaterats enligt 

aktuellt detaljplaneförslag samt ge förslag på en dagvattenhantering för 

planerad verksamhet inom utbredningsområdet. 

Vidare vill Länsstyrelsen att prover tas för PFAS-ämnen. Staten har tidigare 

gjort miljöundersökningar avseende detta när deras verksamhet upphörde. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 78, 2021-11-30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 9 Samling Näringsliv, utveckling av Norra 
Stambanan 

Diarienummer KSK 2022/70 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet yttrar följande: 

Bräcke kommuns uppfattning är att det finns en samsyn bland länets 

kommuner i att en kortad restid till Stockholm inte får ske på bekostnad av 

nuvarande stationslägen. En satsning bör ske på Norra Stambanan främst 

genom förbättringar, dubbelspår, mötesplatser eller tekniska system. 

Sammanfattning av ärendet 

Samling Näringsliv är ett nätverk för att stärka näringslivet i Jämtland-

Härjedalen. En av dem prioriterad fråga just nu är utvecklingen av Norra 

Stambanan med snabbtåg mellan Stockholm och Östersund, via Bollnäs, 

med en sänkt total restid till fyra timmar. De vill veta Bräcke kommuns 

inställning till förslaget. 

Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare, informerar om bakgrunden.  

Bräcke Kommun anser att en satsning på järnvägsnätet är absolut 

nödvändigt och att man är positiv till att samling näringsliv engagerat sig för 

att det nationellt skall blir en jämnare fördelning av investeringarna.  

Bräcke kommuns uppfattning är att det finns en samsyn bland länets 

kommuner i att en kortad restid till Stockholm inte får ske på bekostnad av 

nuvarande stationslägen. En satsning bör ske på Norra Stambanan främst 

genom förbättringar, dubbelspår, mötesplatser eller tekniska system. 

Slopade stationslägen gör att restiden för många blir längre och inte 

kortare. Dessutom leds resande från spårbunden trafik till vägnätet, vilket 

ur ett hållbarhetsperspektiv är tveksamt. 

Beslutsunderlag 

SWECO:s rapport ”Attraktiv tågtrafik Östersund-Stockholm”, 2021-11-25 

”Frågor och svar kring restidsmålet Östersund-Stockholm 4 h” 

B-L Nelldal ”PM om attraktiv tågtrafik Östersund-Stockholm”, 2022-01-07 

 

Beslutet skickas till Gunnar Ageskär, Samling Näringsliv 

  



 

Beslutande organ 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-02-15 

Sida 

14 (18) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Norrtåg, tidtabell 2023 

Diarienummer KSK 2022/57 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 

1. Samhällsbyggnadsutskottet anser att det är viktigt att fånga in behovet 

så att tidtabellerna passar så många som möjligt.  

 

2. Näringslivet ska i fortsättningen ges möjlighet att yttra sig över förslag till 

ändringar. 

 

3. Samhällsbyggnadsutskottet tar beslut i ärendet när underlaget är 

färdigställt. Ordföranden tar delegationsbeslut om tiden är knapp.  

Sammanfattning av ärendet 

Förfrågan har kommit från Norrtåg om kommunens synpunkter på 

tågtidtabeller inför 2023. 

Landsbygdsutvecklare Therese Sjögren berättar förslaget inte innebär 

några större förändringar i tabellerna.  

Eventuella synpunkter inhämtas från företagen och ska vidarebefordras om 

tiderna inte passar. Gymnasieförbundet har mobiliserats angående 

eventuella försämringar i elevernas kommunikationer. Det är viktigt att det 

finns stabila internetförbindelser hela sträckorna. 
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§ 11 Landsbygdsutveckling, nuläget 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Landsbygdsutvecklare Therese Sjögren ger en nulägesrapport: 

- Trafikverket ska göra en åtgärdsvalsstudie i Hällesjö i syfte att sänka 

hastigheten genom byn.  

 

- Regionen har påbörjat arbetet med en serviceplan där alla kommuner 

berörs. Den ska vara klar våren 2023. 

 

- Trafikverket har bjudit in till möte den 9 mars för att diskutera behov av 

åtgärder på vägarna. 

 

- Bräcke kommun har instämt i regionens svar på den nationella planen.  

 

- I år kommer stängslingen längs järnvägen i Kälarne samhälle att utföras. 
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§ 12 Motion om huskurage 

Diarienummer KSK 2021/221 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås. 

 

2. Staben får i uppdrag att ta fram en information, riktad till hyresgäster, 

som inte innehåller den rangordning av åtgärder som förespråkas av 

Huskurage. 

Motivering 

Hänsyn bör tas till den kritik som riktats mot Huskurages metod. 

Kommunstyrelsen kommer att undersöka hur motionens intentioner kan 

implementeras i kommunens riktlinje för arbetet mot våld i nära relationer. 

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Kjelsson, Elsie-Marie Tåqvist, Ann-Sofie O´Dwyer och Carina 

Thellbro Marcusson, samtliga (C), har lämnat in en motion till kommun-

fullmäktige om Huskurage. 

De anser att Bräcke kommun ska införa ”Huskurage” i kommunens 

bostadsbestånd och verka för att privata fastighetsägare gör detsamma 

samt att Bräcke kommun ska genomföra utbildnings- och informations-

insatser så att implementeringen av Huskurage sker snarast. 

Motionens intention, att öka kunskapen om våld i nära relationer för att på 

så sätt minska detta, är viktig och Huskurages policy visar att det går att 

bredda kommunens informationsinsatser i det förebyggande arbetet mot 

våld i nära relationer. Därför bör det undersökas hur Huskurages policy kan 

implementeras i kommunens befintliga riktlinjer. I detta arbete bör det 

vägas in den kritik som riktats från Polisen och Kvinnojouren mot 

Huskurages policy. 

Kommunsekreterare Malin Johansson visar exempel på affischinformation 

från Huskurage. De åtgärder som kommunen vidtar mot våld i nära 

relationer redovisas, men inga av dem är dock riktade specifikt mot 

boendemiljöer. 
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§ 12 fortsättning 

Yrkanden 

Ingrid Kjelsson (C): 

Bifall till motionen. 

Jörgen Persson (S): 

Avslag till motionen som den är utformad. Insatser mot våld i nära 

relationer måste genomföras, men den metodik som används av 

Huskurage ska inte tillämpas fullt ut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget yrkande emot Ingrid Kjellsons och finner att 

samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt hans yrkande. 

Beslutsunderlag 

Stabens tjänsteskrivelse, 2021-09-27 

Motion "Huskurage - räddar liv och förebygger våld", 2021-05-03 

Beslutet skickas till 

Staben 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor anmäls. 


