
Protokoll 

Näringslivsutskottet 

2022-04-07 
 



Sida 

2 (21) 

Justerande   Protokollet är justerat 
    

 

Näringslivsutskottet 

Plats och tid Bodsjö Diverse, sammanträdesrummet, 2022-04-07 kl 08:30-12:10. 

Mötet ajournerades för paus klockan 10.27-10.32. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Per Martinsson (C), vice ordförande 

Richard Nilsson (S)  

Övriga deltagare Helen Boström, näringslivsutvecklare, videolänk 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering Per post. 

Paragrafer 17–33 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Per Martinsson 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-05-12 

Anslaget tas ned 2022-06-03 

Förvaringsplats Kommunkansliet 

 



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-04-07 

Sida 

4 (21) 

 

Justerande   Protokollet är justerat 
    

 

Ärendelista 

§ 17 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning  

§ 18 Påminnelse om jäv/intressekonflikt  

§ 19 Föregående protokoll  

§ 20 Reflektioner från företagsbesöket  

§ 21 Samhällsutvecklartjänst, nuläget  

§ 22 Flyktingmottagande  

§ 23 S:t Olavsleden  

§ 24 Etableringsläget  

§ 25 Redovisning varuhemsändning  

§ 26 Julgåva till anställda  

§ 27 Tillväxtverkets utlysningar hösten 2022  

§ 28 Attraktiv Region, förlängning  

§ 29 Försäljning av mark, del av Bräcke 6:21  

§ 30 Försäljning av mark, del av Mälgåsen xxxxxx  

§ 31 Blomstrande näringsliv, nuläget  

§ 32 Övriga frågor  

§ 33 Nästa möte  
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§ 17 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska 

justera protokollet. 

Näringslivsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Per Martinsson (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.  

 Näringslivsutskottet fastställer dagordningen.  

  



 

Beslutande organ 

Näringslivsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-04-07 

Sida 

6 (21) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 18 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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§ 19 Föregående protokoll 

Näringslivsutskottets beslut 
Protokollet från 2022-02-16 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Protokollet har skickats ut tillsammans med kallelsen. Inga synpunkter eller 
frågor framförs. 
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§ 20 Reflektioner från företagsbesöket 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för ett mycket intressant besök. 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutskottet har under morgonen fått information av Lars Levin som 

driver butiken Bodsjö Diverse i Sidsjö.  

Butiken startade redan 1952 under namnet ”Th. Eklid”. 2002 tog Bodsjö-

bygdens Ekonomiska Förening över butiken och ändrade namnet till det 

nuvarande. 

I början ägde föreningen bara huset och arrenderade ut butiken till en handlare 

som emellertid blev sjuk, varför föreningen tog över även den verksamheten.  

Byggnaden har under årens lopp byggts ut i etapper för att kunna inrymma 

större sortiment. Verksamheten är ingen ”guldgruva”, butiken får kämpa för sin 

överlevnad. Enligt Länsstyrelsens statistik så är köptroheten bland de boende 

stor, mer än 70 %.  

Planer finns på att införa ”bemanningsfri butik” vissa tider så att bland andra 

arbetspendlare och tillfälliga besökare ska kunna handla när det inte är öppet. 

Näringslivsutskottet tycker att det låter spännande med självbetjäning dygnet 

runt, vilket diskuteras även på andra orter i kommunen. Det vore en väldigt 

förbättrad service till invånarna.   
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§ 21 Samhällsutvecklartjänst, nuläget 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omtag behöver göras då ingen av de fjorton sökande till den utannonserade 

tjänsten uppfyllde önskemålen i tillräckligt hög grad.  
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§ 22 Flyktingmottagande 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett flertal privatpersoner och företag har anmält intresse för att hjälpa till vid ett 

eventuellt flyktingmottagande med anledning av kriget i Ukraina. Det är ännu 

oklart vad Migrationsverket efterfrågar och vilka regler som kan komma att 

gälla.  

Bräcke kommun har rapporterat in särskilda evakueringsboenden men det är 

inte längre aktuellt med sådana.  

Elva personer som omfattas av massflyktsdirektivet befinner sig just nu i i 

privata hem i kommunen. Det är allt färre som kommer till Sverige från Ukraina. 

Näringslivsutskottet uppfattar beredskapen så pass god att kommunen kan lösa 

problemen om läget skulle förvärras. 
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§ 23 S:t Olavsleden 

Diarienummer KSK 2021/267 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet ser positivt på bildandet av en förening och ställer sig 
bakom förslaget till skrivelse till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

En tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen är under framtagande med förslag om 

att kommunen ska ansöka om medlemskap i den ekonomiska förening som är 

under bildande för att sköta S:t Olavsleden. Förhoppning finns om att 

samordnaren ska lokaliseras till Bräcke kommun.   
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§ 24 Etableringsläget 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen och poängterar vikten av bra 
planberedskap och tillgång till lämplig mark. 

Sammanfattning av ärendet 

Nulägesbeskrivning i korthet: 

Detaljplanearbetena fortskrider för Viken och Gällö samhälle, en konkurs-

försäljning i Bräcke har avvärjts, tre etableringar kan vara på gång men är 

beroende av exempelvis markfrågan.   
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§ 25 Redovisning varuhemsändning 

Diarienummer KSK 2022/203 

Näringslivsutskottets beslut 
 
1. Näringslivsutskottet godkänner redovisningen och att rekvirering av medel 
görs från regionen. 

2. Näringslivsutskottet anser att det ska lyftas till den regionala nivån att stödet 

kan behöva utökas på grund av kraftigt ökade drivmedelskostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen lämnar bidrag till butikernas varuhemsändning till boende i de 

områden där servicen är gles för att upprätthålla försörjningen av dagligvaror. 

Bidraget är 100 kronor per hushåll och tillfälle. Hälften av beloppet kan 

kommunen återsöka hos regionen. Avtal om varuhemsändning finns med två 

butiker, Monikas Livs i Albacken och Bodsjö Diverse i Sidsjö.  

Under år 2021 har bidrag utbetalats med 184 000 kronor. 
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§ 26 Julgåva till anställda 

Diarienummer KSK 2022/235 

Näringslivsutskottets beslut 
 
1. Näringslivsutskottet ställer sig positivt till en fortsättning med presentkort som 
generell julgåva. 

2. Näringslivsutskottet uppdrar till näringslivsutvecklaren att bevaka att förslaget 

om presentkort utformas efter samråd och avstämning med det lokala 

näringslivet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020 att temporärt höja värdet 
av den julgåva som traditionsenligt ges till personalen varje år. Anledningarna 
var dels att visa uppskattning för det arbete som utförs i ett pressat läge under 
pandemin och dels att stödja det lokala näringslivet i den utsatta position som 
det har hamnat i.  
 
Julklappen delades ut i form av tre värdecheckar á 100 kr. 2 850 presentkort 
delades ut, varav 2 221 löstes in. Den totala kostnaden uppgick till 222 100 
kronor. Reaktionerna var i stort sett positiva, både hos mottagarna och 
näringslivet.  
 
Planer finns på att dela ut en liknande julgåva även i år. Synpunkter som 
framförts är att presentkorten ska kunna nyttjas av all lokal handel (ej statlig) i 
kommunen som väljer att ingå i systemet, en lista på aktuella företag ska delges 
mottagarna av presentkorten och det ska finnas möjlighet för företagen att 
fakturera kommunen löpande i den takt som checkarna löses in.  

Beslutsunderlag 
Näringslivsutskottets beslut § 41, 2021-05-19 
Kommunstyrelsens beslut § 140, 2020-09-16 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Näringslivsutvecklaren  
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§ 27 Tillväxtverkets utlysningar hösten 2022 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen och återkommer till ärendet på 
nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 april blir det digital kick-off för programperioden 2021-2027 med 

utlysningar av de finansiella stöd som lämnas. Inriktningarna är bland annat 

innovation, företagande, kompetensutveckling och digitalisering. Den här 

perioden ökar kraven på hållbarhet. Utlysningstiden är kort, så det gäller att ha 

bra framförhållning. 

Vi behöver samarbeta inom länet för att maximera utfallet när det gäller att 

skapa tillväxt i kommunerna.   
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§ 28 Attraktiv Region, förlängning 

Diarienummer KSK 2019/396 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Pandemin har resulterat i långa startsträckor och försvårat vissa aktiviteter. En 

förlängning av projektet innebär inga ytterligare kostnader för oss men Bräcke 

kommun som medfinansiär får mer tid på sig att arbeta in den tid i projektet som 

vi åtagit oss. 

Projektet förlängs ett år och avslutas 2023-12-31. 
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§ 29 Försäljning av mark, del av Bräcke 6:21 

Diarienummer KSK 2020/576 

Näringslivsutskottets beslut 
 
1. Del av fastigheten Bräcke 6:21 säljs till Kjellbergs Motor i Bräcke, ett område 
om cirka 350 m² inom detaljplan, för en köpeskilling av 10 kronor per m². 

2. Köparen betalar och ansöker om avstyckning, lagfart samt övriga med 

köpet förenade kostnader. 

 
3. Teknik- och infrastrukturavdelningen får i uppdrag att upprätta 

köpehandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 anmälde Kjellbergs Motor i Bräcke sitt intresse för att stycka 

av och köpa del av fastigheten Bräcke 6:21, ett område på ca 1 250 m². Detta i 

syfte att få till en större uppställningsyta för deras försäljningsobjekt.  

Näringslivsutskottet beslutade, § 114/2020, att återremittera ärendet till teknik- 

och infrastrukturavdelningen för klarläggande av det strategiska läget samt 

undersökning om det finns närboende som kan beröras av försäljningen. 

Därefter har företaget dels ändrat storleken på ytan till cirka 350 m², dels vill det 

förverkliga planen på en förrådsbyggnad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-03 
Kartskiss 
Näringslivsutskottet beslut § 114, 2020-12-09 

Beslutet skickas till 
Kjellbergs Motor i Bräcke  
Teknik- och infrastrukturavdelningen  
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§ 30 Försäljning av mark, del av Mälgåsen xxxxx 

Diarienummer KSK 2021/39 

Näringslivsutskottets beslut 
 
1. Näringslivsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att göra avsteg från 
principen om byggnadskravet på den berörda delen av fastigheten Mälgåsen 
xxxxxx och att teknik- och infrastrukturavdelning ges i uppdrag att upprätta 
köpehandlingarna. 

2. Näringslivsutskottet anser det vara angeläget med en översyn av LIS-

områdena i översiktsplanen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i april 2021 uppdragit till kommunstyrelsen att upprätta 

köpehandlingar avseende försäljning av mark på del av fastigheten Mälgåsen 

xxxxxxxx. Kommunstyrelsen har ställt som krav att hus för permanent boende 

ska uppföras på platsen av köparen och att köpeskillingen ska erläggas efter 

beslut om godkänd strandskyddsdispens.  

Länsstyrelsen har i november 2021 beslutat att dispens från strandskydds-

bestämmelserna beviljas för garage- och uthyrningsstugor men inte för 

bostadshus/servicehus. Köparen frågar nu om köpet kan godkännas utan 

uppförande av bostadshus, att avsteg från byggkravet gällande permanenthus 

därmed kan göras. Den turistiska satsningen blir då som planerat men boendet 

ska lösas på annat sätt. 

Fastigheten är inte utpekad som LIS-område i översiktsplanen. Inom sådana 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan särskilda skäl 

användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.  

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut, 2021-11-12 
Kommunstyrelsens beslut § 104, 2021-06-03 
Kommunfullmäktiges beslut § 20, 2021-04-21 

 

Beslutet skickas till 

xxxxxxxxxxxxxxx  

Kommunstyrelsen 

Teknik- och infrastrukturavdelningen  
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§ 31 Blomstrande näringsliv, nuläget 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Näringslivsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Aktuella aktiviteter är bland annat företagarfrukost 19 april med information om 

ett projekt med laddbara transportfordon.  

Kriget i Ukraina medför prisökningar och brist på produkter som exempelvis 

däck vilket påverkar vårt lokala näringsliv. 

Genomgång görs av nuläget och planer för företagen i kommunen. 
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§ 32 Övriga frågor 

 

Den 31 maj blir det ett dialogmöte mellan Trafikverket, kommunen, näringslivet 

och regionen om deras utredning om hållbar utveckling.  
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§ 33 Nästa möte 

Näringslivsutskottets beslut 
 
Nästa möte är inplanerat den 11 maj. Datumet ändras till 20 maj.   


