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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Plats och tid:

Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, onsdagen den 22 maj 2019
kl. 08.15-16.00.
Sammanträdet var, under §§ 69-106 (mellan klockan 13.45 och 16.00), öppet för
allmänheten. Sammanträdet ajournerades 14.46-15:02.

Beslutande:

Enligt tjänstgöringslista

Övriga deltagare:

Camilla Samuelsson, stabschef
Bengt Flykt, kommundirektör
Helena Stridh, vård- och omsorgschef
Göran Bengtsson, Chef teknik- och infrastrukturavdelningen
Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen
Anna Jensén Salomonsson, Chef tillväxtavdelningen
Malin Leifsson, energi- och klimatrådgivare
Mona Henriksson, verksamhetsutvecklare vård- och omsorg
Kia Carlsson, ordf. patientnämnden
Harriet Jorderud, vice ordf. patientnämnden
Ulrika Eriksson, utredare patientnämnden
Lillemor Olsson, utredare patientnämnden
Barbro Norberg (S)
Marina Fridberg, kommunsekreterare

Justering:

Protokollet justeras fredagen den 31 maj 2019.

Utses att justera:

Theresa Flatmo (C)

Marina Fridberg
Sekreterare

Jörgen Persson (S)
Ordförande

Theresa Flatmo (C)
Justerande

Anslag
Justering av protokoll:
Justeringen av kommunstyrelsens protokoll 2019-05-22 har tillkännagivits genom anslag
på kommunens anslagstavla.
Anslagstid:
Från och med 2019-06-03 till och med 2019-06-24
Förvaringsplats:
Kommunkansliet
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

OMRÖSTNINGAR
LEDAMÖTER

Närv
§
JA

Jörgen Persson, S, ordförande
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i §§ 88-89.
Johan Loock, M, 1:e vice ordförande

§
NEJ JA

§
NEJ JA

§
NEJ

JA

NEJ

X
X

Cathrine Blomqvist, S, 2:e vice ordförande X
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i § 89.
Marina Mellgren, M
X
Anders Lundqvist, V
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i § 89.

X

Crister Leandersson, S
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut i § 85.
Theresa Flatmo, C

X

Ingrid Kjelsson, C

X

Liza Lidvall, C
Elba Nilsson Smårs, C
Anmäler jäv och deltar inte i handläggning
eller beslut för § 85.
Hans Svärd, C

X

Joakim Blomkvist, C

X

X

X

Ej tjänstgörande ersättare: Richard Nilsson (S) och Camilla Dahlberg (C).
Camilla Dahlberg (C) tjänstgjorde under § 85. Richard Nilsson tjänstgjorde under §§ 85, 88, 89.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ärendelista

Sidan

1. Val av justerare samt upprop
2. Fastställande av dagordning

7.

3. Informationer
4. Studentkåsan ansöker om bidrag till
studentavslutning

9.

5. Ansökan om medfinansiering,
Naturcamping Storåsen

10.

6. Revidering av Program för bidrag till
föreningslivet inom kultur och fritid

11.

7. Yttrande: Energi- och klimatstrategi
2020 - 2030 Jämtlands län

13.

8. Medborgarförslag:
Tillstånd för gatupratare

14.

9. Förslag till råd och riktlinjer för trottoarpratare
och fasadskyltar i Bräcke kommun

15.

10. Medborgarförslag: Konvertering till fjärrvärme,
Rissna gamla skola och förskola

16.

11. Medborgarförslag: Uppsättning av skyltar
tomgångskörning 1 min.

17.

12. Utökning av investeringsbudget –
Omklädningsrum Pilgrimscenter

19.

13. Utökning av investeringsbudget Gällö brandstation

20.

14. Försäljning av elevhemmet till SBO för
ombyggnation till boende för äldre

22.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ärendelista forts.

Sidan

15. Motion: inför utmaningsrätt i
Bräcke kommun

23.

16. Utredning högstadieorganisation E14
2035– planeringsförutsättningar del 2

25.

17. Försäljning av Hotell Östjemten

26.

18. Svar på revisionsrapport
”Granskning av fallförebyggande åtgärder
i äldreomsorgen”

28.

19. Ändrade avgifter inom
äldre- och handikappomsorg

30.

20. Minskning av antalet särskilda boendeplatser

32.

21. Kommunens prognos för 2019 per den
30 april 2019

34.

22. Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet
i Jämtlands län

36.

23. Årsredovisning 2018,
Jämtlands räddningstjänstförbund

37.

24. Årsredovisning 2018,
Jämtlands gymnasieförbund

39.

25. Årsredovisning 2018,
Midsweden 365

40.

26. Synpunkter på revisionsrapport
”Granskning bokslut och
årsredovisning per 2018-12-31”

42.

27. Preliminär kommunplan 2020-2022

44.

Just.

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

PROTOKOLL

Sida 6 av 67

Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ärendelista forts.

Sidan

28. Kommuninvest – Bekräftelse av
Borgensförbindelse, regressavtal m.m.

46.

29. Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun

48.

30. Kompetensförsörjningsstrategi

49.

31. Förslag till riktlinjer för hot, våld och
trakasserier som riktar sig mot
förtroendevalda

50.

32. Digitala sammanträdeshandlingar
i kommunfullmäktige

52.

33. Statsbidrag för att bibehålla höjd
habiliteringsersättning

53.

34. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre
och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen:
första kvartalet 2019

54.

35. Redovisning av ej verkställda beslut för
Individ- och familjeomsorgen enligt
socialtjänsten: första kvartalet 2019

55.

36. Redovisning av ej verkställda beslut enligt
9 § LSS; första kvartalet 2019

56.

37. Anmälan av delegationsbeslut

57.

38. Meddelanden och informationer.

60.

39. Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda.

67.

_____

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 67

Fastställande av dagordning

Ett nytt ärende; Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Bräcke kommun, föreslås tas upp som ärende 39.
Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen fastställs med ovanstående ändringar.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 68

Informationer

Bengt Flykt, kommundirektör: Informerar om den eventuella
försäljningen av hotell Östjemten.
Camilla Samuelsson, stabschef: Informerar om ekonomin 2019-2020.
Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen:
Informerar om ombyggnationen av gamla elevhemmet.
Mona Henriksson, verksamhetsutvecklare vård och omsorg:
Informerar om avgiftsförändringarna inom äldre- och
handikappsomsorg.
Malin Leifsson, energi- och klimatrådgivare: Informerar om yttrandet
kring klimat- och energistrategin och vad det innebär för kommunen.
Patientnämnden (Kia Carlsson, ordförande, Harriet Jorderud, vice
ordförande Lillemor Olsson, utredare, Ulrika Eriksson, utredare):
Informerar om patientnämndens uppdrag och arbete.
Information från ordförande i nämnder och utskott:
Johan Loock (M) informerar gällande krisledningsnämnd och berättar
lite om verksamheten i vård- och omsorgsutskottet samt
näringslivsutskottet.
Jörgen Persson (S) informerar om pågående diskussioner med
trafikverket och tillsynsplikten kring Midsweden 365, och frågetecken
kring de nya instruktionerna för matavfall.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/214 62
Ks § 69

Studentkåsan ansöker om bidrag till studentavslutning

Under ett antal år har föreningen Studentkåsan, ett antal av
ideellt arbetande personer från organisationer i Östersund, bl.a.
Östersunds kommun, Jämtlands Gymnasieförbund och
Östersunds Södra Rotaryklubb, arrangerat studentavslutningen
på Rådhustrappan i samband med skolavslutningen. Förutom
arrangemanget vid Rådhustrappan, omfattas även aktiviteter på
andra platser i staden för att öka ”vuxennärvaron” allt i syfte att
göra studentfirandet till en välordnad och högtidlig glädjestund,
kort sagt något att minnas.
Enligt Bräcke kommuns riktlinjer för föreningsstöd (KF
§112/2015) kan endast bidrag beviljas för verksamhet som
bedrivs inom kommunen.
Bräcke kommun kommer dock att delta på studentavslutningen
genom att stärka ”vuxennärvaron” i Östersund den 7 juni.
Underlag för beslut

Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag 2019-04-15
Underlag för ansökan om bidrag från Studentkåsan 2019-04-10
Kommunstyrelsens beslut

Ansökan avslås med hänvisning till kommunernas riktlinjer för
föreningsbidrag (KF §112/2015)

Utdrag till
Folkhälsosamordnare
Studentkåsan

Just.

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

PROTOKOLL

Sida 10 av 67

Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/234 84
Ks § 70

Ansökan om medfinansiering, Naturcamping Storåsen

Storåsens byalag ansöker om medfinansiering till en naturcamping i Storåsen.
Föreningen har sökt stöd från Leader, och har fått ett positivt förhandsbesked,
men man saknar en del av de 20 % av totalsumman som krävs för att bidraget
ska beviljas.

Föreningen vill rusta upp området omkring sin samlingslokal Björnlogen
med ny toalett och dusch med varmvatten. Tanken är att platsen ska bli
möjlig att nyttja som enklare camping året runt, och att samlingslokalen
ska kunna utnyttjas bättre. De har fått sin ansökan godkänd och
preliminärt besked om stöd på 439 200 kronor från Leader, men saknar
en del av de återstående 20 % som krävs för att ansökan ska beviljas.
De söker 30 000 kronor i medfinansiering från Bräcke kommun.
Bräcke kommun har inga egna investeringsstöd, men fattar generellt
positiva beslut om medfinansiering när föreningar har möjlighet att ta
hem ett större stöd från andra bidragsgivare som t ex Boverket.
Det finns ingen anledning att resonera annorlunda när det gäller
Leader, även om vi indirekt redan är medfinansiärer genom vårt
samarbete i Leader Mittland Plus. Om det krävs ett startbidrag till en
liten förening så är det rimligt att stötta dem, allrahelst när det utfallet är
flera gånger större än kommunens insats i Leadersamarbetet.
Underlag för beslut
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-03
Ansökan från föreningen, 2019-04-29

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beviljar Storåsens byalag 20 % medfinansiering till
deras ansökan hos Leader, till ett maximalt belopp om 30 000 kronor.
Stödet betalas ut under förutsättning att deras Leaderansökan beviljas.
Medel från kommunstyrelsens konto Utveckling och struktur.
Utdrag till Storåsens byalag och ekonomienheten

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/125 83
Ks § 71

Revidering av Program för bidrag till föreningslivet
inom kultur och fritid

Bidragsprogrammet fastlår vilka principer som ska gälla för
kommunens fördelning av bidrag till föreningslivet inom kultur- och
fritidsområdet. Det innehåller både fasta krontal och generella riktlinjer,
och uppdateras minst en gång per mandatperiod. Revideringen ska
genomföras med en remissrunda där allmänheten har möjligheter att
lämna synpunkter på innehållet. Eftersom flera av bidragen räknas och
redovisas på helårsverksamhet måste ett nytt program träda i kraft vid
ett årsskifte, så målbilden för den här revideringen är ett nytt och
beslutat program som gäller från 2020-01-01.
Remissutgåvan publiceras enligt förslaget i och med
fullmäktigesammanträdet i juni, med stoppdag 15 september. Ett
reviderat förslag kommer enligt plan upp för beslut till
fullmäktigesammanträdet i november. För att det ska fungera krävs det
att även politiken lämnar sina synpunkter under remissperioden.
Det nya förslaget innehåller förändringar i form av uppräknade krontal,
en förändring i bidrag till samlingslokaler vad gäller vilka kostnader som
är bidragsberättigade, samt ett bidrag som plockas bort helt (Bidrag till
byföreningar) och ersätts av ett annat stöd, riktat till offentliga
arrangemang. Ett nytt inslag är också informationen om hur man söker
medfinansiering till investeringsstöd.
Bilagan som gäller uthyrning av kommunens fritidsanläggningar är i
stort oförändrat enligt senaste revidering (KF §83/2017), förutom några
kompletteringar och förtydliganden.
Underlag för beslut
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-03
Remissutgåva Program för bidrag till föreningslivet, 2019-05-03
Brev från Fugelsta bygdegårdsförening, 2019-03-05
Brev från Grötingens byförening, 2017-09-28
Beslut KS § 36/2019

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 71 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslaget till Program för bidrag till föreningslivet i Bräcke kommun
inom kultur och fritid läggs ut på remiss med möjlighet att lämna
synpunkter fram till 2019-09-15.

Just.

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

PROTOKOLL

Sida 13 av 67

Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/140 10
Ks § 72

Yttrande: Energi- och klimatstrategi 2020 - 2030

Länsstyrelsen i Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen har i
dialog med kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och akademin
i länet tagit fram en energi- och klimatstrategi. Energi- och
klimatstrategins övergripande mål är att Jämtlands län ska vara
fossilbränslefritt 2030.
Bräcke kommun har möjlighet att lämna yttrande på strategin senast
den 31 maj 2019.
Underlag för beslut
Tillväxtavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-03
Tillväxtavdelningens förslag till yttrande, 2019-05-03
Förslag till energi- och klimatstrategi 2020-2030

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar tillväxtavdelningens förslag till yttrande, 201905-03.

Utdrag till
jamtland@lansstyrelsen.se (Märk med ”Remissvar energi och klimatstrategi 20202030,
dnr: 423-6990-2018.)

Paragrafen justerades omedelbart.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2017/538 31
Ks § 73

Medborgarförslag: Tillstånd för gatupratare

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att utreda om de
gatupratare som är utställda efter trottoarer och gångbanor i Bräcke
kommun har tillstånd.
Gällande utställda gatupratare i Bräcke kommun:

Enligt ordningslagen 3 kap. § 1 ska ansökan för gatupratare sökas hos
Polismyndigheten och den som förvaltar marken.
För de vägnät/trottoarer som tas upp i medborgarförslaget är
Trafikverket huvudman.
Trafiksäkerheten är en prioriteringsfråga.
Hela sträckan E-14 genom Bräcke samhälle är under utredning för att
byggas om
med focus på trafiksäkerheten.
Underlag för beslut
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-02
Pierre Widells medborgarförslag 2017-10-25

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.
Motivering

Trafikverket har påbörjat arbetet med en arbetsgrupp som utreder
problem/utvecklingsområden.
Bräcke kommun kommer med personal från trafikverket besikta av
samtliga gator,
inklusive de som berörs av medborgarförslaget, som ansluter mot
trafikverksvägar för att säkerställa fri sikt.
Teknik-och infrastukturavdelningen ska också ta fram ett förslag till Råd
och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Bräcke.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/238 31
Ks § 74

Förslag till råd och riktlinjer för trottoarpratare och
fasadskyltar i Bräcke kommun

Ett medborgarförslag har lämnats in som tar upp frågan hur Bräcke
kommun hanterar och ger tillstånd till trottoarpratare.
Bräcke kommun har saknat riktlinjer och regler för hur trottoarpratare ska
hanteras på det kommunala vägnätet samt kommunal mark som torg och
parker.
För att undvika olyckor samt öka tillgängligheten är det viktigt att Bräcke
kommun har tydliga Råd och Regler gällande trottoarpratare och
fasadskyltar.
Underlag för beslut
Teknik-och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-02
Förslag till Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Bräcke kommun
Svar på medborgarförslag gällande: Tillstånd för gatupratare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till Råd och Regler för trottoarpratare och fasadskyltar i Bräcke
kommun, antas.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/410 37
Ks § 75

Medborgarförslag: Konvertering till fjärrvärme, Rissna
gamla skola och förskola

Margita Gustafsson, Ordf RHBF-bygdegården Zenit föreslår att Bräcke
kommun ska investera i en konvertering från direktel till att ansluta G.a
skolan och förskolan, föräldrakooperativet Busbua i Rissna till
Närvärmeverket .
Underlag för beslut
Offert Värmeväxlare Rörteknik AB 20180426
Margita Gustafssons förslag till kommunstyrelsen 20180808
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.
Motivering
Begäran om att Bräcke kommun ska investera i en konvertering från direktel till
fjärrvärme är inte för närvarande prioriterat på kort eller lång sikt. Investeringen som
inte är ringa finns inte med i investeringsplanen för 2019 eller 2020.
Yrkanden

Cathrine Blomqvist (S)
Återremiss. Utred den totala investeringskostnaden samt pay off-tiden
för denna investering.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Cathrine Blomqvists
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Cathrine
Blomqvists yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ärendet återremitteras. Utred den totala investeringskostnaden samt
pay off-tiden för denna investering.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2016/624 42
Ks § 76

Medborgarförslag: Uppsättning av skyltar
tomgångskörning 1 min.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att sätta upp skyltar i
Bräcke kommuns tätorter om tomgångskörning endast 1 min.
Underlag för beslut
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2019-04-30
Medborgarförslag 20161117
Bräcke PRO s yrkande om bifall 20161218
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.
Motivering
Begäran om att Bräcke kommun ska sätta upp skyltar i tätbebyggda orter är inte
befogad ur framför allt två perspektiv. De flesta trafikanter vet redan att det ur
miljösynpunkt är direkt olämpligt att ha motorn i gång på en så kallad
tomgångskörning. Det andra motivet till avslag är att vi i dag inte har ett kontrollorgan
som gör att fordonsföraren blir bötfälld i händelse av att denne står omotiverat länge
med motorn i gång.
Yrkanden

Anders Lundqvist (V)
Återremiss. Kompletteras med kostnadsförslag och lämpliga platser för
skyltar.
Theresa Flatmo (C)
Bifall till Anders Lundqvists yrkande.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 76 forts.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Anders Lundqvists
yrkande med bifall från Theresa Flatmo och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Anders Lundqvists yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ärendet återremitteras och kompletteras med kostnadsförslag och
lämpliga platser för skyltar.
Utdrag till
Förslagsställaren

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/231 28
Ks § 77

Utökning av investeringsbudget – Omklädningsrum
Pilgrimscenter

I fastigheten Pilgrimscenter i Pilgrimstad är företaget B2W (Polyver) en
av hyresgästerna. Under de senaste åren har det skett en del
förändringar i fastigheten, vilket har medfört att B2W idag saknar
erforderliga omklädningsrum till sin personal som uppgår till cirka 25
stycken.
Den bedömda investeringskostnaden uppgår till 250 000 kronor.
Kommunen måste, i sin roll som fastighetsägare, ansvara för och
finansiera anpassningarna.
Parterna har haft en dialog och är överens om att investeringsbehovet
ska finansieras genom ett tillägg till gällande hyresavtal.
Inriktningen är att tilläggsavtalet ska löpa under 10 år med förbehåll om
lösen vid en eventuell förtida avflyttning.
Parterna ska vara överens om ett tilläggsavtal till hyresavtalet som
täcker investeringsutgifterna innan ombyggnation påbörjas.
Underlag för beslut
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsbudgeten för 2019 utökas med 250 tkr för projekt
Omklädningsrum Pilgrimscenter.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/230 28
Ks § 78

Utökning av investeringsbudget – Gällö brandstation

Jämtlands räddningstjänstförbund har genomfört en översyn av sina
brandstationer, vilket har resulterat i att de framfört önskemål om att
vidta åtgärder i Gällö brandstation. Förbundet har framfört att det finns
ett renoveringsbehov och att de samtidigt vill minska den yta de
använder. Den yta de använder idag medger utrymme för tre
räddningsfordon. Förbundets behov är plats för två räddningsfordon.
Användningen av befintlig fastighet har under de senaste åren varit
begränsad och förbundet betalar idag ingen hyra.
I den dialog kommunen har haft med förbundet är parterna överens om
att ett nytt hyresavtal ska upprättas och att ytan ska minskas. De
renoveringsbehov som föreligger med anledning av förbundets översyn
uppgår till cirka 575 tkr och omfattar då åtgärder avseende ventilation
och iordningsställande av ett omklädningsrum.
Det finns en intressent som har signalerat intresse av att hyra den yta
som blir ledig i fastigheten. Det behöver då vidtas anpassningar för att
tillmötesgå intressentens behov. Anpassningarna motsvarar ett bedömt
investeringsbehov med ytterligare 580 tkr.
I båda fallen måste kommunen, i sin roll som fastighetsägare, ansvara
för och finansiera anpassningarna.
Det innebär att parterna, såväl räddningstjänstförbundet och
kommunen som intressenten och kommunen, ska vara överens om
preliminära hyresavtal som täcker investeringsutgifterna innan
ombyggnation påbörjas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms hyresintäkterna, efter
genomförda anpassningar och att hyresavtal med båda parter
upprättas, öka med cirka 300 000 kronor per år.
Avskrivningskostnaderna beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor per
år.

Just.

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

PROTOKOLL

Sida 21 av 67

Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 78 forts.
Underlag för beslut
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-05-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Investeringsbudgeten för 2019 utökas med 1 155 tkr för projekt Gällö
brandstation.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/246 28
Ks § 79 Försäljning av elevhemmet till SBO för ombyggnation till
boende för äldre
Elevhemmet i Bräcke säljs till Statens Bostadsomvandling (SBO) under
förutsättning att elevhemmet byggs om till ett boende för äldre.
Underlag för beslut
Presentation SBO
Avsiktsförklaring med Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) gällande framtagande av
programunderlag/förstudie KSK 2018/499
BMN 2018/619 Detaljplaneändring för Bräcke 4:73
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag 2019-05-09
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Elevhemmet i Bräcke säljs till Statens Bostadsomvandling (SBO) under
förutsättning att elevhemmet byggs om till ett boende för äldre.
Motivering
En försäljning är en förutsättning för att staten genom SBO kan investera i elevhemmet i
Bräcke.
Elevhemmet i sin nuvarande form är i ett mycket dåligt skick. Bräcke kommun har inte den
finansiella möjligheten att bygga om fastigheten själv. Alternativ till att SBO bygger om
elevhemmet är en rivning av husen för en avsevärd summa. När elevhemmet är ombyggt
ska kommunen blockhyra alla 17 lgh och därigenom kan kommunen erbjuda de äldre fina
nybyggda lägenheter som är väl anpassade för äldres behov. En ytterligare effekt av
denna investering är att kommunen får en rörelse på bostadsmarknaden dvs äldre flyttar
från sina hus och yngre kan få ett boende som motsvarar deras behov genom att
hus/gårdar kommer ut på fastighetsmarknaden.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2018/343 10
Ks § 80

Inför utmaningsrätt i Bräcke kommun

Johan Loock (M) och Veronica Eklund (M) har inkommit med en motion
om att införa utmaningsrätt i Bräcke kommun. Antagandet är att en
upphandlad entreprenörs kreativitet och engagemang skulle leda till ett
smartare sätt att arbeta vilket skulle ge kommunen en högre kvalité på
välfärdstjänsterna och en lägre kostnad.
Underlag för beslut
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2019-04-30
Motion Inför utmaningsrätt i Bräcke kommun, 2018-08-28

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås.
Motivering

Vill man uppnå det förslagsställaren vill bedöms det bättre att
konkurrensutsätta den verksamhet man bedömer inte nödvändigtvis
behöver bedrivas i egen regi. Det är dessutom bättre att äga tiden själv
än att lämna över ”beslutstillfället” till tredje part.
Yrkanden

Johan Loock (M)
Motionen bifalles. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett
regelverk för utmaningsrätt i Bräcke kommun.
Theresa Flatmo (C)
Bifall till Johan Loocks yrkande.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 80 forts.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Johan Loocks
yrkande med bifall av Theresa Flatmo och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Johan Loocks yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen bifalles. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett
regelverk för utmaningsrätt i Bräcke kommun.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/150 61
Ks § 81

Utredning högstadieorganisation E14 2035 –
Planeringsförutsättningar del 2

Mot bakgrund renoveringsbehov av högstadiet i Bräcke och minskande
elevkullar gjordes 2004 bedömningen att det skulle bli dyrare att
renovera gamla högstadiet i Bräcke jämfört med att med statligt stöd
låta Bräcke Folkets Hus bygga nytt och ha Bräcke kommun som
hyresgäst.
Hyrestiden sattes till 15 år för att då kunna ta ett nytt beslut. Avtalet går
ut 2021-12-31 med en uppsägningstid om nio månader. Vägvalet
måste alltså ske i närtid.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-28 togs ett antal tillägg
till de förslag på planeringsförutsättningar som föreslogs. Då de var
ganska vida erfordras en tolkning av dessa.

Underlag för beslut
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2019-03-12
KS §41, 2019-03-28
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2019-05-03

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar planeringsförutsättningar del 2 för
högstadieutredning E14 – 2035

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/239 28
Ks § 82

Försäljning av Hotell Östjemten

Jonatan Eriksson och Magnus Söderberg har hört av sig till Bräcke
kommun och vill förvärva Hotell Östjemten av Bräcke kommun.

Underlag för beslut
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2019-04-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen säljer Hotell Östjemten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt näringslivsutskottet att efter
förhandling slutföra försäljningen.

Yrkanden

Theresa Flatmo (C)
Punkt två ändras till ”Kommunstyrelsen uppdrar näringslivsutskottet att
slutföra försäljningen.”
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Theresa Flatmos
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Theresa
Flatmos yrkande.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 82 forts.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen säljer Hotell Östjemten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt näringslivsutskottet att slutföra
försäljningen.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/202 73
Ks § 83

Svar på revisionsrapport ”Granskning av
fallförebyggande åtgärder i äldreomsorgen”

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av
fallförebyggande åtgärder i äldreomsorgen. Revisionen har hemställt
att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens
sammanfattning. Revisionen emotser svar senast den 2 september
2019.
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte
är att kommunens fallförebyggande arbete inte är tillräckligt
I texten nedan följer en sammanställning över revisionens
rekommendationer samt förslag på synpunkter.
Revisionens rekommendationer:
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att:
- upprätta och säkerställa former för samarbete.
Synpunkter: Bräcke kommun delar revisionens bedömning och
fortsätter det pågående arbetet med att säkerställa ett välfungerande
teamarbete på våra enheter.
Revisionens rekommendationer:
- följa upp och vidta åtgärder för att säkerställa att rutiner och riktlinjer
efterlevs.
Synpunkter: Bräcke kommun delar revisonens bedömning och
fortsätter det pågående arbetet med att säkerställa att rutiner förankras
och uppföljning sker.
Underlag för beslut
Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-04-17
Revisionsrapporten ”Granskning av fallförebyggande åtgärder i äldreomsorgen”,
2019-04-02

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 83 forts.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i
tjänstemannaförslaget.
Utdrag till
KPMG
Revisorerna
Vård- och omsorgsavdelningen

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/232 73
Ks § 84

Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Flera av vård och omsorgsavdelningens avgifter har varit oförändrade
under ett antal år, främst matavgifter på särskilt boende och i ordinärt
boende som inte ändrats sedan 2004.
De avgifter som Bräcke kommun tar ut ska ligga i linje med den
självkostnad kommunen har för att tillhandahålla en tjänst eller insats.
Någon vinst ska inte uppstå, varför avgiften inte får överstiga
kommunens självkostnad. Avgifter som understiger självkostnaden
innebär att kommunen subventionerar de kommuninnevånare som får
insatsen, vilket inte är överensstämmande med kommunallagen, vilken
säger att alla kommuninnevånare ska behandlas lika.
I jämförelse med länets övriga kommuner har Bräcke förhållandevis
låga avgifter – se bilaga 1. Självkostnaderna varierar förstås mellan
kommunerna, men det är rimligt att anta att Bräcke är en av de
kommuner som har störst subvention av de olika avgifterna till sina
brukare.
2014 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning och analys av
kommunernas avgiftssystem med syftet att ge kommunerna ett
underlag i deras arbete med avgiftsfrågor. Delvis med denna utredning
som grund beslutade regeringen att från och med 1 januari 2016 ge
kommunerna möjlighet att tillämpa en högre gräns för avgifter inom
äldreomsorgen och samtidigt minskades den kommunalekonomiska
utjämningen med 148 miljoner kronor per år.
Som en del i arbetet med avgiftsjustering föreslås även förändring av
nuvarande tillämpningsregler genom att årligen göra indexuppräkningar
och samtidigt vidta vissa förändringar för att effektivisera
handläggningen.

Underlag för beslut
Vård och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-04-29

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 84 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tidigare beslut gällande avgifter inom vård och omsorg;
KF§ 50/2005 (Avgifter dagrehabilitering, halvinackordering
Gellinergården, enklare hjälpmedel).
KF 2009-04-29 § 16 (hemsjukvård, dagrehabilitering)
KF 2010-12-14 § 89 (korttidsboende)
KF 2004-11-17 § 64 (kostnad för mat i äldreboende samt kost för
pensionärer
och omsorgstagare)
upphävs helt eller delvis utifrån Förslag till ändrade avgifter.
2. Förslag till ändrade avgifter antas, samt att avgiften för mat i särskiltrespektive ordinärt boende och daglig verksamhet LSS justeras två steg,
2019-07-01 och 2020-01-01.
3. Från och med 2020-01-01 och därefter varje kalenderår justeras och
regleras avgiftsbeloppen inom ramen för prisbasbelopp,
indexuppräkningar och tillämpningsregler, utan att taxorna på nytt tas
upp i Kommunfullmäktige för beslut.
4. Anta de nya riktlinjerna med nya tillämpningsregler från och med 201907-01.

Utdrag till
Utskottet för vård och omsorg
Vård och omsorgsavdelningen

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/237 73
Ks § 85

Minskning av antalet särskilda boendeplatser

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har, i dialog med
kommunledningsgruppen, uppdragit tjänstemannaorganisationen att:
•

•

Kartlägga behovet av framtida organisation för äldreomsorgen i
Bräcke kommun på lång sikt. Kartläggningen innefattar vilken typ
av boende som behövs i kommunen och var dessa bör vara
lokaliserade.
Se över antalet särskilda boendeplatser (SÄBO) i kommunen och
se över möjligheten att minska antalet platser på kort sikt.

Översynen av antalet SÄBO-platser, på kort sikt, visar att det finns
förutsättningar att minska antalet platser från dagens 99 stycken till 93
stycken (exklusive 10 st. korttidsplatser).
I översynen har kommunens förmåga att leva upp till lagstadgade
regler, efterfrågan på SÄBO-platser, påverkan för befintliga vårdtagare,
biståndsbedömning, bemanningssituation och ekonomi beaktats.
Förslaget har kommunicerats med ekonomiutskottet den 4 april 2019
och för vård- och omsorgsutskottet den 26 mars 2019.
Underlag för beslut
Vård-och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-04-30
Eku §26 /2019
PWC:s rapport, Genomlysning av kommunens vård- och omsorgsverksamhet,
äldreomsorg,
Mars 2018
Kommunstyrelsens beslut

1. Sex platser på avdelning tre i Kälarne stängs så snart som möjligt
så att antalet platser i kommunen totalt minskas till 93 stycken
särskilda boendeplatser. Detta efter sedvanliga fackliga
förhandlingar och risk- och konsekvensanalyser.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 85 forts.

2. Intagningsstopp på Tallgläntan i Kälarne från och med den 23 maj 2019 till
och med att minskningen av antalet platser är gjord till 25 särskilda
boendeplatser samt 6 korttidsplatser.
Utdrag till
Vård- och omsorgsavdelningen

Jäv
Crister Leandersson (S) och Elba Nilsson Smårs (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning eller beslut i ärendet. Richard Nilsson (S) och Camilla Dahlberg (C)
tjänstgör i ärendet.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/194 04
Ks § 86

Kommunens prognos för 2019 per den 30 april 2019

Förslag till prognos per den 30 april 2019 för kommunen har upprättats.
Bräcke kommun redovisar per den 30 april en prognos för hela året som
innebär ett resultat på minus 2,0 miljoner kronor, vilket är 2,0 miljoner
kronor sämre än det budgeterade resultatet. Efter avstämning mot
balanskravet prognostiseras ett resultat på minus 2,0 miljoner kronor. I
budgeten ingick ett sparbeting med totalt 7,2 miljoner kronor.
Kommunens långfristiga låneskuld kommer enligt prognosen att minska
med 9,8 miljoner kronor.
Kommunen har två finansiella mål. Det första målet - "Kommunens
resultat för 2019 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid uppföljning
ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas." - kommer
enligt prognosen inte att uppfyllas. Det andra finansiella målet "Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2019 minska med minst
4,8 miljoner kronor" - kommer enligt prognosen att uppfyllas.
De större positiva avvikelserna mot budget återfinns inom sociala
avdelningen, staben, finansiering, och inom gemensamma anslag
förvaltade av kommunstyrelsen. De större negativa avvikelserna mot
budget är inom vård- och omsorgsavdelningen och skol- och
barnomsorgsavdelningen.
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 2 maj informerats om
prognosen. Det prognostiserade resultatet är svagt och betingat med
flera osäkerheter. Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att en
extra prognos per den sista februari skulle tas fram (ks § 133/2018).
Kommunstyrelsens beslut i mars (ks § 45/2019), med anledning av
prognosen i februari, var att samtliga avdelningar uppmanas att vara
ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet. Med
anledning av det prognostiserade underskottet föreslås att
kommunstyrelsens beslut i mars kvarstår.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 86 forts.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-05-03
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamheter uppmanas att vara ytterst restriktiva
avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina
prognoser.
2. Kommunstyrelsen tar del av och godkänner prognos för 2019 per den
30 april 2019, avseende kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Samtliga nämnder uppmanas att vara ytterst restriktiva avseende alla
utgifter i syfte att förbättra resultatet jämfört med sina prognoser.
2. Kommunfullmäktige tar del av och godkänner prognos för 2019 per den
30 april 2019.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/160 10
Ks § 87

Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i
Jämtlands län

Samordningsförbundet i Jämtlands län har upprättat årsredovisning för
2018. Årets resultat uppgår till plus 43 tusen kronor. Förbundets egna
kapital på balansdagen uppgår till 3 636 tusen kronor.
Förbundets egna kapital per balansdagen överstiger den av Nationella
rådet rekommenderade högstanivån på sparade medel. Förbundet kommer
under kommande år att arbeta för att minska det egna kapitalet till en nivå
som understiger den rekommenderade högsta nivån.
Samordningsförbundet i Jämtlands läns revisorer tillstyrker att respektive
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-27
Protokoll 2019-03-11 § 8-13, Styrelsen för Samordningsförbundet i Jämtlands län
Årsredovisning 2018, Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2019-03-04
Revisionsberättelse för år 2018, Samordningsförbundet i Jämtlands län, 2019-03-19
Revisionsrapport, Samordningsförbundet i Jämtlands län år 2018, 2019-03-18

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förbundsstyrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
2. Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Jämtlands län
godkänns
Utdrag till: Samordningsförbundet i Jämtlands län, Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda,
Strömsund, Åre och Östersund

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/130 17
Ks § 88

Årsredovisning 2018, Jämtlands
räddningstjänstförbund

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för 2018.
Årets resultat uppgår till plus 1,7 miljoner kronor. Överskottet kombinerat
med att förbundet klarar av att finansiera en ökad hyreskostnad av
Furulunds nybyggda personal- och servicehus gör att de finansiella målen
med betydelse för god ekonomisk hållning uppnås.
Enligt kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Ett
minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna
överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravjusteringar
ska regleras under de närmast följande tre åren. Årets balanskravsresultat
är 0,6 miljoner kronor. Då har realisationsvinster på 1,1 miljoner kronor
frånräknats. Balanskravet är uppfyllt.
Räddningstjänstförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende
årsredovisningen. De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt
uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen. I sitt utlåtande
konstaterar revisorerna att förbundet har uppnått ekonomisk balans år 2018
men att tillsynsverksamheten inom förbundet måste prioriteras under 2019
eftersom uppsatta mål inte uppnås.
Räddningstjänstförbundets revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 88 forts.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-26
Protokoll 2019-03-01 §15, Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Årsredovisning 2018, 2019-03-01
Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2018, Jämtlands Räddningstjänstförbund,
2019-03-12
Revisionsberättelse för år 2018, Jämtlands Räddningstjänstförbund, 2019-03-21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
2. Årsredovisning 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund godkänns.

Utdrag till
Jämtlands Räddningstjänstförbund,
Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragundas, Strömsunds
och Östersunds kommuner
Jäv
Jörgen Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.
Richard Nilsson (S) tjänstgör för Jörgen Persson (S).
Johan Loock (M) tjänstgör som ordförande i ärendet.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/154 60
Ks § 89

Årsredovisning 2018, Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund har upprättat årsredovisning för 2018. Årets
resultat uppgår till minus 5,2 miljoner kronor. Det negativa
balanskravsresultatet ska enligt gällande lagstiftning regleras under de
närmast följande tre åren. Direktionen ska, efter samråd med
ägarkommunerna, anta en åtgärdsplan för hur reglering ska ske.
Avräkningen mot Bräcke kommun enligt förbundets utfall visar att
kommunens kostnader uppgått till 35,1 miljoner kronor, vilket är 4,4 miljoner
kronor lägre än budgeterat. Jämfört med kommunens egen budget blev
överskottet 5,4 miljoner kronor.
Gymnasieförbundets revisorer har lämnat ett utlåtande avseende
årsrapporten. Bedömningen är att förbundet inte helt uppfyller kraven på
god ekonomisk hushållning för 2018, men sammantaget under en längre
tidsperiod, haft en god ekonomisk hushållning.
Gymnasieförbundets revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Underlag för beslut

Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-25
Protokoll 2019-03-11 § 14, Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
Årsredovisning 2018, 2019-02-25
Revisionsrapport, Granskning av Årsredovisning 2018, Jämtlands
Gymnasieförbund, 2019-03-15
Revisionsberättelse för 2018, Jämtlands Gymnasieförbund, 2019-03-19
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förbundsdirektionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
2. Årsredovisning 2018 för Jämtlands Gymnasieförbund godkänns.
Utdrag till Jämtlands Gymnasieförbund, Krokom, Ragunda Åre och Östersund
Jäv
Jörgen Persson (S), Cathrine Blomqvist (S) och Anders Lundqvist (V) anmäler jäv och
deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet. Richard Nilsson (S) tjänstgör.
Johan Loock (M) tjänstgör som ordförande i ärendet.
Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/190 04
Ks § 90

Årsredovisning 2018, Midsweden 365

Midsweden 365 AB, har upprättat årsredovisning för 2018.
Årets resultat uppgår till minus 3,7 miljoner kronor. Det ackumulerade
resultatet uppgår därmed till minus 5,1 miljoner kronor. Bolagsstyrelsen har
föreslagit att fritt eget kapital, -5,1 miljoner kronor, balanseras i ny räkning.
Bolagets revisorer har upprättat revisionsberättelse för år 2018. Enligt
revisionen har årsredovisningen, med reservation för att de inte kunnat
göra en bedömning av värdet på anläggningen, upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av bolagets finansiella ställning per den
31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Revisorerna anser dock att de inte har erhållit tillräckliga revisionsbevis för
att kunna bedöma värdet av anläggningen. Anläggningens värde är
beroende av bolagets framtida förmåga att generera intäkter och där har
inte tillräckliga underlag presenterats för revisorerna för att de ska kunna
bedöma om prognoserna för framtiden kommer infrias.
Det har inneburit att revisorerna:
•

varken tillstyrker eller avstyrker att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

•

varken tillstyrker eller avstyrker att bolagsstämman behandlar
förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

•

tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-05-03.
Årsredovisning för Midsweden 365 AB, räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31
Revisionsberättelse för Midsweden 365 AB för år 2018.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 90 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning 2018 för Midsweden 365 AB godkänns och läggs till
handlingarna.
Utdrag till: Ekonomichef

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/201 04
Ks § 91

Synpunkter på revisionsrapport ”Granskning bokslut
och årsredovisning per 2018 – 12 - 31”

Revisionen har via KPMG genomfört en översiktlig granskning av
kommunens bokslut och årsredovisning per 2018-12-31. Revisionen har
hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens
sammanfattning.
Revisionens rekommendation: Vi rekommenderar att kommunen tillser
att det finns underlag som styrker värderingen av aktierna i dotterbolaget
Mid Sweden 365 AB och vid behov gör erforderlig nedskrivning.
Synpunkt: Kommunstyrelsen ska, sedan den 1 januari 2013, ha en så
kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Den
förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska
pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
För att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla kravet om uppsiktsplikten
behöver det tydliggöras vad dotterbolaget MidSweden 365 ska delge
kommunstyrelsen i form av underlag och information samt när det ska
göras. Under 2019 kommer kommunen skriva fram riktlinjer och
tillämpning för den förstärkta uppsiktsplikten. Krav på underlag som
styrker värderingen av kommunens aktier, i dotterbolaget MidSweden
365 AB, ska ingå som en del i riktlinjerna.
Revisionens rekommendation: Vi rekommenderar att redogörelsen i
årsredovisningen kompletteras med beloppsuppgifter för att läsaren ska
få en förståelse för omfattningen av tvisten.
Synpunkt: Kommunen delar inte revisionens uppfattning. Kommunen
kommer, i kommande delårsrapporter och årsredovisningar, att redovisa
relevanta uppgifter utifrån hur processen med tvisten fortskrider.
Revisionens rekommendation: Vi rekommenderar att ett skuldebrev
upprättas gällande köpet av mark för skidtunnelanläggningen.
Synpunkt: Skuldebrevet fanns inte tillgängligt vid granskningen men
revisionen har i efterhand tagit del av det skuldebrev som upprättades i
samband med köpet.
Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 91 forts.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-05-03.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i
tjänstemannaförslaget.
Yrkanden

Ingrid Kjelsson (C)
Ändringsyrkande. Femte stycket ändras till ”kommunen delar revisionens
uppfattning och kommer, i kommande delårsrapporter och
årsredovisningar, att redovisa kompletta beloppsuppgifter”.
Jörgen Persson (S)
Avslag till Ingrid Kjelssons yrkande.
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Ingrid Kjelssons yrkande,
med avslag från ordförande, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
liggande förslag till beslut.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i
tjänstemannaförslaget.

Utdrag till:
Ekonomichef, revisionen
Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/193 04
Ks § 92

Preliminär kommunplan 2020 – 2022

Förslaget till preliminär kommunplan 2020-2022 med årsbudget 2020
och investeringsplan 2020-2024 är utarbetat utifrån angivna
planeringsförutsättningar (kf § 6/2019).
I den preliminära kommunplanen budgeterar kommunen ett resultat på
två miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av kommunens
beräknade skatte- och statsbidragsintäkter för 2020.
Investeringsbudgeten omfattar 23,0 miljoner kronor för 2020.
Ramfördelningen i den preliminära kommunplanen bygger på en
befolkningsminskning med minus 50 personer jämfört med 2018-11-01,
fastställda uppräkningstal jämfört med 2019 och korrigeringar utifrån
inlämnade förväntade kostnadsminskningar/kostnadsökningar för
nämnder och avdelningar.
Den senaste skatteunderlagsprognosen som Sveriges kommuner och
landsting utarbetat (2019-05-02) är knappt sex miljoner kronor sämre
jämfört med de senaste två skatteunderlagsprognoserna. Anledningen är
att Bräcke kommuns utfall i den preliminära kostnads- och LSSutjämningen för 2020 är lägre jämfört med tidigare prognoser.
Konsekvenserna av ovanstående förändringar är att i den preliminära
kommunplanen saknas det 14,4 miljoner kronor för att inrymma
kommunens verksamhet i det beslutade resultatet. Under sommaren och
hösten kommer ytterligare förslag beredas för att möjliggöra ett
budgeterat resultat på minst två miljoner kronor.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-05-03
Förslag till preliminär kommunplan 2020-2022

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 92 forts.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Förslag till preliminär kommunplan 2020-2022 med ramfördelning för
2020 antas.
2. Förslag till investeringsplan 2020-2023 antas.
3. Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2020 antas.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är
beslutade inom ramen för investeringsbudget 2020.
5. Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till
kommunstyrelsen.
6. Partistödet ska vara oförändrat för 2020, 374 tkr.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare
ramjusteringar varvid det budgeterade resultatet ska uppgå till minst två
miljoner kronor. Förslagen ska redovisas i december 2019 (slutlig
kommunplan).

Theresa Flatmo (C), Elba Nilsson Smårs (C), Ingrid Kjelsson (C), Joakim Blomqvist (C)
och Hans Svärd (C) deltar inte i beslutet mot bakgrund av att de ska lägga fram ett eget
förslag.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/192 04
Ks § 93 Kommuninvest – bekräftelse av borgensförbindelse,
regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
samt fullmakt att kommunicera borgensförbindelse
Bräcke kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Med
medlemskapet följer ett antal villkor som medlemmarna har att förhålla
sig till. Samtliga medlemmar ska, enligt föreningens stadgar, teckna en
borgensförbindelse som innebär att respektive medlem ska ansvara
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Samtliga medlemmar har dessutom tecknat ett separat
regressavtal med Kommuninvest samt ett garantiavtal (avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat).
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet
bekräftats genom beslut av fullmäktige. Regress- och garantiavtalen är
också av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av
stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet
och Garantiavtalet således ska bekräftas i samband med
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag 2019-04-08
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, Kommuninvest 2019-02-05

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 93 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bräcke kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
24 maj 2000 (”Borgensförbindelsen”), vari Bräcke kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Bräcke kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Bräcke kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Bräcke
kommun den 28 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Bräcke kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Bräcke
kommun den 28 juni 2011, vari Bräcke kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras,
alltjämt gäller.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Persson,
kommunstyrelsens ordförande, och Henrik Kvist, ekonomichef, att
för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/166 02
Ks § 94

Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun

Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun antogs 2010-02-11, Kf §
12/2010. Policyn är, såväl i sin nuvarande form som i det nya förslaget,
övergripande för hela personalområdet och syftar till att ge en god bild
av kommunens synsätt och ambitioner som arbetsgivare. Den
nuvarande policyn ska också vara vägledande för utformningen av
övriga handlingsprogram inom området vilket innebär att policyn för
personalpolitiken inte behöver vara lika omfattande utan ska mera ses
som ett paraplydokument i sin utformning.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-04-15
Förslag till Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun, 2019-04-15
Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun, Kf § 12/2010
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun, kf § 12/2010, upphävs.
2. Förslag till Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun, 2019-04-15,
antas.

Utdrag till
Personalfunktionen

Just.

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

PROTOKOLL

Sida 49 av 67

Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/220 02
Ks § 95

Kompetensförsörjningsstrategi

Andelen av befolkningen i arbetsför ålder minskar gentemot andelen
barn och äldre i riket. Det gör att kommunen, liksom resten av Sverige,
står inför en stor utmaning vad gäller personal- och
kompetensförsörjning. En lägre andel av befolkningen i arbetsför ålder
samtidigt som behovet av personal ökar gör att det behövs nya
arbetssätt för att öka möjligheten att attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till
verksamhetens behov.
Syftet med kompetensförsörjningsstrategin är att fastställa inriktningen
på arbetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt så att
verksamheterna har tillgång till kompetenta medarbetare så att målen för
verksamheterna uppnås.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-04-16
Förslag till Kompetensförsörjningsstrategi, 2019-04-09
Rapport Framtagande av kompetensförsörjningsstrategi för Bräcke kommun, 2019-0416

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till Kompetensförsörjningsstrategi, 2019-04-09, antas.

Utdrag till
Personalfunktionen

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/229 10
Ks § 96

Förslag till riktlinjer för hot, våld och trakasserier som
riktar sig mot förtroendevalda

Politikernas trygghetsundersökning, som genomförs av Brå, visade år 2016 att 25
% av förtroendevalda inom kommuners fullmäktigeförsamlingar och Sveriges
riksdag utsattes för hot, våld och trakasserier.

Undersökningen visar tydligt att det är en viktig fråga och även fast
Bräcke kommun inte har ett arbetsgivaransvar för de förtroendevalda så
ligger det i kommunens intresse att bistå de förtroendevalda med
kunskap kring våld, hot och trakasserier.
Bräcke kommun är en politiskt styrd organisation och därmed har
kommunen ett särskilt ansvar att värna de demokratiska värden som
utgör grunden för kommunens verksamhet. Förtroendevalda ska kunna
känna sig trygga i sitt beslutsfattande i meningen att de inte blir utsatta
för någon typ av otillåten påverkan, till exempel hot, hat eller våld. Om
det ändå sker ska kommunen hjälpa och stödja den som blivit utsatt.
Hat, hot eller våld mot förtroendevalda ska aldrig tolereras. Att ta på sig
ett förtroendeuppdrag innebär inte att man får tåla mer än andra i
samhället. Det är viktigt att normerna inte förskjuts av vad som är
acceptabelt eller inte, för då ökar risken att förtroendevalda till exempel
avstår att driva känsliga frågor eller att följa sin egen övertygelse i
kontroversiella avgöranden. I förlängningen försvårar det rekryteringen
av förtroendevalda och urholkar demokratin.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-04-30
Förslag till riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot förtroendevalda,
2019-04-26
Politikernas trygghetsundersökning 2017, förtroendevaldas utsatthet och oro för
trakasserier, hot och våld 2016, rapport 2017:9,
https://www.bra.se/download/18.4c494ddd15e9438f8ad49bf6/1510064972457/2017_9
_Politikernas_trygghetsunders%C3%B6kning_2017.pdf

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 96 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till riktlinjer för hot, våld och trakasserier som riktar sig mot
förtroendevalda, 2019-04-26, antas.
Utdrag till
Politisk organisation
Gruppledare i kommunfullmäktige

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/120 00
Ks § 97

Digitala sammanträdeshandlingar i
kommunfullmäktige

Mot bakgrund av långvariga diskussioner kring ett mer digitaliserat
arbetssätt, och fördelarna med bland annat minskad pappersförbrukning
och lägre portokostnader, infördes under mandatperioden 2015-2018
sammanträden med elektroniska handlingar i kommunstyrelsen. I
samband med detta inköptes surfplattor till kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare.
Även kommunfullmäktige bör inleda processen med att övergå till
elektroniska handlingar i sina sammanträden. För att möjliggöra detta
behöver pengar avsättas i budget för inköp av surfplattor till fullmäktiges
ledamöter och ersättare.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-03-04

Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på beredningens förslag till kommunfullmäktige.
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers förslag till
kommunfullmäktige

1. Under år 2020 övergår kommunfullmäktige från pappersutskick till
elektroniska handlingar.
2. Pengar för inköp av surfplattor avsätts i budgeten för 2020.

Utdrag till
Staben
Gruppledare i fullmäktige
Ekonomienheten

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/227 70
Ks § 98

Statsbidrag för att bibehålla höjd
habiliteringsersättning

Under fjolåret fick Bräcke kommun statsbidrag för att höja
habiliteringsersättningen med 10 kronor per dag. Nu har Bräcke kommun
möjlighet att rekvirera 205 443 kronor från socialstyrelsen i syfte att bibehålla
samma nivå på dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet, s.k.
habiliteringsersättning.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela
medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning.
Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en
låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS
(habiliteringsersättning). Statsbidraget får även användas till att bibehålla
en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.
Notera att möjligheten att bibehålla en nivå på dagpenningen som
tidigare höjts med hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg i
regleringsbrevet från föregående år (2018).
Medlen ska rekvireras innan den 1 juni och kan användas till och med 31
december. Återrapportering av hur medlen har använts ska ske under
våren 2020.
Underlag för beslut
Sociala avdelningen tjänstemannaförslag, 2019-04-24

Kommunstyrelsens beslut

Kommunen rekvirerar de utlysta statsbidragen för att bibehålla förhöjd
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS. Deltagare i
daglig verksamhet LSS kommer under 2019 få bibehålla förhöjd
habiliteringsersättning och ersättningen betalas även ut under
semestermånaden.
Utdrag till
Sociala avdelningen.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/188 73
Ks § 99

Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen: första
kvartalet 2019

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till
inspektionen för Vård och Omsorg enligt 16 kap 6 f § SoL ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § Sol
Underlag för beslut
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2019-04-09
Kvartalsrapport till KPMG, 2019-04-09

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till
handlingarna.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/187 73
Ks § 100

Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och
familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen: första kvartalet
2019

Bräcke kommun har sedan 2010-01-01 skyldighet att rapportera till
inspektionen för Vård och Omsorg enligt 16 kap 6 f § SoL ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § Sol.
Underlag för beslut
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2019-04-09
Kvartalsrapport till KPMG, 2019-04-09

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till
handlingarna.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/189 73
Ks § 101

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS:
första kvartalet 2019

Bräcke kommun har sedan 1 januari 2010 skyldighet att rapportera till
Socialstyrelsen, enligt 9 § samt 28 f-g §§ LSS.
Underlag för beslut
- Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2019-04-30
- Individrapportering till KPMG 2019-04-30
- Individrapportering till IVO genom deras e-tjänst 2019-04-30

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till
handlingarna.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Ks § 102

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen.
Delegat

Ärende

Tid

Jörgen Persson

Dnr 2019/148
Brådskande ärende
- Medfinansiering till upprustning av spänger vid
Herrevadsströmmen, längs med forsaleden

2019-03-12

Dnr 2019/110
- Bidrag till städning vid Bräcke Marknad

2019-03-20

Dnr 2019/40
Utbetalning av kulturbidrag
- Boggsjö byförening
- Mylthsylth Kulturförening

2019-03-14
2019-03-15

Dnr 2019/44
Utbetalning av Utvecklingsbidrag
- Hembygdsföreningar i Bräcke kommun

2019-03-15

Dnr 2019/81
Organisationsförändring
- Sociala avdelningen – Vård och omsorgsavdelningen,
LSS-verksamheten

2019-02-28

Dnr 2018/521
Upphandling
- Sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer

2019-03-11

Johan Loock

Bengt Flykt

Dnr 2019/182
- Förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal, löpande
elarbeten Bräcke, Gällö och Pilgrimstad tätort
2019-04-15
Dnr 2019/67
Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Beslut om att kommunen inte ska yttra sig vid
inbjudan om att lämna synpunkter
- Remisspromemoria Rätt till utbildning i förskoleklass
för barn till beskickningsmedlemmar från tredje land

2019-04-09

Peppe Liljefjäll

Dnr 2018/45
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap
- Sundsjö Västra Bygdegårdsförening
2019-04-18

Emma Larsson

Dnr 2019/45
- Sundsjö Västra Bygdegårdsförening

2019-03-26

Dnr 2019/213
- Rissnaortens Hembygdsförening

2019-04-24

Ingrid Strandberg

Dnr 2019/47

Rätten att utföra budgettekniska justeringar

2019-03-28

Eva Kvist

Dnr 2019/219
Skolskjuts i hemkommunen

2019-04-11

Michael Larsson

Dnr 2016/17
Bidrag till enskilda vägar
- 2016, 2017 och 2018

2019-03-19--20

Dnr 2019/171
Utarrendering av kommunen mark
- Sågen 1 och 3 (Bräcke båthamn)

2019-03-26

Rebecka Danielsson

Jonny Berg

Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2019
SEKRETESS

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Anmälan av delegationsbeslut
Från vård- och omsorgsavdelningen: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL)
och Lagen som stöd och service till vissa funktonshindrade (LSS).
Anmälningarna avser tiden:
2019-03-01 – 2019-03-31 SEKRETESS
Från Individ- och familjeomsorgen: Sociala ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL),
Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM), föräldrabalken
(FB), dödsboanmälningar m fl.
Anmälningarna avser tiden:
2019-03-01 – 2019-03-31 SEKRETESS
2019-04-01 – 2019-04-30 SEKRETESS

Protokoll
Ekonomiutskottet 2019-03-07 och 2019-04-04
Näringslivsutskottet 2019-03-12 och 2019-04-09
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2019-03-13 och 2019-04-25
Skolutskottet 2019-02-19
Sociala utskottet 2019-03-14 och 2019-04-18 SEKRETESS
Vård- och omsorgsutskottet 2019-03-26
Anmälan av anställningsbeslut.

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

KS § 103

Meddelanden och informationer

Dnr 2014/357
21
Från Ragunda kommun. Kommunikation/Underrättelse Ansökan om förlängning av
bygglov för 6 st vindkraftverk på Fjällmarkhöjden.
Dnr 2017/143
45
Från Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd Grundavgift för fastighet.
Dnr 2018/20
02
Till/Från Socialstyrelsen. Begärd komplettering samt Beräkningsunderlag för 2018 års
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Dnr 2018/87
13
Från Skolverket. Tillägg till Överenskommelse om samverkan mes Skolverket avseende
insatser inom ramen för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka
utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och vid behov för barn och elever
med annat modersmål än svenska.
Dnr 2018/149
34
Från privatperson. Vattenprover tagna vid Gällö reningsverk under åren 2018 och
2019.
Dnr 2018/315
04
Från Deloitte Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 för Jämtlands
Gymnasieförbund.
Dnr 2018/347
13
Från Skolverket. Statsbidrag Samordnare för nyanlända 2018.
Dnr 2018/388
45
Informationsutskick - Förändringar i renhållningstaxan.
Dnr 2018/443
02
Från Arbetsmiljöverket, Avslutsbrev Inspektion Skola, fritidshem och bibliotek Gällö.

Just.

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

PROTOKOLL

Sida 61 av 67

Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2018/476
02
Från Arbetsmiljöverket. Avslutsbrev Inspektion Kommunförråd Bräcke.
Dnr 2018/488
61
Från Skolverket. Kontroll Statsbidrag för en likvärdig skola 2018.
Dnr 2018/508
62
Till/Från Skolinspektionen. Redovisning av åtgärder gällande anmälan mot Gällö skola
samt beslut om att ärenden avslutas.
Dnr 2018/518
45
Från/Till privatperson. Slamtömningstaxans höjning.
Dnr 2018/521
05
Upphandling av sakkunnigt biträde till förtroendevalda revisorer.
Dnr 2018/552
17
Från SOS Alarm Sverige AB. Begäran om komplettering i ärende ”Uppsägning”,
Dnr 2018/570
45
Till återförsäljare av sopsäckar. Information om nya rutiner på ÅVC.
Dnr 2018/600
13
Från Förvaltningsrätten i Karlstad. Överflyttning av ärende enligt Socialtjänstlagen.
SEKRETESS
Dnr 2018/642
60
Från Skolinspektionen. Programförslag huvudmannatillsyn grundskola.
Dnr 2018/650
10
Från Kammarrätten. Beslut att avslå överklagande om rätt att ta del av allmän
handling.
Dnr 2018/656
42
Från Länsstyrelsen Västernorrland. Beslut om täkttillstånd av berg inom fastighet.
Dnr 2018/676
60
Från Skolverket. Statsbidrag för lärarlönelyftet 2018/19.
Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/12
31
Från privatpersoner. Ansökan om bidrag till väg samt kommunens svar.
Dnr 2019/26
10
Inkomna synpunkter/klagomål/beröm för verksamheter 2019, åtta stycken med tre
svar.
Dnr 2019/34
60
Från Skolverket. Karriärtjänster 2019/2020.

Dnr 2019/44
83
Från Socialstyrelsen. Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.
Dnr 2019/60
51
Från länsstyrelsen Jämtlands län. Tillstånd till Bräcke Cruising 2019-06-08.
Dnr 2019/66
13
Till/Från Migrationsverket. Ansökningar och beslut om ersättning. SEKRETESS
Dnr 2019/89
71
Från Skolverket. Kvalitetssäkrande åtgärder 2019.
Dnr 2019/90
Från Skolverket Likvärdig skola 2019.

61

Dnr 2019/94
Från Skolverket. Ökad jämlikhet 2018.

62

Dnr 2019/109
21
Från PRO-föreningen Bodsjö samt Pensionärs- och tillgänglighetsrådet – Synpunkter
om f.d. elevhemmet i Bräcke.
Dnr 2019/111
13
Från Migrationsverket Region Nord. Öppet brev - Avvecklingen i Jämtland påverkar
många.
Dnr 2019/115
Skriftväxling ang betalsäckssystemet.

45

Dnr 2019/118

14

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Region Jämtland/Härjedalen. Projekt - Stärkt kapacitet för regionalt utvecklingsarbete
RUS.
Dnr 2019/159
37
Från/Till Elsäkerhetsverket. Fråga och svar om elinstallationsarbete.
Dnr 2019/163
71
Tilläggsavtal med Info mentor gällande drift & underhållsavtal samt supportavtal,
förskolor.
Dnr 2019/169
Från Skolverket. Fritidshemssatsningen 2019.

71

Dnr 2019/170
19
Personuppgiftsbiträdesavtal med Info mentor, för förskolor.
Dnr 2019/172
14
Dokumentation Direktupphandling av tryck till ”Nära” och ”På gång” 2019.
Dnr 2019/174
13
Till Migrationsverket. Ansökan om ersättning för extra eller extraordinära
utbildningskostnader för asylsökande barn och elever. SEKRETESS
Dnr 2019/175
28
Dokumentation Sprinkler Norrlandsgatan, Bräcke.
Dnr 2019/183
Från Skolverket. Likvärdighet 2019.

61

Dnr 2019/184
75
Från Kvinnojouren. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning årsbokslut
med mera.
Dnr 2019/185
04
Till KPMG AB. Årsredovisning 2018 – Uttalande från ledningen.
Dnr 2019/186
Lågstadiesatsningen 2019.

60

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Dnr 2019/208
Dokumentation Direktupphandling Markistyg.

05

Dnr 2019/215
84
VISITA - Auktorisation Turistinformation, InfoPoint 2019.

Dnr 2019/223

04

Kommunalekonomisk utjämning/Redovisningsräkning Utbetalningsår 2019
Dnr 2019/224
73
Från IVO Inspektionen för vård och omsorg. Meddelande om att ärende avslutas.
SEKRETESS
Dnr 2019/225
13
Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samverkan gällande utsatta
grupper 2019.
Dnr 2019/226
16
Från Länsstyrelsen Jämtlands län. Uppföljning av kommunens krisberedskap och
krisförberedelser.
Dnr 2019/227
70
Från Socialstyrelsen. Statsbidrag för habiliteringsersättning.
Dnr 2019/228
Från Skolverket. Elevhälsa 2019.

62

Dnr 2019/245
73
Tilläggsavtal mobiltelefoner med Tieto Sweden AB. Procapita/Lifecare, VoO.
Tilläggsmoduler.
_____

Just.
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Datum: 2019-05-22
Nämnd: Kommunstyrelsen
Paragrafer: 67-106

Informationer
Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år i Bräcke kommun för mars
månad 2019.
Inkomna skrivelser och cirkulär:
Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär:
- 19:09 Legitimationskrav och förändrade behörighetsregler för undervisning i
fritidshem
- 19:10 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på
kommunala anläggningar
- 19:11 Hantering av karensavdraget för anställda på RiB
- 19:13 Sotningsindex 2019
- 19:14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor
m.m.
- 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige
- 19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om
lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen
- 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning
- 19:18 Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019
- 19:19 Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
- 19:20 Preliminär kostnadsutjämning och LSS för år 2020
- 19:21 Budgetförutsättningar för åren 2019 – 2022
- 19:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska
kommunalarbetarförbundet och Vision
- 19:23 AFS 2018:4 – arbetstagare ska alltid använda kanyler med integrerad
skyddsfunktion
Sveriges Kommuner och Landsting
- Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård
Arbetsförmedlingen
- Rapport: Befolkningen i Sverige fram till år 2030 – Regionala skillnader.
Familjerådgivningen
- Verksamhetsberättelse 2018 samt kommunstatistik
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Jämtlands Gymnasieförbund
- Revisionsrapport från Deloitte. Granskning av rutiner för inköp
- Revisionsrapport från Deloitte. Uppföljning av tidigare genomförda
granskningar
KPMG
- Val av revisor i Jämtlands Gymnasieförbund
Semesterlistor
Socialstyrelsen
- Statsbidrag att rekvirera för att stärka bemanningen inom den sociala barnoch ungdomsvården
- Statsbidrag att rekvirera för habiliteringsersättning
- Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud.
Statistiska Centralbyrån, SCB
- Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019,
reviderat utfall
Östersunds kommun
- Protokoll från kommunfullmäktige § 50/2019. Val av revisor från övriga
medlemskommuner för Jämtlands Gymnasieförbund år 2019 – 2022.
MINNESANTECKNINGAR
 BRÅ/Folkhälsorådet 2019-02-17.

_____
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Dnr 2014/538 02
Ks § 104

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Bräcke kommun

Bräcke kommun och Ånge kommun har sedan ett antal år tillbaka
samarbetat inom bygg- och miljö- området. Från och med 2018-01-01
har kommunerna gemensam bygg- och miljönämnd. Enligt ”Avtal om
samverkan i gemensam bygg- och miljönämnd” ska uppföljning av
samarbetet ske två gånger per år. En sådan uppföljning har nu skett. I
samband med det har kommunernas kommunalråd fört dialog om
arvodesnivåer för ordförande och vice ordförande. Detta utifrån att det
nu är en ordförande och en vice ordförande, men verksamhet i nämnden
för två kommuner. Enligt ”Reglemente för gemensam bygg- och
miljönämnd” ska nämndens ledamöter och ersättare arvoderas enligt
arvodesbestämmelser som gäller för Bräcke kommun
Utifrån den dialog som skett föreslås att arvodet för bygg- och
miljönämndens ordförande ska vara 24 % och att arvodet för bygg- och
miljönämndens vice ordförande ska vara 6 %. Bräcke kommun har
tidigare haft 18 % för ordförande och 2 % för vice ordförande.
Underlag för beslut
Stabens tjänstemannaförslag, 2019-05-21
Bilaga 1 § 8 till Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke
kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Bräcke
kommun daterad 2014-11-14 revideras när det gäller arvode för
ordförande och vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Arvode för
ordförande i bygg- och miljönämnden ska vara 24 % och arvodet för vice
ordförande ska vara 6 %.
2. Förändringarna när det gäller ersättning till ordförande och vice
ordförande i bygg- och miljönämnden ska gälla retroaktivt från och med
2019-01-01.
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