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Justerande    

   Protokollet är justerat 

 

Ekonomiutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2021-03-23 klockan 15:32–16:01 

Beslutande Jörgen Persson (S), ordförande 

Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande 

Cathrine Blomqvist (S) 

Elsie-Marie Tåqvist (C) 

Johan Loock (M) 

Ej tjg ersättare Anders Lundqvist (V)) 

Övriga deltagare Bengt Flykt, kommundirektör 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-03-29 

Paragrafer 21–25 

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 2022-03-30 

Anslaget tas ned 2022-04-21 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 21 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 22 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 23 Ägardirektiv 2023 med budget, Jämtlands Gymnasieförbund 7 

§ 24 Ägardirektiv 2023 med budget, Jämtlands Räddningstjänstförbund 8 

§ 25 Övriga frågor 8 
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§ 21 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Ekonomiutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Ekonomiutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Ingrid Kjelsson (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. 

Övriga deltagare framgår av närvarolistan i protokollet.  

3. Fastställande av dagordning 

Sammanträdet är extrainkallat med anledning av brådskande ärenden.  

 

Ekonomiutskottet fastställer det utsända förslaget till dagordning.  
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§ 22 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. 

  



 

Beslutande organ 

Ekonomiutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2021-03-23 

Sida 

7 (9) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 23 Ägardirektiv 2023 med budget, Jämtlands 
Gymnasieförbund 

Diarienummer KSK 2022/141 

Ekonomiutskottets beslut 

Ordföranden får i uppdrag att på ägarsamrådet framföra som kommunens 

mening att en ökning med 4,96 % är en acceptabel nivå under förutsättning 

att ökningen av pensionskostnaderna med 1 % ingår. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt konsortialavtalet § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma  

ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget-  

och verksamhetsplanering. 

Förslag till ägardirektiv om uppräkning av elevplatspriset inför 2023 har 

upprättats med två alternativ.  

Med en ökning av elevplatspriserna med 3,96 % bedöms det vara möjligt 

att behålla ett liknande utbud och kvalitet som idag.  

En ökning med 4,96 skulle ge förutsättningar till kvalitetsförbättringar till den 

nivå som gällde för ett par år sedan.  

I denna beräkning har det inte tagits med den extra pensionskostnaden på 

ca 1,0 % som införandet av det nya pensionssystemet AKAP/KR 1/1 2023 

innebär.  

Enligt uträkningen innebär 3,96 % en utökad kostnad för Bräcke kommun 

med 417 524 kr och 4,96 % med 695 873 kr jämfört med den tidigare 

budgeterade ökningen 2,46 %. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektör Bengt Flykts presentation på mötet. 
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§ 24 Ägardirektiv 2023, Jämtlands Räddnings-
tjänstförbund 

Diarienummer KSK 2022/142 

Ekonomiutskottets beslut 

Ordföranden får i uppdrag att på ägarsamrådet framföra som kommunens 

mening att i ägardirektivet för 2023 ta hänsyn till det befintliga budget-

underskottet för 2022 samt stärka räddningstjänstförbundets förutsättningar 

för realistiska reinvesteringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen ska samråda med medlemskommunema om förslaget till 

budget för nästkommande år. Direktionen skall senast under december 

månad året före budgetåret fastställa budget för förbundet inom den ram 

som medlemmarna enats om. 

För år 2022 budgeterar förbundet ett underskott på 3 Mkr. Förbundet äskar 

4,9 % i utökad driftram för 2023. Det ökade behovet beror bl a på ett stort 

behov av reinvesteringar, ökade pensionskostnader samt ökade hyres- och 

bränslekostnader. För Bräckes del innebär förslaget en ökning av 

medlemsbidraget med 536 tkr. Investeringsbidraget föreslås bli 247 tkr. 

Ett extra ägarsamråd hålls den 24 mars där beslut om detta ska tas.  

Besltsunderlag 
Kommundirektör Bengt Flykts presentation på mötet 
Förslag till ägardirektiv 2023 för Jämtlands Räddningstjänstförbund, 
protokollsutdrag § 9, 2022-03-11 
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§ 25 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 


