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

Plats och tid:  Nämndrummet, förvaltningshuset i Bräcke kl 08.18-12.13.  

Mötet ajournerades kl 09.45-10.00. 

 

Beslutande:  Jörgen Persson (S), ordförande  

 Ingrid Kjelsson (C), vice ordförande 

 Johan Loock (M) 

   

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

 Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 39-47 

 Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare 

 Göran Bengtsson, chef teknik- och infrastrukturavdelningen 

 Mona-Lill Landström, NTF, § 48 

 Yngve Hamberg, sekreterare 

 

Justering: Förvaltningshuset, Bräcke, 2020-10-01, kl 14.30 

 

Utses justera: Ingrid Kjelsson (C) 

 

 

 

 

 

Yngve Hamberg   Jörgen Persson Ingrid Kjelsson  

sekreterare  ordförande  justerande  

 

 

 

Anslag: Justeringen av samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2020-09-22 har 

tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla. 

 

Anslagstid: Från och med 2020-10-01 till och med 2020-10-21  

 

Förvaringsplats: Kommunkansliet, Bräcke. 

 

 

………………………………………………………. 
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Sbu § 35 Mötets öppnande samt upprop 
 
Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna.  

 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Dessutom deltar en ej 

tjänstgörande ersättare via videolänk. 

  



 
 

   
 
 

 

Sida 5 av 26 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-09-22 

Kommunstyrelsens utskott: Samhällsbyggnadsutskottet 

Paragrafer: 35-52 

 

 

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

 
Protokollet är justerat 

Sbu § 36 Fastställande av dagordningen 
 
Det utsända förslaget till dagordning fastställs vid mötets inledning. 

 

Under mötets gång beslutar samhällsbyggnadsutskottet om att 

informationspunkterna 15 ”renhållningsfrågor” och 16 ”verksamhets-

information VA” ska utgå på grund av tidsbrist och istället tas upp på 

ett extra insatt möte den 1 oktober kl 15.00. 

 

Istället för punkten ”övriga frågor” läggs en beslutspunkt om 

samfälligheten Ån S:5 in. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Den utsända dagordningen fastställs med ovanstående justering.  
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  Sbu § 37 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 § 38 Föregående protokoll 
 
Sekreteraren går igenom protokollet från föregående möte. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Protokollet från 2020-06-09 läggs till handlingarna. 
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    Dnr KSK 2020/276  14 

 
Sbu § 39 Information: Tankstation i Kälarne 
 
Bräcke kommunfullmäktige har den 17 juni 2020, § 36, beslutat om en 

checkkredit med 2 064 000 kronor för Kälarnebygdens Kooperativa 

Förening ek för. Föreningen avser att anlägga en drivmedelsstation i 

Kälarne som idag saknar tankställe. Beslutet gäller under förut-

sättning att Region Jämtland Härjedalen beviljar ett 85-procentligt 

stöd till projektet. 

 

Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare, meddelar att hon deltog i ett 

möte med regionen i fredags och att de då informerade om att de 

skulle stödja projektet.  

 

Byföreningen utreder nu en alternativ placering, belägen närmare 

nuvarande bensinmacken.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av informationen. 
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    Dnr KSK 2020/491  50 

 
Sbu § 40 Beslut: Mittstråket, fortsättningsprojekt 
 
I Projekt Mittstråket samverkade 6 kommuner, två regioner, 

Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland som projektägare. 

Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden 

och pågick under 2015-2019. Projektets övergripande målbild var att 

stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande 

transportstråk som främjar utvecklingen i Mittnorden. 

 

Projektets delmål var kortare restider och ökad kapacitet för gods, 

förbättrad trafiksäkerhet och ökad samverkan. 

 

Jörgen Persson (S), ordförande, och Therese Sjögren, landsbygds-

utvecklare förklarar att den här grundorganisationen är ett bra verktyg 

för att jobba vidare med projektets syfte. Men det behövs en 

projektorganisation på halvtid för att stötta i möten, utforma 

projektbeskrivningar etcetera. Bräcke kommuns andel i finansieringen 

är 8 500 kronor per år i ett första skede, men vi förbinder oss 

dessutom att vara aktiva med egna arbetsinsatser. 

 

Det förra projektet fokuserade i hög grad på Sundsvallsregionen. Den 

här gången är det tänkt att Region Jämtland Härjedalen ska ha 

värdskapet för partnerskapet.  
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Sbu § 40 fortsättning 

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att delta i partnerskapet för 

Mittstråket perioden 2021-2027. 

 

2. Projektet finansieras med 8 500 kronor per år. Nytt beslut om 

medfinansiering tas årligen med beaktande av lönekostnads-

utvecklingen.  

 

3. Jörgen Persson (S) utses till ledamot i projektets styrgrupp. 

 

4. Landsbygdsutvecklare Therese Sjögren utses till adjungerad 

ledamot i styrgruppen. 

 

5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga partners fattar 

liknande beslut. 
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    Dnr KSK 2020/492  50 

 
Sbu § 41 Beslut: Tåg Östersund-Umeå via Sollefteå 
 
Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare, informerar om att det inom 

Projekt Mittstråket gjorts en utredning gällande persontransporter 

mellan Östersund och Umeå. Istället för att gå via Sundsvall skulle 

trafiken gå över Kälarne och Sollefteå, med möjlighet till av- och 

påstigning på bland annat de orterna. Bedömningen var dock att det 

skulle bli för dyrt. 

 

Sollefteå kommun har fortsatt att driva förslaget och anser att de 

investeringar som behöver göras för resande via Sundsvall blir mer 

kostsamma än att börja åka via Sollefteå.  

 

Förslaget behöver utredas grundligare. En arbetsgrupp håller på att 

bildas där även Region Västernorrland ingår. Bräcke och Ragunda 

kommuner har fått förfrågan om att delta i arbetsgruppen.  

 

Kostnaden för vårt län uppskattas grovt till cirka tio miljoner kronor 

och innefattar bland annat plattformar i Kälarne och Ragunda 

stationsort. Det krävs också en operatör på sträckan.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Bräcke kommun ska ingå i arbetsgruppen. 
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Sbu § 42 Beslut: Länets infrastrukturprioriteringar 
 
Ordförande Jörgen Persson (S) informerar om att Trafikverket senare 

i höst ska presentera för regeringen vilka stora projekt som de vill 

driva framöver. Det handlar om projekt för mer än 100 miljoner kronor.  

 

Region och kommuner behöver ha samsyn för att få ta del av medlen, 

vilket har varit problematiskt i vårt län. Kommunerna har haft ett 

gemensamt möte för att nå enighet om en rejäl bruttolista med 2-3 

prioriterade projekt som är särskilt viktiga att driva nu. Länets 

prioriteringar skickas till Trafikverket som i sin tur äskar medel från 

regeringen. 

 

Jörgen har i diskussionerna betonat två vägar (E 45 och E14 sträckan 

Brunflo-Pilgrimstad), två järnvägslinjer (Norra Stambanan och 

Mittbanan) samt ett stort projekt (att öka trafiksäkerheten på vägarna 

exempelvis genom breddning - inte bara mitträcken, och säkrare 

utfarter). 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet anser att ordföranden gjort rätt 

prioriteringar i diskussionerna om stora infrastrukturprojekt i länet. 
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Sbu § 43 Beslut: Pendlingsparkering 
 
Bräcke kommun arbetar aktivt för att utöka pendlingsmöjligheterna för 

de boende när det gäller trafikutbudet. Det är också av största vikt att 

det finns parkeringsmöjligheter i anslutning till hållplatser och stationer 

där det finns behov av sådana. 

 

Ordförande Jörgen Persson (S) informerar om att han vid ett flertal 

tillfällen agerat gentemot Trafikverket för att de ska transportera bort 

övergivna fordon som lämnats i anslutning till pendlingsparkeringar i 

kommunen. Det har gett önskvärt resultat men problemet återkommer 

ständigt. 

 

Trafikverket vill helst inte ta några kostnader för bortforsling av fordon. 

Bräcke kommun har undertecknat ett avtal om skötsel och drift av 

pendlingsparkeringsplatserna, men anslutande mark tillhör inte 

kommunens ansvar. 

 

Enligt chefen för teknik- och infrastrukturavdelningen, Göran 

Bengtsson, finns det också en problematik med att ta andras fordon i 

beslag. De måste förvaras i ett år innan man kan gå vidare med 

rättsliga åtgärder. Förvaringsplats finns vid kommunförrådet i Bräcke. 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsutskottet ger teknik- och infrastruktur-

avdelningen i uppdrag att frakta bort de fordon som står 

övergivna på pendlingsparkeringarna. 

 

2. Samhällsbyggnadsutskottet ger ordföranden i uppdrag att 

kräva av Trafikverket att de tar bort de fordon som står på 

verkets mark intill pendlingsparkeringarna. 
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  Dnr KSK 2020/341  28 
  
Sbu § 44 Beslut: Riktlinjer för fastighetsförsäljning 
 
Mot bakgrund av ökade försäkringskostnader, koncentration av egen 

verksamhet och förändrade omvärldsfaktorer har kommunen i sin ägo 

ett antal fastigheter där det inte bedrivs kommunal verksamhet och 

där det inom överskådlig framtid inte kommer att bedrivas kommunal 

verksamhet.  

 

För dessa fastigheter kan man fundera på i vilken utsträckning 

kommunen bör vara fastighetsägare. För de fall kommunen inte är 

den lämpligaste fastighetsägaren har det framkommit ett behov av 

principer för avyttring.  

 

Samhällsbyggnadsutskottet såg vid sitt sammanträde den 21 april 

positivt på att kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för försäljning av 

lokaler efter att ha fått information om ärendet.  

 

Det nu liggande tjänstemannaförslaget gäller riktlinjer för försäljning 

av kommunens fastigheter. Det reglerar i huvudsak vad kommunen 

ska äga och inte ska äga. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt 

sammanträde den 16 september att återremittera tjänstemanna-

förslaget till samhällsbyggnadsutskottet för ytterligare behandling. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har på dagens ärendelista även ett 

tjänstemannaförslag om vilka rutiner som ska tillämpas när det är 

aktuellt för försäljning av tomter och fastigheter.   

 

Utskottet behandlar de båda ärendena parallellt. 

 
Underlag för beslut 

 

Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2020-06-18 

Teknik- o infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-17 

Styrdokumentet ”Rutiner för försäljning av tomter och fastigheter inom 
Bräcke kommun”, 2020-08-25 
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 21, 2020-04-21 
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Sbu § 44 fortsättning 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande får i uppdrag att besluta 

om ett förslag till kommunstyrelsen med ett gemensamt dokument 

som reglerar såväl riktlinjer som rutiner för försäljning av 

fastigheter som ägs av Bräcke kommun. Samråd ska ske med 

utskottets övriga ledamöter. 

 

2. Dokumentet ska innehålla de fem punkter som föreslås i 

tjänstemannaförslaget om riktlinjer för fastighetsförsäljning (dnr 

KSK 2020/341 28). 

 
3. Dokumentet ska omfatta tjänstemannaförslaget om rutiner för 

försäljning av tomter och fastigheter (dnr KSK 2020/361 25). 

 
4. Dokumentet ska innehålla de villkor som kan gälla för att en såld 

tomt/fastighet ska kunna återgå till säljaren. Detta regleras sedan i 

köpeavtal. 

 
5. Av dokumentet ska framgå att principer beslutas av kommun-

styrelsen och att detaljer hanteras av samhällsbyggnadsutskottet.  

 
 

Utdrag till 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande 

Kommundirektören 

Chef för teknik- och infrastrukturavdelningen 
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  Dnr KSK 2020/361  25 
  
Sbu § 45 Beslut: Rutiner för försäljning av tomter och 

fastigheter 
 
Samhällsbyggnadsutskottet uppdrog den 9 juni 2020 till teknik- och 

infrastruktur-avdelningen att ta fram förslag till riktlinjer för 

tomtförsäljningar. En formellt fastställd rutin är nödvändig för att 

säkerställa att försäljning av kommunens tillgångar genomförs på ett 

korrekt och transparent sätt.  

 

Teknik- och infrastrukturavdelningen har tagit fram förslag till rutiner 

som reglerar syfte, grundförutsättningar, krav och förfarande vid 

avvikelser gällande försäljning av tomter och fastigheter. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har på dagens ärendelista även ett 

tjänstemannaförslag om riktlinjer för försäljning av kommunens 

fastigheter. Det reglerar i huvudsak vad kommunen ska äga och inte 

ska äga. 

 

Utskottet behandlar de båda ärendena parallellt. Med anledning av  

ett annat ärende på dagordningen behöver beslut tas redan nu 

gällande punkt 1 i tjänstemannaförslaget i rutinerna för försäljning, att 

köpare inte får ha redan befintlig skuld till kommunen. 

 
Underlag för beslut 

 

Teknik- o infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-17 

Styrdokumentet ”Rutiner för försäljning av tomter och fastigheter inom 
Bräcke kommun”, 2020-08-25 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2020-06-18 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 31, 2020-06-09 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 21, 2020-04-21 
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Sbu § 45 fortsättning 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsutskottet fastställer att en köpare vid 
försäljningstillfället inte få ha inneha en skuld till kommunen. 

  

2. Samhällsbyggnadsutskottets ordförande får i uppdrag att besluta 

om ett förslag till kommunstyrelsen gällande ett gemensamt 

dokument som reglerar såväl riktlinjer som rutiner för försäljning av 

fastigheter som ägs av Bräcke kommun. 

 

3. Dokumentet ska innehålla de fem punkter som föreslås i 

tjänstemannaförslaget om riktlinjer för fastighetsförsäljning (dnr 

KSK 2020/341 28). 

 
4. Dokumentet ska omfatta tjänstemannaförslaget om rutiner för 

försäljning av tomter och fastigheter (dnr KSK 2020/361 25). 

 
5. Dokumentet ska innehålla de villkor som kan gälla för att en såld 

tomt/fastighet ska kunna återgå till säljaren. Detta regleras sedan i 

köpeavtal. 

 
6. Av dokumentet ska framgå att principer beslutas av kommun-

styrelsen och att detaljer hanteras av samhällsbyggnadsutskottet.  

 
 

Utdrag till 

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande 

Kommundirektören 

Chef för teknik- och infrastrukturavdelningen 
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  Dnr KSK 2017/152  25 
 
Sbu § 46 Beslut: Hävande av tomtförsäljning 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 9 juni 2020 om försäljning 

av tre tomter i Bräcke.  

 

En Bräckebo har anmält intresse för att köpa en av tomterna. Köpet 

har inte gått att slutföra eftersom den tänkte köparen inte har infunnit 

sig till överenskomna möten för att underteckna köpehandlingarna 

och är svår att nå vid besök eller andra kontaktförsök. Personen 

ifråga har skulder till kommunen som i dagsläget är oreglerade. 

 
Göran Bengtsson, chef för teknik- och infrastrukturavdelningen, 
informerar om ärendet.  
 
Underlag för beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 31, 2020-06-09 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 45, 2020-09-22 

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

Samhällsbyggnadsutskottet upphäver sitt beslut den 9 juni 2020,  

§ 31, om tomtförsäljning till den nu aktuelle personen. Tomten släpps 

fri för ny försäljning till andra intressenter.  

 

 

Utdrag till 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Den berörde 
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  Dnr KSK 2020/243  21 
 

Sbu § 47 Beslut: Panncentralen i Gällö 
 

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt den 25 oktober 2018, § 96, att 

genomföra en detaljplaneändring för att möjliggöra uppförandet av en 

mindre panncentral för pellets på fastigheten Gällön 1:18. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 33, att anta den 

nya detaljplanen för fastigheten.  

 

Kommunfullmäktige uppdrog samtidigt till kommunstyrelsen att utreda 

alternativa områden för placering av panncentralen, där hänsyn tas till 

medborgarnas och myndigheternas synpunkter. 

 
Göran Bengtsson, chef för teknik- och infrastrukturavdelningen, 

informerar om ärendet. Den nuvarande anläggningen byggdes i 

början av 1990-talet och är inrymd i källaren på Gällö skola. 

Anläggningen är i dåligt skick, ineffektiv, ger upphov till dålig 

arbetsmiljö och utgör en olycksrisk.  

 

En ny långsiktig och hållbar lösning eftersträvas. Fem olika alternativ 

till framtida placering har utretts av vilka den föreslagna placeringen 

ansetts vara mest kostnadseffektiv. 

 

Risken för maskinhaveri ökar i takt med att projektet fördröjs. Drift-

avtalet med Adven Värme AB upphör att gälla men kostnaderna 

kvarstår. 

 

Invändningar mot den tänkta placeringen inkom under ärendets 

beredning, men efter kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen har 

inga överklaganden gjorts. Om panncentralen placeras någon 

annanstans i Gällö samhälle så ger det förmodligen upphov till nya 

invändningar från närboende. 

 

Att anlägga panncentralen på annan plats än den utpekade leder till 

ökade kostnader, grovt räknat 3-5 miljoner kronor, eftersom det bland 

annat krävs längre kulvertledningar. Nya detaljplaner behövs, vilka  
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Sbu § 47 fortsättning  

 

tar minst sex månader upp till två år att göra. Nya utredningar om 

markförhållanden, buller, luft och andra riskbedömningar behöver  

också bli gjorda. Nytt utredningsarbete kolliderar tidsmässigt med 

andra stora planerade projekt som i så fall behöver skjutas på 

framtiden. 

 

Panncentralen har kostnadsberäknats till 3 miljoner kronor på den 

tänkta platsen. Om anläggningen istället skulle lokaliseras till 

exempelvis brandstationen, som är det mest diskuterade alternativet,  

ökar kostnaden med minst 2,5 miljoner kronor. Då bör det betänkas 

att markförhållandena där är mycket oklara. Placering vid gamla 

Gellinergården medför även att tryckriktningen behöver vändas. Att 

köpa värme från Gällösågen är inte något alternativ då de inte har 

någon överskottsvärme att sälja. 

 

Underlag för beslut 

Kommunfullmäktiges protokoll § 96, 2018-10-25 

Kommunfullmäktiges protokoll § 31, 2020-06-09 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 8, 2019-04-17 

 

Ordförande Jörgen Persson (S) förklarar att utskottet kan förorda ett 

av två möjliga beslut i nuläget: antingen att alternativa placeringar ska 

utredas (ytterligare) eller att kommunfullmäktiges beslut om placering 

av panncentralen på fastigheten Gällön 1:18 ska följas.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsutskottet har tagit del av informationen.  

 

2. Samhällsbyggnadsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att 

inte arbeta för ett hävande av kommunfullmäktiges beslut § 96 

2018-10-25, . 

 

3. Ingrid Kjelsson (C) lämnar en egen anteckning till protokollet. 
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Sbu § 47 fortsättning  

 

Protokollsanteckning från Ingrid Kjelsson (C): 

 

”Ingrid Kjelsson protesterar starkt mot planerna att placera en ny panncentral i direkt 
anslutning till skolområdet i Gällö. 
 
Ingrid anger följande skäl för sitt ställningstagande: 
 
Den främsta anledningen till att det inte bör byggas en panncentral på den planerade platsen 
vid skolan, är trafikfaran för barnen vid flisleveranserna, som kommer att ske flera gånger i 
veckan. Bilarna, stora långtradare, kommer att köra mitt i det område där barnen går mellan 
skolan och bussarna, och även från skolan till ett bostadsområde ovanför. Att flisen skulle 
levereras endast på tider när barnen inte är i skolan, kan man inte förlita sig på. 
 
Det ligger ett stort antal småhus i nära anslutning till området. De allra flesta husägare har 
skriftligt protesterat mot den planerade placeringen av panncentralen.  
 
Länsstyrelsen och Jamtli har också haft kritiska synpunkter på placeringen vid skolan. 
 
Platsen vid skolan ligger också nära vägen som är infarten till samhället, och en panncentral 
där skulle inte bidra till en attraktiv bild av byn, tvärt om! 
 
Platsen vid brandstationen är mycket lämpligare på alla sätt. Ligger avsides i ett område med 
företags/industrikaraktär. Bör utredas mer. 
 
Dessutom finns ett beslut från kommunfullmäktige i juni, där det fastslås att hänsyn ska tas till 
kommunmedborgarnas synpunkter vid placeringen av en ny panncentral.  
 
Ingen vill ha panncentralen vid skolan, av olika skäl. 
 
Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Detta innebär att hänsyn till barnens 
bästa ska tas vid samtliga beslut i kommunen. Det har man inte gjort här anser jag. 
 
Att bygga en ny panncentral i Gällö är ett mycket långsiktigt projekt. Jag tycker att det är 
kommunens skyldighet att ta hänsyn till medborgarnas synpunkter vid såna här beslut”. 

 

 

Utdrag till 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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Sbu § 48 Information: NTF om Nollvisionen 
 

Mona-Lill Landström, verksamhetsledare på NTF Västernorrland, 

informerar deras arbete med trafiksäkerhetsfrågor. NTF finns inte 

representerat i Jämtland längre utan länet täcks upp av 

Västernorrland och Gävleborg.  

 

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är en idéell 

organisation som bildades 1934.  

 

Hösten 1997 bestämde riksdagen att Nollvisionen ska ligga till grund 

för trafiksäkerheten. Transportsystemen skulle anpassas till att 

minska dödsfallen i trafiken. Sedan dess har antalet dödade i 

vägtrafiken minskat, men planat ut på senare år. Därför lanserade 

regeringen 2016 en nystart med intensifierat arbete för trafiksäkerhet. 

Trafikverket fick ansvaret och fokuserar nu sitt arbete på säker 

hastighet, säker cykling och nykter trafik.  

 

Mona-Lill redovisar statistik över antalet dödade i trafiken inom Bräcke 

kommuns geografiska område (varierar mellan 4 och 0 de senaste 

åren) och samhällsekonomiska kalkyler av kostnaderna.  

 

NTF har tagit fram ett informations- och utbildningsmaterial för 

förtroendevalda. De kan även konsulteras vid olika behov. 

 
 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
Samhällsbyggnadsutskottet tackar för informationen.  
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  Dnr KSK 2020/495  14 
 
Sbu § 49 Beslut: Plan för kommersiell service, revidering 

 
Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare, informerar om ärendet. 

 

Den lokala serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse 

och kunskap kring service som en del av kommunens hållbara arbete 

med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Syftet är även att tillgång 

till service vägs in i kommunernas långsiktiga och strategiska 

planering. Den ska också vara ett verktyg för att öka handlings-

beredskapen i servicefrågor och vara handledande i stödinsatser.  

 

Planen ingår i en länsövergripande strategi. Den nuvarande planen 

omfattar perioden 2016-2020 och behöver utvärderas och revideras. 

Region Jämtland Härjedalen anser att vi bör vänta med vår revidering 

tills deras är gjord. 

 

Utskottet diskuterar en geografisk indelning av kommunen i olika 

prioriteringsområden. En tydlig viljeinriktning behövs redan nu med 

tanke på etablering av serviceställen som tankstationen i Kälarne. 

 
 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
1. Revidering av planen får anstå i väntan på regionens revidering av 

sin övergripande plan. 
 

2. Tjänstemannaorganisationen får i uppdrag att återkomma på 
nästa sammanträde med förslag till differentiering i geografiska 
områden. 

 
    

Utdrag till 

Therese Sjögren 
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  Dnr KSK 2020/171  11 
 
Sbu § 50 Beslut: Leader 

 
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som stöder olika 

projekt. Organisatoriskt är de olika Leaderområdena uppbyggda av 

ideella föreningar bestående av enskilda, föreningar, företag eller 

organisationer inom offentlig sektor.  

 

Nuvarande Leaderperiod lider mot sitt slut. Bräcke kommun har 

tidigare beslutat att ingå i Leader Mittland Plus, samma geografiska 

område som Ånge, Timrå och delar av Sundsvall. 

 

Therese Sjögren, landsbygdsutvecklare, informerar om möjligheten 

att inför nästa programomgång ingå i ett gemensamt område med 

Ragunda och Strömsunds kommun. Verksamheten skulle då få ett 

större fokus på östra Jämtland. 

 

Ingenting är klart ännu om budgeten för nästa programperiod, som 

beslutas av EU och respektive medlemsland, eller ens när den ska 

starta.  

 

Ett gemensamt möte kommer att hållas inom kort med alla områden 

där jämtländska kommuner ingår för att diskutera framtiden, hur man 

ska arbeta och indela sig geografiskt.  

 
 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
Samhällsbyggnadsutskottets ledamöter får i uppdrag att fundera på 

var vi hör hemma, vad som blir bäst för våra invånare och föreningar. 
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  Dnr KSK 2016/624  42 
 
Sbu § 51 Beslut: Medborgarförslag om tomgångskörning 

 
År 2016 inkom ett medborgarförslag som handlar om att sätta upp 

skyltar i Bräcke kommuns tätorter med upplysning om att 

tomgångskörning endast är tillåten i 1 minut. 

 

Kostnadsberäkningar har tagits fram. Kommunstyrelsen beslutade vid 

sitt sammanträde i oktober 2019 att återremittera ärendet till samhälls-

byggnadsutskottet. 

 

Med anledning av allmänhetens reaktioner på tomgångskörning, 

felparkerade fordon, skoterkörning med mera och att det är svårt för 

myndigheter att agera om det saknas tydliga regler och sanktioner, 

uppdrog samhällsbyggnadsutskottet i april 2020 till kommundirektören 

att under året se över regelverken och dess dokumentation.  

 

Underlag för beslut 

xxxxxxxxxxxxxx medborgarförslag, 2016-11-17 

Teknik- o infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-10-10 

Kommunstyrelsens protokoll § 151, 2019-10-28 

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll § 19, 2019-04-21 

 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
Samhällsbyggnadsutskottet gör ett tilläggsuppdrag om skyltning på 

strategiska platser till den kommande revideringen av kommunens 

ordningsföreskrifter och hur de ska tillämpas.  

 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
  

Med hänvisning till den pågående översynen av de allmänna 

ordningsföreskrifterna avslås medborgarförslaget.  

  



 
 

   
 
 

 

Sida 26 av 26 PROTOKOLL 
 Datum: 2020-09-22 

Kommunstyrelsens utskott: Samhällsbyggnadsutskottet 

Paragrafer: 35-52 

 

 

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 2020/498   25 
 
Sbu § 52 Arrendeavtal på samfälligheten Ån S:5 

 
Bräcke kommun är största delägaren i samfälligheten Ån S:5. På 

fastigheten finns ett torp och ett båthus som står på ofri grund. Ett 

arrendeavtal behöver därför göras med ägarna av byggnaderna.  

 

Tjänstemannaorganisationen har delegation på upp till treåriga 

arrenden. Arrenden för längre tid behöver lyftas till politisk nivå. 

 

Frågeställningen är hur arrendeavgiften ska hanteras. Att bilda en 

samfällighetsförening enbart för detta ändamål blir kostsamt och de 

övriga delägarna är inte heller intresserade av den lösningen. Att 

kommunen skulle avyttra sin del i samfälligheten medför också 

kostnader och behöver godkännande från övriga delägare.  

 

Den enklaste lösningen verkar vara att kommunen hanterar arrendet, 

står som betalningsmottagare och fördelar intäkterna mellan 

delägarna, alternativt avsätter dem för framtida kostnader för 

samfälligheten. 

 

Underlag för beslut 

Teknik- o infrastrukturavdelningens informationsskrivelse, 2020-09-18 

 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
 
1. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår tjänstemannaorganisationen 

att försöka avyttra kommunens andel i samfälligheten.  

 

2. Om avyttring inte är möjlig i nuläget ska kommunen under 

arrendeavtalets löptid ta på sig mottagande och fördelning av 

arrendeavgiften.   

 
 

Utdrag till 

  Teknik- och infrastrukturavdelningen 

 


