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Plats och tid:  Förvaltningshuset Bräcke, nämndrummet, kl 08.12-11.49. 

Mötet ajournerades kl 09.31-09.57 och kl 11.10-11.17. 

 

Beslutande:  Jörgen Persson (S), ordförande 

 Johan Loock (M) 

 Cathrine Blomqvist (S) 

 Hans Svärd (C) 

 Per Martinsson (C) 

  

Övr deltagare: Barbro Norberg (S), ej tjänstgörande ersättare (videolänk) 

 Anders Lundqvist (V), ej tjänstgörande ersättare 

 Bengt Flykt, kommundirektör 

 Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen 

 Peppe Liljefjäll, chef sociala avdelningen, §§ 32-36 

 Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen 

 Henrik Kvist, ekonomichef  

 Camilla Samuelsson, stabschef 

 Rebecka Danielsson, redovisningsekonom 

 Ingrid Strandberg, kommuncontroller 

 Yngve Hamberg, sekreterare 

 

Justering: Protokollet justeras torsdagen den 1 oktober   

 

Utses justera: Per Martinsson (C) 

 

 

 

Yngve Hamberg     Jörgen Persson            Per Martinsson  

Sekreterare  Ordförande  Justerande  

 

Anslagsbevis: Justeringen av ekonomiutskottets protokoll 2020-09-24 har 

tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla. 

 

Anslagstid: Från och med 2020-10-05 till och med 2020-10-26  

 

Förvaringsplats: Kommunkansliet, Bräcke. 

 
 
……………………………………………………… 
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Eku § 28 Upprop 
 
Ingrid Kjelsson (C) har anmält förhinder och Per Martinsson (C) 

tjänstgör i hennes ställe. 
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Eku § 29 Fastställande av dagordningen 
 
Ärende nr 9 i förslaget till dagordning behöver justeras omedelbart 

och protokollförs därför särskilt. 

 

Ekonomiutskottets beslut 

 

Dagordningen fastställs.  
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  Eku § 30    Påminnelse om jäv/intressekonflikt 
 
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: 

 

 - 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  

 

- 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  

 

- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller 

hon själv är knuten till 

 

- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller  

 

- 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 informations-

punkt eller under mötets gång. 

 

  Ekonomiutskottets beslut 
 
  Ekonomiutskottet har tagit del av informationen. 
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Eku § 31 Föregående protokoll 
 

  Sekreteraren gör en kort genomgång av protokollet från det 

föregående sammanträdet. 

  

  Ekonomiutskottets beslut 

 

  Protokollet från 2020-05-07 läggs till handlingarna. 
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  KSK 2020/481  04 
   

Eku § 32 Information: Delårsrapport 31 augusti 2020    
 
Ingrid Strandberg, kommuncontroller, och Rebecka Danielsson, 

redovisningsekonom, rapporterar om det ekonomiska utfallet per  

den 31 augusti. 

 

Vid årets början fattades 32,5 miljoner kronor för att uppnå en budget 

i balans. Prognosen för hela året pekar nu på ett resultat på minus 

12,2 miljoner kronor, en förbättring med drygt 20 miljoner kronor.  

 

Det finansiella målet om ett nollresultat ser inte ut att uppnås. Målet 

om att låneskulden ska minska kommer däremot att nås.  

 

När det gäller de övergripande verksamhetsmålen kommer troligen 

två att uppnås: kunskapskraven i grundskolan och kostnads-

täckningsgraden för tillsynspersonal inom bygg- och miljö. 

 

Fyra verksamhetsmål kommer troligen inte att uppnås: sjukfrånvaron, 

uthyrningsgraden, effektiviteten inom hemtjänsten och minskningen 

av andelen hushåll med försörjningsstöd.  

 

Många av de planerade investeringarna kommer inte att upparbetas 

under det här året. Ungefär en tredjedel av budgeten föreslås bli 

ombudgeterad till nästa år. En mindre del kommer att ”lämnas 

tillbaka”. Anledningen är att det blivit många förseningar på grund av 

pandemin. Det är svårt att få tag i hantverkare. 

 

Den pågående pandemin har haft och har fortfarande stor inverkan  

på möjligheterna att nå de fastställda målen. Det har inte gått att helt 

fokusera på de utredningsuppdrag som lagts för att åstadkomma 

långsiktig hållbarhet i verksamheterna. 

  

Ekonomiutskottets beslut 

 

  Ekonomiutskottet har tagit del av informationen. 
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     KSK 2020/481  04 
   

Eku § 33 Beslut: Prognos för 2020 per 31 augusti 2020   
 
Henrik Kvist, ekonomichef, kommuncontroller, informerar om att det 

prognostiserade resultatet är minus 12,6 miljoner kronor efter 

avstämning mot balanskravet. Året inleddes med ett minus på 32,5 

miljoner kronor. Prognosen är 14 miljoner kronor bättre än i april. 

 

Henrik delar ut ett arbetsmaterial och gör en grundlig genomgång av 

de differenser som finns gentemot budgeten. Planerade åtgärder för 

att minska det ekonomiska underskottet har försenats på grund av 

coronapandemin.  

 

Bräcke kommun får ta del av de extra statsbidragen med anledning 

av pandemin. Det handlar exempelvis om sjuklönekostnader, inköp av 

skyddsutrustning och ombyggnationer. Kommunen får troligtvis inte 

full täckning för kostnaderna.   

 

Henrik informerar också om två nya stora statsbidrag för att förstärka 

kommunernas ekonomi. Det handlar dels om ett tillfälligt generellt 

statsbidrag 2021-2022 och dels om ett permanent riktat stöd till 

äldreomsorgen. Det finns även förslag om sänkta arbetsgivaravgifter 

för personer yngre än 23 år samt höjd ersättning för personlig 

assistans. En ny ”kommundelegation” diskuteras också. Syftet med 

den åtgärden är att hjälpa de kommuner som har särskilda 

strukturella utmaningar. Där kan Bräcke kommun ingå. 

 

Ekonomiutskottets beslut 

 

  Ekonomiutskottet har tagit del av informationen. 
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KSK 2020/449  04 
   

Eku § 34 Information: Kapitalisering Kommuninvest Ek för   
 
Jörgen Persson (S), ordförande och Henrik Kvist, ekonomichef, 

informerar om att Kommuninvest vid föreningsstämman i april 2020 

ändrade i sina stadgar gällande insatskapital och möjligheten till 

fortsatt kapitalisering. Syftet är att öka det egna kapitalet i förhållande 

till den förväntade ökade utlåningen till medlemmarnas investerings-

behov.  

 

Beslutet innebär att alla medlemskommuner får en enhetlig nivå på 

insatsbeloppet och att insatskapitalet per invånare ska höjas 

successivt med 100 kronor. Tidigare var insatsen 900 kronor per 

invånare. Vid kapitaliseringsperiodens slut om fyra år ligger då 

insatsen på 1 300 kronor. 

 

År 2010 gav de dåvarande medlemmarna föreningen ett förlagslån. 

Lånet ska enligt stämmobeslutet återbetalas den 30 september. 

Därefter kan kommunerna senast den 20 november göra en frivillig 

inbetalning med det belopp som motsvarar förlagslånet.  

 

För Bräcke kommuns del handlar det om 1,7 miljoner kronor. Det 

beloppet kan då räknas av kommande höjningar av insatskapitalet. 

Det skulle kunna innebära att vi slipper betala höjningen av 

insatsbeloppet de två första åren, att vi bara behöver betala 250 000 

kronor år 2023 och fullt höjd insats 650 000 kronor år 2024. 

 

Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till hur Bräcke kommun ska 

hantera dels återbetalningen av förlagslånet och dels vilka åtgärder 

som kan vidtas för att komma upp till den ökade insatsen 1 300 

kronor om fyra år.  

 

Ekonomiutskottets beslut 

 

  Ekonomiutskottet har tagit del av informationen. 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 11 av 12 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-09-24 

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet 

Paragraf: 28-36 

 

 

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

Protokollet är justerat 
. 

Eku § 35 Information: Årshjul för budgetarbetet   
 
Jörgen Persson (S), ordförande, tar upp de diskussioner som varit 

bland annat i kommunfullmäktige angående tidpunkten för antagandet 

av kommunens budget för kommande år. Enligt kommunallagen ska 

budgeten antas före november månads utgång. Bräcke kommun har 

de senaste tolv åren haft en beslutsmodell som innebär att den 

slutliga budgeten antagits i december månad. Det har därför 

ifrågasatts om vi därigenom bryter mot lagen. 

 

Jörgen undrar hur det ställer sig om vi förskjuter ”årshjulet” en månad 

för att hinna besluta om budgeten redan i november. Henrik Kvist, 

ekonomichef, förklarar hanteringen. 

 

Planeringsförutsättningarna tas fram i februari/mars. Därefter 

beräknas de kända verksamhetsförändringarna. Kommunstyrelsen tar 

fram ett förslag till preliminär budget i maj månad som sedan 

kommunfullmäktige antar i juni månad. Därmed har de ekonomiska 

ramarna tagits fram enligt kommunallagens krav redan i juni månad. 

 

Detaljbudgetarbetet pågår under hösten där delårsrapporten per 31 

augusti är ett väsentligt underlag.  Ett tidigareläggande av budget-

arbetet skulle försvåra kopplingen mellan detaljbudget och 

delårsrapport. Skatteunderlagsprognosen, som har stor påverkan på 

ekonomi, skulle dessutom bli mer osäker eftersom den i så fall skulle 

baseras på maj månads siffror istället för oktober månads.  

 

Personalorganisationen i Bräcke kommun är mycket slimmad. Det 

finns inte samma resurser här som i större kommuner att arbeta i 

parallella spår med budget och uppföljningar samtidigt. Även i större 

kommuner förekommer det att budgeten regelmässigt justeras i 

december månad då underlagen är så aktuella som möjligt. Bräcke 

kommuns årshjul för budgetarbetet tillgodoser lagens krav. 

 

Ekonomiutskottets beslut 

 

  Ekonomiutskottet har tagit del av informationen. 



 
 

   
 
 

 

Sida 12 av 12 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-09-24 

Kommunstyrelsens utskott: Ekonomiutskottet 

Paragraf: 28-36 

 

 

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

Protokollet är justerat 
. 

Eku § 36 Övriga frågor   
 
- Utbildningsinsatser 

 

Cathrine Blomqvist (S) frågar om de utbildningsinslag som tidigare 

varit på ekonomiutskottets sammanträden har upphört. 

 

Henrik Kvist, ekonomichef, svarar att insatserna enligt beslut har 

flyttats till kommunstyrelsen sammanträden och att de kommer att 

återupptas när läget har normaliserats ur pandemisynpunkt. 

 

- Nästa möte 

 

Henrik Kvist, ekonomichef, upplyser om att utskottets möte den 15 

oktober blir kortare än vanligt och planeras bli ett avstamp med 

direktiv inför det fortsatta arbetet med investeringsplan, detaljbudget 

och information om den nya skatteunderlagsprognosen.   

 

Jörgen Persson (S), ordförande, påtalar behovet av en lägesrapport 

gällande utredningsuppdragen. 

 

 


