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Richard Nilsson 
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§ 45 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Richard Nilsson (S) är nyvald ordförande för samhällsbyggnadsutskottet. 

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 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Chefen för teknik- och 

infrastrukturavdelningen vill lägga till ett ärende om mark till Coop, Bräcke. 

Samhällsbyggnadsutskottet fastställer dagordningen med det tillägget.  
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§ 46 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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§ 47 Föregående protokoll 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet lägger protokollet till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreteraren går igenom det utskickade protokollet från 2022-05-24.  
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§ 48 Utmaningsrätt 

Diarienummer KSK 2022/383 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet ser positivt på att en utredning görs om 

lämpligheten av att hela eller delar av kommunens fastighets-

förvaltning konkurrensutsätts. 

 

2. Kommundirektören får i uppdrag att föreslå kommunstyrelsen anslå 

medel till utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2020-06-17, § 51, riktlinjer för utmaningsrätt. 

Syftet med utmaningsrätten är att låta pröva verksamheter som bedrivs av 

kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Tanken är att anställda 

och företag kan bidra till att utforma nya och bättre sätt att utföra kommunal 

verksamhet på.  

Ett företag har nu lämnat in en begäran till kommunstyrelsen om att få 

utmana all fastighetsförvaltning – ekonomi, administration och skötsel av 

hela fastighetsbeståndet. Företaget har säte i Gävle och 300 anställda på 

olika orter med förvaltning av främst privatägda fastigheter.  

Företaget vill även utmana yttre skötsel/grönyteskötsel som idag är utlagt på 

entreprenad med avtal som inte löper ut förrän 2026-03-31.  

Samhällsbyggnadsutskottet får en genomgång av riktlinjerna och möjliga 

konsekvenser av olika åtgärder. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för 

beslut, hantering och uppföljning av utmaningsrätten. Beslut av stor 

principiell betydelse ska tas av kommunfullmäktige. Att konkurrensutsätta 

hela den tekniska verksamheten blir ett ärende för fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska pröva lämpligheten i att låta utmana verksamheten. 

Upphandling ska ske enligt lag. Den som utmanar verksamheten har därmed 

inga garantier för att få uppdraget. Även den egna verksamheten får lämna 

anbud.  

Alla anbud ska hanteras på samma villkor om konkurrensneutralitet. I det här 

fallet behövs externa resurser tas i anspråk för att ta fram anbudsunderlaget 

och att utvärdera anbuden för att undvika jäv i den egna verksamheten.  



 

Beslutande organ 

Samhällsbyggnadsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-09-13 

Sida 

9 (18) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

Även om verksamheten läggs ut på privat drift så har kommunen ansvar för 

kontroll och uppföljning. Kvalificerad beställarkompetens behövs därför. 

Aktiv uppföljning ska göras oavsett extern eller intern drift.  

 

Om kommunstyrelsen avslår utmaningen ska avslaget motiveras. 

Samhällsbyggnadsutskottet diskuterar lämpligheten av att lägga ut hela eller 

delar av fastighetsförvaltningen på entreprenad. Hur hanteras exempelvis 

förändringar i lägenhetsbeståndet, hyrestrappor och liknande? Vad händer 

vid avtalstidens slut? Utredningen om vad som är lämpligt att konkurrensut-

sätta och därefter hur det ska ske behöver upphandlas.  
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§ 49 Fastighetsförsäljningar, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet uppdrar till kommundirektören att förnya 

annonseringen om försäljning av E14-huset i Bräcke och att lägga till 

gamla Gellinergården i Gällö. 

 

2. Samhällsbyggnadsutskottet anser att en aktivare marknadsföring av 

lediga lokaler i Pilgrimstad behöver ske, exempelvis med banderoller 

längs genomfarten. 

Sammanfattning av ärendet 

För närvarande pågår ingen aktiv annonsering via mäklarsidor på Internet av 

de fastigheter som är till salu. Olandohuset i Bräcke har haft några 

intressenter som tittat på huset men det har inte resulterat i något. Det huset 

ingår nu bland de objekt som kommunen sökt stöd från kommundelegationen 

för att riva.    
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§ 50 Lägenhetsbeståndet, nuläget 

Diarienummer KSK 2019/84 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vakansgraden i det totala lägenhetsbeståndet har sjunkit ytterligare och låg 

vid månadsskiftet augusti/september på 9,6%. Efterfrågan stiger fortfarande.  

Sjölyckan i Bräcke är nu fullt uthyrt.   
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§ 51 Vatten  Miljöresurs, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/439 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utkast till nödvändiga avtal har nu färdigställts. Efter eventuell justering ska 

de godkännas i respektive kommuns styrelse och fullmäktige. 

De fackliga organisationerna informeras om verksamhetsövergången.  
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§ 52 Exploateringsavtal Viken, nuläget 

Diarienummer KSK 2022/274 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen och anser att ärendet 

kan överlämnas till kommunstyrelsen när handläggningen är klar. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällöberget Resort AB planerar att etappvis bygga boenden på berget där 

skidtunneln finns. En detaljplan för området har framställts av kommunen för 

att planera markanvändningen och underlätta bygglovsprövningar. 

Länsstyrelsen har fortfarande ett par synpunkter på planen, dels gällande 

den geotekniska undersökningen, dels gällande slamströmmar som kan 

uppstå nedför berget om det skulle ske kalavverkning utanför området men 

i dess omedelbara närhet.  

Exploateringsavtalet reglerar fyra delar: etappsindelning, uthyrning, förturer 

och genomförandebeskrivning. Samhällsbyggnadsutskottet diskuterar sär-

skilt förslaget till hyresförmedlingsavtal som ska säkerställa att det finns 

bäddar för uthyrning.   
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§ 53 Ladda Mittstråket, nuläget 

Diarienummer KSK 2020/491, KSK 2021/96 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ger ordföranden i uppdrag att underteckna 

skötselavtal när det blir klart och ser acceptabelt ut enligt de diskussioner 

som förts. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den första laddstolpen installerades i Bräcke i februari 2021 har det 

blivit 17 laddstolpar av de planerade 84 inom projektet Ladda Mittstråket.  

Projektet omfattar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge och 

Sundsvall. Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare. Största delen av 

finansieringen sker från EU. Det är Jämtkraft och Sundsvall Energi som 

bygger i samarbete med de deltagande kommunerna. Projektet upphör vid 

årsskiftet.  

Trafikverket äger marken och elanläggningarna men sköter inte underhåll 

som snöröjning med mera. Bräcke kommun är villig att ansvara för 

underhållet om Trafikverket och projektet kan komma överens om mark-

upplåtelsen och elförsörjningen.  
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§ 54 Glokala Sverige 

Diarienummer KSK 2021/516 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun deltar i FN-projektet Glokala Sverige som arbetar med 

Agenda 2030 lokalt i kommuner och regioner. Den 9 november kommer det 

att ordnas en kostnadsfri halvdagsutbildning med föreläsning och workshop 

om hur målen i Agenda 2030 ska kunna förverkligas i Bräcke kommuns 

verksamheter. Det är viktigt att så många tjänstepersoner och förtroende-

valda som möjligt kan delta.  

Tanken var från början att bjuda in ledamöterna i samhällsbyggnadsutskottet 

och näringslivsutskottet, men det ska undersökas om hela det nyvalda 

kommunfullmäktige kan samordna en utbildningsdag med det här arrange-

manget.  
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§ 55 Landsbygdsutveckling, nuläget 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mittstråket 

Kostnaden för flytt av Stavre station och en självgående buss mellan Gällö 

och skidtunneln utreds. En kommande stödansökan omfattar sannolikt inte 

Stavre, men kanske de visionära tankarna om den autonoma bussen. 

Mobiltäckning 

Kommunen får lämna synpunkter till Post- och telestyrelsen på tilldelningen 

av frekvenser på 900 MHz-bandet. Vi vill prioritera de områden som idag 

totalt saknar täckning men där folk rör sig i stor utsträckning.  
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§ 56 Lagerinfart Coop Bräcke 

Diarienummer KSK 2022/389 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet anser att det inte är möjligt att delfinansiera 

anläggandet av nya infart till lagret på Coop eftersom det inte är tillåtet att 

gynna enskilda företag. I övrigt har utskottet inga synpunkter då tomten inte 

ägs av kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

Coop önskar köpa grannfastigheten Tigern 1 i Bräcke, den ”brända tomten” 

längs Skolgatan. Syftet är att bygga en bättre och säkrare infart till deras 

lager. Coop vill höra kommunens inställning till delfinansiering. 

Den aktuella marken är privatägd och kommunen har sedan 1982 ett 

nyttjanderättsavtal om att få använda delar av fastigheten för bilparkering. 

Med anledning av Trafikverkets planer på att ta bort parkeringsfickorna längs 

E14 har fastigheten Tigern 1 utpekats som en lämplig ersättning för dessa, 

men Trafikverket har hittills avvisat det förslaget från kommunen.  
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§ 57 Övriga frågor 

Barbro Norberg (S) informerar från det första styrelsemötet i biogasbolaget.  

Miljöprövningen för anläggningen har försenats, möjligen beroende på 

avsaknad av detaljplan. Kostnaden kommer att bli högre än beräknat 

eftersom man övergår från gasform till flytande form för att få bättre 

lagringsmöjligheter.  

Barbro erbjuder sig att informera vidare på nästa möte med samhälls-

byggnadsutskottet. 


