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Plats och tid:  Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke kl 15.00-16.27.  

 

 

Beslutande:  Jörgen Persson (S), ordförande  

 Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande 

 Barbro Norberg (S)  

   

Övr deltagare: Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare 

 Göran Bengtsson, chef för teknik- o infrastrukturavd, §§ 53-58 

 Christian Thorgerzon, renhållningschef 

 Roger Martinsson, VA-chef 

 Yngve Hamberg, sekreterare 

 

Justering: Förvaltningshuset, Bräcke, 2020-10-07 

 

Utses justera: Ingrid Kjelsson (C) 

 

 

 

 

 

Yngve Hamberg   Jörgen Persson Ingrid Kjelsson  

sekreterare  ordförande  justerande  

 

 

 

Anslag: Justeringen av samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2020-10-07 har 

tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla. 

 

Anslagstid: Från och med 2020-10-08 till och med 2020-10-29  

 

Förvaringsplats: Kommunkansliet, Bräcke. 

 

 

………………………………………………………. 
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Sbu § 53 Mötets öppnande samt upprop 
 
Ordföranden hälsar deltagarna välkomna.  

 

Johan Loock (M) har anmält förhinder. Han ersätts av Barbro Norberg 

(S) som deltar via videolänk. 
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Sbu § 54 Fastställande av dagordningen 
 
Dagens sammanträde är extra insatt med anledning av att inte alla 

ärenden hanns med på mötet 2020-09-22. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Den utsända dagordningen fastställs.  
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  Sbu § 55 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 utskottet 

annars inte är beslutsfört och någon ersättare inte kan tillkallas utan 

förseningar. Jäv kan anmälas i anslutning till denna informations-

punkt eller under mötets gång. 

 

  Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
  Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av informationen. 
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Sbu § 56 Föregående protokoll 
 
Samhällsbyggnadsutskottet bedömer att det inte behövs någon 

genomgång av föregående protokoll då sammanträdet hölls nyligen 

och är färskt i minne. Protokollet justeras under dagen. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Protokollet från 2020-09-22 läggs till handlingarna. 
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Sbu § 57 Information: Renhållningsfrågor 
 
Christian Thorgerzon, renhållningschef, informerar om verksamheten 

och pågående projekt, bland annat: 

 

 Ny yta på 1 500 kvm har ställts i ordning för kompostering av 

slam med avvattning ner till reningsverket i Gällö. Slut- 

produkten blir anläggningsjord 

 Fortsatt planering för slutdeponi i Kälarne 

 Hämtning av mat- och restavfall inleds hösten 2022. Innan 

dess behöver upphandlingar slutföras avseende transporter, 

kärl, behandling och byggnad för avfallet. Vill vi ha obligatorisk 

eller frivillig insamling med möjlighet till hemkompostering? 

Kommunen blir skyldig att erbjuda insamling och den får vara 

tvingande men det är ovanligt  

 Lokala avfallsföreskrifter finns nu utställda för samråd 

 Returpapper kan bli ett kommunalt ansvar. Producenterna, 

tidningsindustrin, anser att de inte får full kostnadstäckning 

 Hämtning av grovsopor kan komma att ske enbart på avrop för 

att minska onödig miljöbelastningen med fordon som kör i 

onödan. Många kommuner erbjuder inte grovsopshämtning 

 Kärlavfallen har ökat med 10 % trots minskning av antalet 

tömningar med 1 %, förmodligen med anledning av pandemin. 

Trycket på ÅVC har ökat. Kostnaderna för transport och 

behandling har därmed ökat  

 En ny taxekonstruktion sjösattes 2020 och revideras inför 

2022. Det finns en skuld till kollektivet som planerats 

återbetalas under tre kommande år, men oklarheter finns nu 

med tanke på årets oväntade kostnadsökningar   

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av informationen. 

 

2. Renhållningschefen får i uppdrag att lämna förslag på datum för 

ett extra utskott för vidare diskussion kring avfallstaxan.   
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Sbu § 58 Information: VA-frågor 
 
Roger Martinsson, VA-chef, informerar om verksamheten och 

pågående projekt, bland annat: 

 

 VA-ledningar.  

Nya ledningar och relning av gamla ledningar enligt plan. 

Åtgärder gällande ovidkommande vatten i självfallssystemet 

 

 Vattenverk.  

Stor översyn pågår, samt justeringar och kompletteringar. 

Uppdatering av avvikelserapporteringen. Kommunen har bra 

utbyggt system med UV-ljus  

 

 Avloppsreningsverk.  

Arbete pågår angående hantering av slam som idag är ett 

bekymmer med stora volymer. Slamdammarna börjar bli fulla 

och är svårhanterliga med sina ovanligt stora ytor. Svårt att 

göra sig av med slammet, får inte längre lämna till jordbruket 

 

 Investering i enhetligt styr- och övervakningssystem är 

nödvändigt för säkra och snabba åtgärder. En avsättning på  

6-8 miljoner kronor behövs. Ärendet återkommer. 

 

 Verksamheten rullar på mycket bra tack vare duktiga 

drifttekniker. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av informationen. 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

   
 
 

 

Sida 10 av 13 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-10-01 

Kommunstyrelsens utskott: Samhällsbyggnadsutskottet 

Paragrafer: 53-62 

 

 

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

Protokollet är justerat 
 

  Dnr KSK 2020/495  14 
 
Sbu § 59 Beslut: Plan för kommersiell service, revidering 

 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 22 september 2020 landsbygds-

utvecklare Therese Sjögren i uppdrag att lämna förslag till en 

differentiering i geografiska områden gällande kommunens revidering 

av planen för kommersiell service. 

 

Till dagens extrainsatta sammanträde finns det inget färdigt förslag 

skrivet men Therese tar upp ärendet till diskussion.  

 

Med tanke på det aviserade regionala stödet till tankställe i Kälarne är 

det viktigt att kommunens policy ger tydligt underlag för de inten-

tionerna och att det inte står i strid mot dem. Det är också viktigt att 

inte åsidosätta andra byar med serviceställen. Samhällsbyggnads-

utskottets inställning, att den reviderade planen ska delas in i olika 

geografiska områden med fokus på avståndet till servicestråket längs 

E14, bör få ge avtryck redan nu.  

 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
1. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande får i uppdrag att göra en 

enklare revidering av de aktuella punkterna i Bräcke kommuns 

”Plan för kommersiell service 2016-2020” så att de inte står i strid 

mot regionens intentioner. 

 

2. Tjänstemannaorganisationen får i uppdrag att återkomma till 

ärendet nästa år när regionen gjort sin plan som vår ska anknyta 

till. 

 
    

Utdrag till 

Therese Sjögren 
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Sbu § 60 Information: Återrapportering Trafikverket 
 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2020-06-09, § 32, om vilka 

problemställningar som skulle lyftas vid kommunens samverkans-

möten med Trafikverket.  

 

Jörgen Persson (S), ordförande, informerar om de senaste 

kontakterna med Trafikverket. När det gäller behovet av trafikkameror 

så hänvisar de till de mätningar som ligger till grund för hastighets-

begränsningar. Tidigare har det talats om två kameror vid Gällö år 

2020 samt år 2021 ytterligare två längs E14 där vår önskan var 

Stavre och Pilgrimstad. Nu vill det statliga verket inte längre kännas 

vid några extra kameror. Därmed försvann den möjligheten. 

 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av informationen. 
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  Dnr KSK 2020/501  51 
 
Sbu § 61 Beslut: Samverkansavtal med Trafikverket 

 
Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare, informerar om förslaget till  

ny överenskommelse om samarbete mellan Bräcke kommun och 

Trafikverket Region Mitt, den här gången för perioden 2020-2023. 

Förslaget syftar till att tydliggöra parternas samverkan för att uppnå 

sina respektive mål och ambitioner gällande transportpolitik, 

tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. 

 

Förslaget innehåller bara smärre ändringar jämfört med den tidigare 

överenskommelsen. 

 

Skillnaden består i att de förtroendevalda från Bräcke kommun 

tidigare har medverkat vid båda årets möten. Nu föreslås att Bräcke, i 

likhet med övriga kommuner i länet, ska få ha förtroendevalda med 

vid ett av mötena och att bara tjänstemän ska få delta i det andra. 

Jörgen Persson (S), ordförande, anser att det är viktigt att politikerna 

får varje chans som finns att interagera med Trafikverket.  

 

I överenskommelsen är det sedan tidigare reglerat att 

kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt 

oppositionsrådet ska vara de förtroendevalda deltagarna. Hittills har 

det sammanfallit med samhällsbyggnadsutskottets ledamöter.   

 

Underlag för beslut 

Förslag till överenskommelse om samarbete mellan Bräcke kommun 

och Trafikverket Region Mitt 2020-2023 

Överenskommelse om samarbete mellan Bräcke kommun och 

Trafikverket Region Mitt 2016-2019 

 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
Samhällsbyggnadsutskottet framför som sin åsikt att de förtroende-

valda ska delta vid samtliga samverkansmöten och att det är 

samhällsbyggnadsutskottets ledamöter som är de personerna. 
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Sbu § 62 Övriga frågor 
 

Barbro Norberg (S) påpekar att vi nu, efter coronapandemin, står inför 

nästa stora kris: klimatkrisen. Hon undrar hur klimatarbetet går i 

Bräcke kommun och vill få mer information om samröret med andra 

organsiationer. 

 

Jörgen Persson (S), ordförande, svarar att kommunstyrelsen har 

begärt information på nästa möte om vad Bräcke kommun förväntas 

göra, kartläggning av pågående samarbeten, aktuell dokumentation 

etcetera. På mötet därefter ska kommunstyrelsen besluta om hur 

arbetet ska fortsätta.  

 

När det gäller det regionala miljö- och klimatarbetet är Jörgen 

missnöjd över att kommunpolitikerna hittills inte har fått så stora 

möjligheter till inflytande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


