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Plats och tid: Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus, onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 14.00-
16.25. Sammanträdet ajournerades mellan kl.15.07 och 15.15. 
 

   
Beslutande: Enligt tjänstgöringslista 

 
Övriga deltagare: Bengt Flykt, kommundirektör 
 Pär-Robert Liljefjäll, chef sociala avdelningen 
 Marit Råbock, sekreterare 
 Malin Johansson, kommunsekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras måndagen den 12 oktober 2020 kl. 11.00  

 
Utses att justera: Ingrid Kjelsson (C) och Marina Mellgren (M) 

 

 

 

 

 

 
Malin Johansson    Yngve Hamberg (S)   

Sekreterare   Ordförande   

  

 

 

 

 

 

Ingrid Kjelsson (C)   Marina Mellgren (M) 

Justerande   Justerande  

 

 

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-07 har tillkännagivits genom anslag  
på kommunens anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2020-10-13 till och med 2020-11-03  
 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Just. 

  OMRÖSTNINGAR 

LEDAMÖTER Närv  
 
§ 

 
 
§ 
 

 
 
§ 
 

 
 
§ 

  JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

Theresa Flatmo, C 
Per-Erik Eriksson, C 

X 
 

   

   

     

Hans Svärd, C 
2:e vice ordförande 

X 
 

   

   

     

Joakim Blomkvist, C 
Carina Thellbro, C 

X 
 

   

   

     

Ann-Sofie O´Dwyer, C 
 

X 
 

   

   

     

Ingrid Kjelsson, C X 
 

   

   

     

Camilla Dahlberg, C X 
 

        

Ingela Ahlqvist, C X 
 

   

   

     

Lisa Skylare, C X 
 

   

   

     

Elba Nilsson Smårs, C X 
 

   

   

     

Elisabeth Andersson, C 
 

X 
 

        

Erika Kristoffersson, C 
Östen Wallström, C 

X 
 

   

   

     

Elsie-Marie Tåqvist, C X 
 

        

Jörgen Persson, S X 
 

        

Cathrine Blomqvist, S X 
 

        

Gudrun Eriksson, S X 
 

        

Kenneth Godhe, S X 
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Just. 

Wanja Byström, S X 
 

        

Sven-Åke Draxten, S X 
 

        

Helge Lindqvist, S 
Crister Leandersson, S 

X 
 

   

   

     

Arne Jonsson, S X 
 

   

   

     

Barbro Norberg, S,  
1:e vice ordförande 

X 
 

   

   

     

Farhat Ali, S X 
 

   

   

     

Martin Halvarsson, M X 
 

        

Johan Loock, M X 
 

   

   

     

Marina Mellgren, M X 
 

   

   

     

Kjell Eriksson, SD --- 
 

   

   

     

Vikramjit Singh Sra, SD --- 
 

        

Anders Lundqvist, V X 
 

   

   

     

Christer Olsson, JVB --- 
 

        

Yngve Hamberg, S 
Ordförande 

X 
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Just. 

Ärendelista       Sidan 
 

§ 90  Meddelande om nya ledamöter och ersättare   7. 
 

§ 91  Justering av protokoll, upprop och fastställande av dagordning  8. 
 
§ 92  Informationer    9.  

 
§ 93  Övertagande av Gällö Folkets Hus tillgångar och skulder i samband med  11. 

 dess avveckling 
 

§ 94  Utökning av investeringsmedel till mark och yttre miljö för projekt Sjölyckan 13. 
 

§ 95  Omföring av befintliga investeringsmedel till ny gata, kopplat till   14. 
projekt Sjölyckan 

 
§ 96  Ägardirektiv 2021, Jämtlands räddningstjänstförbund   16. 
 
§ 97  Revidering av kommunstyrelsens reglemente   17. 
 
§ 98  Sammanträdesplan 2021    19. 

 
§ 99  Motion: Program för att förhindra självmord bland barn och unga  21. 
 
§ 100  Motion: Köp en ny eller begagnad hockeyrink till Kälarne  22. 

 
§ 101  Motion: Hållbar upphandling    23. 

 
§ 102  Motion: Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster  24. 

 
§ 103  Motion: Partistöd i Bräcke kommun    25. 

 
§ 104  Motion: Att ha möjlighet att närvara på möten via länk   27. 

 
§ 105  Medborgarförslag: Renovera simbassängen i Bräcke   28. 

 
§ 106  Medborgarförslag: Brygga/hopptorn i Sjöändan   30. 

 
§ 107  Medborgarförslag: Anpassning av den politiska organisationen   32. 

till kommunens invånarantal och ekonomi 
 

§ 108  Motioner under beredning 2020    34. 
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Ärendelista forts.  Sidan
     
§ 109  Medborgarförslag under beredning 2020    37. 
 
§ 110  Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och familjeomsorgen enligt 40. 

 socialtjänstlagen: andra kvartalet 2020 
 

§ 111  Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och funktionshindrade enligt 41. 
socialtjänstlagen: andra kvartalet 2020 

 
§ 112  Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service   42. 

till vissa funktionshindrade: andra kvartalet 2020 
 

§ 113  Valärenden, överförmyndarnämnden    43. 
 

§ 114  Anmälan av nya motioner    44. 
 

§ 115  Interpellationer och frågor    45. 
 

§ 116  Meddelanden och informationer    46. 
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Just. 

 
Kf § 90 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 
 
Mikael Ingebrigtsen (C) har 2020-09-17 avsagt sig sina politiska 
uppdrag i Bräcke kommun. Ny röstsammanräkning har begärts av 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 
_____ 
 
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 2 oktober 2020 att till ny 
ledamot i Mikael Ingebrigtsens ställe, har Ingela Ahlqvist (C) utsetts. 
Som ny ersättare i Ingela Ahlqvists ställe, har Göran Näslund (C) 
utsetts. 
_____ 
 
Erik Edbladh (C) har 2020-09-19 avsagt sig sina politiska uppdrag i 
Bräcke kommun. Ny röstsammanräkning har begärts av 
kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Avsägelsen godkänns. 
 
_____ 
 
Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 2 oktober 2020 att till ny 
ledamot i Erik Edblads ställe, har Erika Kristoffersson (C) utsetts. 
Som ny ersättare i Erika Kristoffersons ställe, har Gunnar Eriksson (C) 
utsetts. 
 
_____ 
 
 
Utdrag till 
 
Kanslienheten 
Löneenheten 
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Just. 

 

Kf § 91 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av 
dagordning 

 
Kommunfullmäktige utser två ledamöter som tillsammans med 
kommunfullmäktiges ordförande ska justera protokollet.  
 
Kommunfullmäktige utser även två ersättare för justerarna.  
 
Justerarna utses även till rösträknare. 
 
Protokollet justeras måndagen den 12 oktober kl. 11.00, 
förvaltningshuset Bräcke. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Marina Mellgren (M) och Ingrid Kjelsson (C). 

Till ersättare utses Arne Jonsson (S) och Elba Nilsson Smårs (C). 

 

2. Upprop 

Kommunfullmäktige genomför upprop.  

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 

 

3. Fastställande av dagordning. 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen.  
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Just. 

 
Kf § 92 Informationer 
 
Bengt Flykt, kommundirektör, informerar om läget gällande covid-19 
samt kommunens arbete genom pandemin.  

 
I dagsläget har 1242 personer i länet varit smittade med covid-19. 
Utifrån antal smittade per 1000 invånare har Bräcke haft flest antal 
smittade. Bengt fortsätter med att kort redogöra för händelseförloppet 
kopplat till pandemin. I januari började pandemiplanen revideras, i 
mitten av mars konstateras första smittade personen i Bräcke. Från 
vecka 11 har krisledningsgruppen träffats två gånger i veckan och där 
har kommunstyrelsens presidium samt oppositionsråd deltagit. Det har 
skett mycket samverkan med olika aktörer såsom länsstyrelsen, 
regionen och facklig samverkan. Bengt berättare vidare att det förflöt 
lång tid mellan spridning på olika enheter, där en förklaring kan vara att 
vikarier och resurser inte har fått åka mellan olika enheter. 
  
Bengt berättare vidare att i juni kom listan över de 40 värst drabbade 
kommuner, där Bräcke kommun fanns med på listan. Bengt tar upp att 
en orsak till att Bräcke varit så hårt drabbat är att smittan kom tidigt till 
Bräcke och den samhällssmittan som fanns avspeglar sig bland våra 
brukar/vård- och omsorgspersonal.  
 
Bengt informerar vidare om att krisledningsgruppen tror att den akuta 
fasen är över och att framtida smittspridning inte bör bli lika dramatisk 
som under våren. Bengt tar även upp vilken sjukfrånvaro som förelegat 
på enheter där det funnits konstaterade fall av covid-19. En av 
enheterna hade vid ett tillfälle 42 % frånvaro. Enheterna hade smittan 
vid olika tillfällen, vilket medförde att uppdraget klarades av. I dagsläget 
har funnits 52 smittade medarbetare och 31 smittade brukare. Fokuset 
under pandemin har varit att hålla samhället fungerande.  
 
Bengt tar även upp att de beslut som tagits inom den politiska 
organisationen har underlättat för både tjänstemannaorganisationen, 
medborgare och näringslivet. Ett beslut som Bengt nämner är den 
temporära ändringen av julklapp till anställda som är tänkt att stimulera 
det lokala näringslivet. 
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Just. 

Kf § 92 forts.  

 
Bengt informerar vidare om att det pågår en utvärdering av den akuta 
fasen av covid-19. Idag är det dock för tidigt att uttala sig om hur 
Bräcke kommun har klarat sig, då det ”nya normala” kan pågå länge. 
Bengt tar dock upp att Bräcke kommun har vid varje givet tillfälle följt de 
riktlinjer som gällde just då.  
 
Pär-Robert Liljefjäll, chef sociala avdelningen, informerar om 
arbetsmarknadsenheten.  
 
Pär-Robert börjar med att beskriva hur sociala avdelningen är 
uppbyggd med fyra enheter, två LSS-enheter, individ- och 
familjeomsorg samt arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten 
hanterar främst verkställigheten för försörjningsstöd kopplat till vuxna. 
Allt som görs inom arbetsmarknadsenheten (AME) görs i syfte att stötta 
individen till egen försörjning. En del i det är den individuella 
handledningen och det kommunala aktivitetsansvaret som gäller för 
ungdomar mellan 16–20 år och som saknar examensbevis. Ungdomar 
under 25 år är en prioriterade grupp inom arbetsmarknadsenheten.  
 
Pär-Robert fortsätter med att berätta att servicegruppen lyder under 
arbetsmarknadsenheten och är liten men väldigt viktig del av enheten. I 
den gruppen utförs bland annat arbetsträning, anpassade anställningar 
och praktik. Inom ramen för integration finns integrationsserivce, vilket 
är en skyldighet att tillhandhålla. AME tillhandahåller även drop-in för 
att få råd och stöd.  
 
Inom AME finns det 8 ordinarie tjänster och sedan starten av AME har 
minst 50 % av verksamheten projektfinansierats. Prognosen för 2020 
visar på ett plusresultat på 3,9 miljoner kronor.  
 
Pär-Robert visar även en modell för att beräkna vilken besparing 
kommunen kan räkna med utifrån att personer går vidare till egen 
försörjning från AME.   

 
 

Sammanträdet ajournerades mellan klockan 15.07 och 15.15. 
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Just. 

 
      Dnr 2020/428 28
  

Kf § 93 Övertagande av Gällö Folkets Hus tillgångar och 
skulder i samband med dess avveckling 

 
Gällö Folkets Hus har vid styrelsemöte den 17 juni 2020 beslutat att 
avveckla föreningen. Gällö Folkets Hus har skulder på sammanlagt 432 
tkr och tillgången är främst fastigheten och dess inventarier. Bräcke 
kommun har borgat för ett lån på byggnaden hos Swedbank där 
summan i dagsläget är 357 tkr. På styrelsemötet beslöts att tillfråga 
Bräcke kommun om kommunen kan tänka sig överta samtliga 
tillgångar och skulder i samband med avvecklingen. 
 
Byggnaden ligger i princip på skolgården till Gällö skola, det i sig talar 
för att överta fastigheten. Gällö skola kommer enligt vad som framkom i 
högstadieutredningen hösten 2019 att växa de närmaste åren. 
Byggnaden kan därmed komma att behövas. Det är inte troligt att en 
försäljning på öppna marknaden skulle inbringa mer än vad föreningen 
är skyldig, det är med andra ord stor risk att borgen kommer att behöva 
infrias oavsett övertagande eller inte. 
 
Det är inte helt logiskt att köpa lokaler vi just nu inte behöver samtidigt 
som vi försöker avyttra lokaler vi inte behöver, samtidigt om kommunen 
ändå sitter med kostnaden kan man lika gärna äga rådighet över 
situationen. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 131/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag, 2020-07-06 
Protokoll från Gällö Folkets Hus Styrelsemöte, 2020-06-17 
Bolagsverket, Registreringsbevis Gällö Folkets Hus 
Revisionsberättelse Gällö Folkets Hus, 2019-01-01-2019-12-31 
Bilaga sammanställning skulder Gällö Folkets Hus 
Preliminär balansrapport, 2020-03-31 
Skatteverket, Skatteuträkning 2020 samt utdrag skattekonto 
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Just. 

Kf § 93 forts.  

 
Yrkanden 

 
Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Bräcke kommun övertar samtliga tillgångar däribland fastigheten Gällö, 
Ubyn 1:126, av Gällö Folkets Husförening samt löser föreningens 
skulder enligt bilaga. 
 
 

Utdrag till 

 

Gällö Folkets Hus 

 

 

Jäv 

 

Arne Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut i ärendet.  
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       Dnr 2020/312 28 
     

Kf § 94 Utökning av investeringsmedel till mark och yttre miljö 
för projekt Sjölyckan 

 

I samband med försäljningen av fastigheten Bräcke 4:73 (f.d. 
elevhemmet) på Västra Kungsvägen 61 i Bräcke till Statens 
Bostadsomvandling (SBO), har nu kommunen genomfört upphandling 
av ombyggnad till boende för äldre och/eller funktionshindrade. 
Ombyggnationen kommer att påbörjas i månadsskiftet 
augusti/september.  
 
SBO:s investeringsram för ombyggnaden av fastigheten begränsas till 
ett maximalt belopp, för att hyrorna ska hamna på en rimlig nivå. De 
delar i projektet som avser mark och yttre miljö inryms inte i det SBO 
kan finansiera utan där behöver kommunen gå in med 
investeringsmedel. Utgiften för det är beräknad till cirka tre miljoner 
kronor. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 120/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-08-28 
Avsiktsförklaring med Statens Bostadsomvandling AB, förstudie 
Bygg- och miljönämndens beslut (§ 64/2019), Detaljplaneändring Bräcke 4:73 
Kommunfullmäktiges beslut (§ 47/2019) om försäljning av elevhemmet till SBO för 
ombyggnation till boende för äldre 
Kommunfullmäktiges beslut (§ 35/2020) om antagande av inlämnat anbud för 
ombyggnation till boende för äldre, Sjölyckan  
 
Yrkanden 

 
Jörgen Persson (S) 
Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Investeringsbudgeten utökas med tre miljoner kronor (3 000 000 SEK) 
för markjobb och yttre miljö i samband med ombyggnationen av 
fastigheten Bräcke 4:73 till boende för äldre och/eller 
funktionshindrade, projekt Sjölyckan.  

 
 
Utdrag till 
Teknik- och infrastrukturavdelningen  
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Just. 

 

      Dnr 2020/312 28 
 

Kf § 95 Omföring av befintliga investeringsmedel till ny gata, 
kopplat till projekt Sjölyckan 

 

Beslut om försäljning av fastigheten Bräcke 4:73 (f.d. elevhemmet) på 
Västra Kungsvägen 61 i Bräcke till SBO togs i juni 2019 (kf § 47/2019) 
och därefter har ett arbete pågått för att ombyggnationen till ett boende 
för äldre ska kunna komma igång under sommar/höst 2020. I juni 2020 
har kommunfullmäktige tagit beslut att kommunen ska gå vidare med 
tilldelningsbeslut och avtal med SBO (kf § 35/2020). Ombyggnationen 
kommer att påbörjas i månadsskiftet augusti/september.  
 
I dagsläget går trafiken till fastigheten via Svedjegatan upp på 
Rettigsvägen för att därefter svänga in på Västra Kungsvägen, en 
sträcka på drygt en kilometer. Genom den tilltänkta nya gatan kan 
sträckan förkortas till cirka 200 meter.  
 
Avsikten med att anlägga en ny gata, är att underlätta för trafiken till det 
nya boendet för äldre ”Sjölyckan” och till övriga närliggande fastigheter 
men också för att minska trafiken totalt längs Svedjegatan, där 
gymnasieskolan har påfart till sina lokaler.  
 
I den detaljplan som finns antagen för Bräcke samhälle, finns den 
tilltänkta nya gatan med.  
 
I investeringsprojekt Standardhöjande åtgärder gator och vägar finns 
årligen tre miljoner kronor. På grund av pandemin covid-19, har 
projektering och byggmöten inte fullt ut kunnat genomföras under våren 
och bara en del av planerade åtgärder på gator och vägar i kommunen 
kommer hinnas med i år. Upparbetade investeringsmedel beräknas till 
cirka en miljon kronor.  
 
Förslaget är därför att omföra del av årets investeringsbudget till den 
nya gatan. Totalt beräknas den nya gatan inklusive gångbana och 
vägbelysning att kosta någonstans mellan 1,1 – 1,5 miljoner kronor, 
beroende på hur mycket arbete som behöver göras.  

 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 121/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-08-31 
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Just. 

Kf § 95 forts.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Investeringsbudgeten utökas med maximalt 1,5 miljoner kronor 
(1 500 000 SEK) för investeringsprojekt Ny gata (förlängning av 
Industrigatan), kopplat till projekt Sjölyckan. 

 
 
Utdrag till 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 
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       Dnr 2020/442 17 
     

Kf § 96 Ägardirektiv 2021, Jämtlands räddningstjänstförbund 
 
Förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har 
upprättats. Utformningen av ägardirektivet har behandlats vid 
ägarsamråd den 24 augusti 2020. Medlemsbidraget för Bräcke 
kommun år 2021 uppgår till 10 262 tkr. För budgetåret 2021 uppgår 
förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 133 204 tkr. 
Personalkostnaderna har räknats upp med 2,5% + 1%, övriga 
kostnader med 1,8%. Intäkterna har räknats upp med 1,5% inför år 
2021 då förbundet tror att dessa kommer att öka.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 138/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-31  
Förslag till ägardirektiv 2021 för Jämtlands Räddningstjänstförbund upprättade i 
augusti 2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 

Förslag till ägardirektiv 2021, för Jämtlands Räddningstjänstförbund 
upprättade i augusti 2020, godkänns.    

 

Utdrag till 
 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Bergs kommun 
Härjedalens kommun 
Krokoms kommun 
Ragunda kommun  
Strömsunds kommun 
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       Dnr 2020/387 00 
     

Kf § 97  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 15/2019 önskades en omarbetning av 
kommunstyrelsens reglemente baserat på SKRs exempel på reglemente för 
styrelse och nämnder.  
 

Efter valet 2018 gjordes en del förändringar i den politiska 
organisationen vilket medförde ett behov av ett reviderat reglemente. 
Vid senaste revideringen beslutade fullmäktige den 24 april 2019, § 15, 
att anta revidering om inrättande av utskott men att återremittera resten 
av reglementet för att anpassas mer till Sveriges Kommuner och 
Regioner, SKRs, förslag vad gäller struktur och komplettering av 
saknade avsnitt. 
 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente 2020-09-04 är 
anpassat till SKRs senaste skrift ”Reglemente för styrelse och 
nämnder, ett underlag för lokala bedömningar, reviderad upplaga, 
daterad mars 2019”. SKRs skrift utgick från lagstiftning vid rådande 
tillfälle och är den senaste versionen som finns att utgå från idag. 
 
Avdelningschefer samt kommunstyrelsens presidium har tagit del av 
förslaget och lämnat önskemål på vissa ändringar, dokumentet är 
anpassat till dessa.  
 
Då det reviderade reglementet är baserat på SKRs förslag, även utifrån 
struktur, är det inte möjligt att utgå från tidigare reglemente och visa på 
de förändringar som är gjorda. Istället finns kommentarer som tydliggör 
vad som är inlagt från tidigare reglemente och på andra sätt skiljer sig 
från SKR:s förslag.    

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 147/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-09-04  
Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelsen, daterat 2020-09-04 
SKRs förslag till reglemente för styrelse och nämnder, mars 2019 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Förslag till reviderat Reglemente för kommunstyrelsen, 2020-09-04, 
antas.    
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Kf § 97 forts.  
 
Utdrag till 
 
Kanslienheten  
Politisk organisation 
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      Dnr 2020/432 00 
 

Kf § 98 Sammanträdesplan 2021 
 
Kommunfullmäktige  
 
Fullmäktige ska sammanträda minst fem gånger per år. Fyra av dessa 
sammanträden ska hållas dagtid. Informationer ska ges om bland annat 
ärenden och de områden som kommunfullmäktige prioriterat i kommunplanen, 
exempelvis befolkningsutveckling och näringslivsfrågor. Fullmäktige ska även 
få utbildning och göra studiebesök. Presidiet utformar sammanträdena. 
 

I samband med sammanträdena ska fullmäktige, minst två gånger per 
år, besöka de olika kommundelarna, för exempelvis studiebesök och 
gruppmöten. 
 
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, lokal 
respektive plats och tid för sammanträdena. 
  
21 april  Årsredovisningen 2020 
  Uppföljning av internkontroll 

Planeringsförutsättningar för 
kommunplan 2022-2025 

  med årsbudget för 2022 
Redovisning motioner som inte 
beretts färdigt 
Redovisning medborgarförslag 
som inte beretts färdigt 

 
16 juni  Ekonomisk prognos per den 30 

april 2021 
 Preliminär kommunplan 2022-
2024 med årsbudget 2022 

 
6 oktober  Redovisning motioner som inte 

beretts färdigt 
 Redovisning medborgarförslag 
som inte beretts färdigt 
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Kf § 98 forts.  

 
10 november   Delårsbokslut per den 31 augusti 

med bokslutsprognos 2021 
  Uppföljning av internkontroll 
  Skattesats 2022 
  Sammanträdesplan 2022 

 
15 december  Kommunplan 2022-2025 med 

årsbudget 2022. 
 Utdelning av Årets Björn, kultur- 
miljö- och idrottsstipendier.  
 Gåvor till anställda och 
förtroendevalda som arbetat  

  för kommunen i 25 år 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 148/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-24  
Förslag till sammanträdesplan 2021, 2020-08-24 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för 2021: 

21 april 
16 juni 
6 oktober 
10 november 
15 december 
 

 

Utdrag till 

 

Staben 

Region Jämtland Härjedalen 
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       Dnr 2019/176 70 
     

Kf § 99 Motion: Program för att förhindra självmord bland barn 
och unga 

 
Liza Lidvall (C) och Lisa Skylare (C) har den 28 mars 2019 lämnat in 
en motion där de föreslår att skolutskottet initierar och genomför ett 
YAM-program i Bräcke kommuns skolor. YAM är ett 
medvetandegörande program som utvecklats bland annat vid 
Karolinska Institutet och är en metod för att känna igen psykisk ohälsa 
och främja psykisk hälsa.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2019 att remittera 
ärendet till skolutskottet. Skolutskottet behandlade ärendet på sitt 
sammanträde den 10 februari 2020. 
 
Underlag för beslut  
Kommunstyrelsens beslut § 117/2020 
Kommunstyrelsen beslut § 196/2019  
Skolutskottets beslut § 5/2020 
Skol- och barnomsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2019-11-04  
Liza Lidvall och Lisa Skylares (C) motion Program för att förhindra självmord bland 
barn och unga, 2019-03-28  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen avslås. 
 
Motivering  
 
Skolverket beviljade tidigare att bekosta instruktörsutbildning för Elevhälsans 
personal. Eftersom det inte gick att genomföra utbildningen varken i länet eller i 
Stockholm bekostar nu Skolverket tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen en 
utbildning i PAX, det svenska namnet för GBG (Good Behaviour Game), det andra av 
de två program som enligt SBU kan ha suicidpreventiv effekt. Eftersom PAX vänder 
sig till yngre elever kommer insatserna tidigare och täcker grundskoletiden bättre. 
Elevhälsan går för närvarande instruktörsutbildning. 
 
 
Utdrag 
 
Skol- och barnomsorgsavdelningen 
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       Dnr 2018/655 82 
     

Kf § 100 Motion: Köp en ny eller begagnad hockeyrink till 
Kälarne 

 

Theresa Flatmo (C) har den 29 november 2018 lämnat in en motion om att 
Bräcke kommun ska köpa in en ny eller begagnad hockeyrink till Kälarne samt 
att se över behovet i Bräcke, Gällö och Pilgrimstad. 

 

I Kälarne färdigställdes under 2019 en multiarena (Ann-Marie Wallins 
arena). Det är en modern anläggning med konstgräs för 
sommarsporter samt en helt ny rink för hockey och övriga 
skridskosporter på vintern. I Gällö spolas det upp på skolområdet och 
anläggningen sköts av skolvaktmästarna. I Pilgrimstad sköts 
hockeyrinken av PIF (Pilgrimstad idrottsförening). I Bräcke är det 
ishallen som täcker det stora behovet med generösa öppettider för 
träning, matcher och friåkning.  
 

Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 119/2020 
Teknik- och infrastrukturavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-08-25  
Theresa Flatmos (C) motion Köp en ny eller begagnad hockeyrink till Kälarne,  
2018-11-29 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen avslås. 

 

Motivering 
 
Behovet av fler hockeyrinkar inomhus eller utomhus bedöms som uppfyllt med 
anledning av att en ny ishockeyrink nu är i drift vid skolan i Kälarne. Detta gör att 
hockeyrinkar finns i alla större orter i Bräcke kommun.  

 
 
Utdrag till 

Theresa Flatmo  
Teknik-och infrastrukturavdelningen 
 
Protokollsanteckning 
 
Ordförande medger följande protokollsanteckning från Elsie-Marie Tåqvist (C): 
”Det tar för lång tid att bereda motioner. Oftast är förslagen redan genomförda och 
motionen avslås. För motioner yrkas att beredningsprocessen påskyndas.”   
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       Dnr 2019/177 05 
     

Kf § 101 Motion: Hållbar upphandling 
 

Den 26 mars 2019 har Liza Lidvall (C) lämnat in en motion. 
 
I sin motion yrkar förslagsställaren på att: Kommunfullmäktige beslutar 
att Bräcke kommun ska ta fram en ”Policy för hållbar upphandling”. 
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 141/2020 
Stabens tjänstemannaförslag 2020-08-13 
Liza Lidvalls (C) motion Hållbar upphandling, 2019-03-26 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen avslås.  
 
Motivering 

 
Bräcke kommun har en gemensam upphandlingspolicy med kommunerna i 
Jämtlands län för upphandlingssamverkan. Upphandlingspolicyn innefattar att 
upphandling ska vara ansvarsfull och främja en hållbar utveckling genom att ta 
hänsyn till sociala aspekter samt miljön. 

 
 
 
Utdrag till 
 
Liza Lidvall  
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      Dnr 2019/41 05 
 

Kf § 102 Motion: Inköpsförbud för artiklar som innehåller 
mikroplaster 

 
Den 23 januari 2019 har Liza Lidvall (C) lämnat in en motion om 
inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplatser.  
 
I sin motion yrkar förslagsställaren på att: 
 
1. Bräcke kommun snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och 

rengöringsartiklar som innehåller mikroplaster, samt andra 

produkter som bidrar till spridningen av mikroplatser.  

2. Bräcke kommun tillsammans med näringslivet på olika sätt 

medverkar till ökad information till allmänheten om effekten av 

produkter som innehåller mikroplaster.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 142/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-04-29 
Liza Lidvall (C) motion: Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Beslutet delas upp enligt yrkandena ovan:  
 
1. Motionen avslås.  
 
Motivering 
 
Miljökrav ställs redan i upphandling och de produkter kommunen har avtal på är 
miljömärkta med EU-Ecolabel, Svanen eller Bra miljöval, med ett fåtal undantag.  

 
2. Motionen avslås.  
 
Motivering 
 
Branschen har själva börjat ta tag i problemet och ett tydligare producentansvar är 
viktigt. Det finns inte resurser hos kommunen att driva denna fråga. 

 

 

Utdrag till 
 
Liza Lidvall   
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       Dnr 2018/74 11 
     

Kf § 103 Motion: Partistöd i Bräcke kommun 
 
Johan Loock (M) och Marina Mellgren (då Pol.ob, nu M) har den 19 
februari 2018 lämnat in en motion om Partistödet i Bräcke kommun. I 
sin motion yrkar förslagsställarna på att en utredning genomförs som 
ser över partistödets storlek och omfattning inför nästa mandatperiod. 
De menar också att Bräcke kommun ligger högt i jämförelse med andra 
kommuner och att det inte är en rimlig nivå, givet kommunens svåra 
ekonomiska situation.  
 
Motionen besvarades av kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige 
under våren 2019, där den remitterades till beredningen för 
kommunfullmäktiges arbetsformer. Beredningsgruppen har diskuterat 
motionen och lämnar följande svar (§ 3, 2020-02-17):  
 
”Kommunfullmäktige tar i samband med budget/kommunplan beslut om 
partistödets storlek. Beredningsgruppen har inget övrigt att tillägga i 
frågan.”   

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 143/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-18  
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers beslut § 3, 2020-02-17 
Johan Loock (M) och Marina Mellgrens (Pol.ob) motion Partistödet i Bräcke kommun, 
2018-02-19 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Motionen bifalles.  
En utredning ska genomföras som kan ligga till grund för 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet i juni 2021.  
 
Yrkanden  

 
Johan Loock (M) 
Ändringsyrkande: Motionen bifalles. Beredningen för 
kommunfullmäktiges arbetsformer ska genomföra en utredning som 
kan ligga till grund för kommunfullmäktiges behandling av ärendet i juni 
2021.  
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Kf § 103 forts.  

 
Elsie-Marie Tåqvist (C) 
Motionen avslås. Arbetsgruppen för kommunfullmäktiges arbetsformer 
har aktualiserat frågan.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande ställer först Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande under 
proposition och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Därmed 
finner ordförande att motionen ska bifallas.  
 
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
Johan Loocks (M) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Johan Loocks yrkande.  

 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Motionen bifalles. Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer 
ska genomföra en utredning som kan ligga till grund för 
kommunfullmäktiges behandling av ärendet i juni 2021. 
 
Utdrag till 
 
Kanslienheten 
Johan Loock (M) 
Marina Mellgren (M)  
 
Reservation  
 
Centerpartiet reserverar sig mot beslut till förmån för eget/Elsie-Marie Tåqvist (C) 
yrkande. 
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       Dnr 2018/646 11 
     

Kf § 104 Motion: Att ha möjlighet att närvara på möten via länk 
 
Theresa Flatmo (C) har den 29 november 2018 lämnat in en motion om att delta 
på möten via distans. I sin motion yrkar hon på att Bräcke kommun inför 
möjligheten att kunna närvara på möten, för de förtroendevalda, via länk.  
 

Den 6 maj 2020 beslutade kommunfullmäktige i Bräcke kommun, §§ 
14–17, att tillåta kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens utskott, bygg- och miljönämnden samt 
överförmyndarnämnden, att sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 144/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-24 
Theresa Flatmos (C) motion Att ha möjlighet att närvara på möten via länk,  
2018-11-29 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Motionen föranleder ingen vidare åtgärd.  

 

Motivering 
 
Motionen föranleder ingen vidare åtgärd då det motionären yrkar på är genomfört. 
 

 

Utdrag till 
 
Theresa Flatmo 
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       Dnr 2020/404 82 
     

Kf § 105 Medborgarförslag: Renovera simbassängen i Bräcke 
 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att simbassängen i Bräcke 
ska renoveras. Motivet är att simma i en möglig simhall känns väldigt 
ohälsosamt och äckligt. Det är inte passande skick för att skolelever 
ska simma i den. 
 
Att simbassängen i Bräcke är i stort behov av renovering om den 
fortsatt ska vara i drift är riktigt. Detta har bland annat visats i den 
genomlysningen har gjorts av dåvarande entreprenadingenjören 
Birgitta Karlgren med bistånd av konsultfirman SWECO.  
 
Om det som förslagsställaren föreslår är en renovering som är bästa 
förslaget på åtgärd beror egentligen på vilket perspektiv man ska 
anlägga och vilken tidshorisont man har, vilket framgår av ärendet 
”Simhallar i Bräcke kommun”. 
 
Som framgår av ärendet ”Simhallar i Bräcke kommun” är 
perspektivvalen om det enbart är skolans simundervisning man ska ta 
hänsyn till. Då bör buss till andra kommuner undersökas närmare. Det 
får dock en stor inverkan på schema och tid samtidigt som man är 
beroende av någon annan vad avser tillgång på tider, eventuella 
stängningar på grund av underhåll etc.   
 
Eller om det finns det ett perspektiv som handlar om rehabilitering, 
folkhälsa och attraktivitet. Då bör en förstudie göras angående att nyttja 
befintlig överskottsvärme och befintliga utrymmen vid MidSweden 365 i 
Gällö.   
 
Ska man ha simhallar längre än 15 år verkar en bassäng i anslutning 
till MidSweden 365 vara billigare än renovering av såväl Gällös som 
Bräckes nuvarande anläggningar. Det finns också ett alternativ som 
handlar om att göra minimalt med åtgärder i Kälarne som är i minst 
dåligt skick och som dessutom skulle få långa resor samtidigt som man 
gör en förstudie avseende MidSweden 365s förutsättningar. 
 
Medborgarförslaget bör därför ses som ett inlägg i perspektivvalet över 
alla simhallarnas framtid vilket är en rent politisk fråga varför inte beslut 
om renovering av Bräckes simhall bör tas isolerat. 
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Kf § 105 forts.  
 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 136/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-08-18 
Medborgarförslag Renovera simbassängen i Bräcke, 2020-07-03 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-06-29  
Badhusutredning, Birgitta Karlgren, Bengt Flykt, 2020-05-10  
SWECO, Statusbesiktning badhus Bräcke kommun, 2019-06-04 
Information till Skolutskottet, 2020-05-18  
Information till Ekonomiutskottet, 2020-05-07  
Skrivelse Anita Näsberg Andersson, Maj-Britt Holmgren 2020-02-24  
Brev från Bräcke PRO förening 2020-02-10  
Kommunfullmäktiges beslut § 90/2016  
Johan Loock (M) och Veronica Eklunds (M) motion Simhallar i Bräcke kommun, 
2015-12-03  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 
 
Renovering av simhallen i Bräcke måste ses i ett större perspektiv som handlar om 
alla simhallarna i kommunens framtid och perspektivvalen skolans krav kontra 
attraktivitet/folkhälsa. 
 
 
 
Utdrag till 

 

Förslagsställaren 
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       Dnr 2020/401 81 
     

Kf § 106 Medborgarförslag: Brygga/hopptorn i Sjöändan 

 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att Bräcke kommun ska 
anlägga en brygga eller ett hopptorn i Sjöändan. Motiven skulle vara att 
det sommartid är en välbesökt plats med mycket folk och det skulle 
vara roligare att besöka platsen speciellt för unga om det fanns mer att 
göra. 
 
Skulle kommunen anlägga badbrygga eller hopptorn skulle det 
sannolikt betraktas som en kommunal badplats. Bräcke kommun har 
idag inga badplatser som ligger under kommunalt ansvar. Kommunala 
badplatser har någon form av bilparkering, eftersom det krävs för att 
kunna stanna och ta ett dopp. Blir den nyttjad på det sätt som 
förslagsställaren hoppas kommer automatiskt, förutom investeringen, 
en driftsfråga i form av avfallshantering och toalett.  
 
Kommunens ansvar enligt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) är att vid en kommunal badplats ska 
livräddningsutrustning placeras ut väl synlig med högst 100 meters 
mellanrum. Kan badplatsen räknas som särskilt riskfylld, t.ex. om risk 
finns att en nödställd förs så långt ut att det är svårt att undsätta genom 
att kasta livboj, bör livräddningsutrustningen kompletteras med 
räddningsbåt eller livflotte. Anläggningen ska hållas i vårdat skick och 
underhållas. Badvattnet ska registreras i ett kommunalt 
badvattenregister med anteckningar om badsäsong. Vattenkvaliteten 
ska kontrolleras och rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten1. 
 
Idag finns inte de personella resurserna att ta det ansvar som kommer 
med en kommunal badplats. 

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 137/2020 
Kommundirektör Bengt Flykts tjänstemannaförslag 2020-08-18 
Medborgarförslag Brygga/hopptorn i sjöändan, 2020-07-03 

 
 
 
 
 

 
1 https://www.msb.se/contentassets/32596cc0a1fc48aea6d86c65c71d9f59/guide-till-okan-vattensakerhet.pdf 2020-02-11 

https://www.msb.se/contentassets/32596cc0a1fc48aea6d86c65c71d9f59/guide-till-okan-vattensakerhet.pdf
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Just. 

Kf § 106 forts.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. 
 
Motivering 

 
Varken investeringsmedel eller driftsmedel eller en organisation finns för att ta hand 
om kommunala badplatser i Bräcke kommun. 
 
 
Utdrag till 
 
Förslagsställaren 
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      Dnr 2020/33 10 
 

Kf § 107 Medborgarförslag: Anpassning av den politiska 
organisationen till kommunens invånarantal och 
ekonomi 

 
Ett medborgarförslag inkom till kommunen den 14 januari 2020. Där menar 
förslagsställaren att kommunen bör se över den politiska organisationen för att 
hitta områden där pengar kan sparas.   
 

Förslagsställaren lämnar följande förslagspunkter i sitt 
medborgarförslag:  

• Minska antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 25, 

• minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 11 till högst 9 

• minska antalet hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda med en 

halv tjänst 

• minska antalet utskott från 6 till 4 stycken samt  

• minska antalet fullmäktigesammanträden från 5 till 3 per år. 

 

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer har den 17 februari 

2020, § 3, beslutat att lämna ett yttrande till medborgarförslaget. 

Yttrandet lyder som följande: 

”Så stora förändringar som efterfrågas i medborgarförslaget kan inte 
utföras under sittande mandatperiod. Däremot kan det tas i beaktande 
inför nästa mandatperiod, 2023–2026. Däremot anser 
beredningsgruppen att antalet representanter i kommunfullmäktige inte 
bör understiga 31 personer, ingen ändring från idag, för demokratins 
skull. Risken finns annars att flera av de mindre partierna faller ur och 
därmed också representationen för en del av väljarkåren.” 
 
Förändringar av de slag som medborgarförslaget lämnar införs sällan 
under sittande mandatperiod, utan bör ske inför nästkommande. Det 
sker utifrån direktiv från politiken.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 145/2020 
Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-31  
Medborgarförslag: Anpassning av den politiska organisationen till kommunens 
invånarantal och ekonomi, 2020-01-14 
Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformers yttrande, § 3/2020 
Översyn Bräcke kommuns politiska organisation, 2017-06-20 
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Just. 

Kf § 107 forts.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Medborgarförslaget avslås. Kommunstyrelsen ser positivt på att göra 
en översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. 
Att i dagsläget fatta ett detaljerat beslut i frågan vore att föregripa 
översynen. 
 
Yrkanden 

 
Elsie-Marie Tåqvist (C) 
Tilläggsyrkande: Beakta förslagsställarens synpunkter vid översyn av 
den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.  
 
Jörgen Persson (S) 
Avslag till Elsie-Marie Tåqvist (C) yrkande.  

 
Cathrine Blomqvist (S) 
Ändringsyrkande: Beslutspunkten separeras. Motiveringen till avslaget 
läggs under rubriken motivering.  
 
Beslutsgång 
 

Ordförande börjar med att ställa proposition på Cathrine Blomqvist (S) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på Elsie-Marie Tåqvist (C) 
yrkande, med avslag från Jörgen Persson (S), och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 

Medborgarförslaget avslås.  
 
Motivering  

 
Kommunstyrelsen ser positivt på att göra en översyn av den politiska organisationen 
inför nästa mandatperiod. Att i dagsläget fatta ett detaljerat beslut i frågan vore att 
föregripa översynen. 

 
Utdrag till 
 
Förslagsställare, även tjänstemannaförslaget  
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       Dnr 2020/168 00 
     

Kf § 108 Motioner under beredning 2020 
 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
motioner ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut så 
snart som möjligt, dock senast inom ett år från det att motionen 
väcktes. 
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två gånger 
per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges sammanträden i 
april och oktober.   
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
motioner för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt. Vid dags 
datum, den 31 augusti 2020 har fyra motioner beretts under mer än 
ett år.    
   Dnr 2018/74 11 

1. Partistödet i Bräcke kommun, inlämnad av Johan Loock (M) och 

Marina Mellgren (Pol.ob). Anmäldes i fullmäktige den 18 april 

2018. Ärendet remitterades då till kommunstyrelsen. Efter 

beredning i kommunstyrelsen beslutade kommunfullmäktige den 

24 april 2019, § 16, att remittera ärendet till Beredningen för 

kommunfullmäktiges arbetsformer, vilka lämnade ett yttrande i 

ärendet den 17 februari 2020. Kommer behandlas på 

kommunstyrelsens sammanträde den 16 september 2020. 

 
   Dnr 2018/645 28 

2. Undersök vilka kommunala fastigheter som är lämpad för 

solpaneler, inlämnad av Theresa Flatmo (C). Anmäldes i 

fullmäktige den 19 december 2018. Skickad på beredning den 19 

december 2018. 

   Dnr 2018/646 11 
3. Att ha möjlighet att närvara på möten via länk, inlämnad av 

Theresa Flatmo (C). Anmäldes i fullmäktige den 19 december 

2018. Skickad på beredning den 19 december 2018. Kommer 

behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 16 

september 2020. 
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  Kf § 108 forts.  

   Dnr 2018/655 10 
4. Köp en ny eller begagnad hockeyrink till Kälarne, inlämnad av 

Theresa Flatmo (C). Anmäldes i fullmäktige den 19 december 

2018. Skickad på beredning den 19 december 2018. Kommer 

behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 16 

september.  

 
En sammanställning över motioner som ännu inte har behandlats 
färdigt av kommunstyrelsen följer: 
 
   Dnr 2019/41  05 

1. Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster, inlämnad av 

Liza Lidvall (C). Ärendet skickades på beredning den 14 februari 

2019 efter beslut av kommunfullmäktiges ordförande och 

anmäldes sedan i kommunfullmäktige den 24 april 2019. 

 
     Dnr 2019/129    45 

2. Återvinningstorg på soptippen RETUREN, inlämnad av Christer 

Olsson (JvB). Ärendet anmäldes i fullmäktige samt skickades på 

beredning den 24 april 2019.  

 
     Dnr 2019/176 70 

3. Program för att förhindra självmord bland barn och unga, 

inlämnad av Liza Lidvall (C) och Lisa Skylare (C). Ärendet 

anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning den 24 april 

2019. I kommunstyrelsen återremitterades ärendet till 

skolutskottet den 27 november 2019, vilken har lämnat förslag på 

beslut till fullmäktige den 10 februari 2020, § 5. Kommer 

behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 16 

september 2020. 

     Dnr 2019/177 05 
4. Hållbar upphandling, inlämnad av Liza Lidvall (C). Ärendet 

anmäldes i fullmäktige samt skickades på beredning den 24 april 

2019. 
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Just. 

Kf § 108 forts. 

     Dnr 2019/464 10  
5. Datakunskap för äldre – transport till undervisning, inlämnad av 

Kjell Eriksson (SD). Ärendet anmäldes i fullmäktige samt 

skickades på beredning den 23 oktober 2019. Motionen har 

skickats till pensionärs- och tillgänglighetsrådet som har på sig till 

den 18 september 2020 att lämna sina synpunkter.    

 
    Dnr 2020/433 73 

6. Nyanställningar inom vården. Inlämnad av Christer Olsson (JVB). 

Kommunfullmäktiges ordförande skickade ärendet på beredning 

den 31 augusti 2020. 

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 150/2020 

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-31  

 
Kommunfullmäktiges beslut 

 
Redovisningen av motioner under beredning godkänns. 
 

 

 

Utdrag till 
 
Staben 
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Just. 

 

      Dnr 2020/166 00 
 

Kf § 109 Medborgarförslag under beredning 2020 
 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kf § 59/2018) står att 
medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan 
fatta beslut så snart som möjligt, dock senast inom ett år från det 
att medborgarförslaget väcktes.  
 
I arbetsordningen fastställs också att kommunstyrelsen två 
gånger per år ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras vid kommunfullmäktiges 
sammanträden i april och oktober.  
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande till fullmäktige redovisa de 
medborgarförslag för vilka den ettåriga beredningsfristen utlöpt.  
 
Vid dags datum, den 28 augusti 2020 har fyra medborgarförslag 
beretts under mer än ett år: 
 
   Dnr 2016/624 42 
1. Information tomgångskörning. Skickad på beredning 4 januari 

2017. Återremitterades till samhällsbyggnadsutskottet vid 

kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2019, § 151.  

  
   Dnr 2019/68  28 
2. Grind vid Fjällgrimens gård vid entrén. Skickad på beredning 

den 27 februari 2019. 

   
   Dnr 2019/87  28 
3. Kälarne skola: Bygg ett tak mellan A-skolan och B-skolan. 

Skickad på beredning den 27 februari 2019. 

 
   Dnr 2019/400 62 
4. Lovaktivitet sommaren 2020. Bräcke kommun genomför 

lovaktivitet för barn och ungdomar. Skickad på beredning den 

3 september 2019. Ärendet återremitterades till 

kommunstyrelsen för att undersöka för 2021 om det finns 

statsbidrag till att göra särskild satsning på just lovaktiviteter i 

egen eller annans regi.  
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Just. 

Kf § 109 forts.  
 
En sammanställning över medborgarförslag som ännu inte har 
behandlats färdigt av kommunstyrelsen följer: 
        
   Dnr 2020/33   10 
1. Anpassning av den politiska organisationen till kommunens 

invånarantal och ekonomi. Skickad på beredning den 4 

februari 2020. Yttrande lämnat från Beredningen för 

kommunfullmäktiges arbetsformer den 17 februari 2020. 

Kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 

16 september 2020. 

 

   Dnr 2020/118 71 
2. Inför lovfritids. Skickad på beredning den 20 februari 2020.     

     
   Dnr 2020/360  62 
3. Skolgård för de äldre eleverna. Skickad på beredning den 15 

juni 2020. 

     
   Dnr 2020/370 62 
4. Skolgård för högstadiet. Skickad på beredning den 15 juni 

2020. 

   Dnr 2020/395 31 
5. Skötsel och underhåll av Bräcke samhälle. Skickad på 

beredning den 7 juli 2020. 

   Dnr 2020/401 81  
6. Brygga/hoptorn i Sjöändan. Skickad på beredning 10 juli 2020. 

Kommer behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 

16 september 2020. 

   Dnr 2020/402  28 
7. Duschbås i Gunder Hägg-hallen. Skickad på beredning 10 juli 

2020. 

   Dnr 2020/403 82 
8. Aktivitet vid båthamnen. Skickad på beredning 10 juli 2020. 

 
    Dnr 2020/404  82 

9. Renovera simbassängen i Bräcke. Skickad på beredning 10 

juli 2020. Kommer behandlas på kommunstyrelsens 

sammanträde den 16 september 2020. 
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Kf § 109 forts.  
  
  Dnr 2020/405  82 
10. Renovera almabryggan. Skickad på beredning 10 juli 2020. 

 
   Dnr 2020/406 31 
11. Fler övergångsställen vid E14. Skickad på beredning 10 juli 

2020. 

   Dnr 2020/407 33 
12. Fler sittplatser med bord. Skickad på beredning 10 juli 2020. 

 

   Dnr 2020/431 73  
13. LSS boende. Skickad på beredning den 27 augusti 2020. 

 
Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens beslut § 150/2020 

Stabens tjänstemannaförslag, 2020-08-28  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Redovisningen av medborgarförslag under beredning godkänns. 
 

 

 

Utdrag till 
 
Staben 
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       Dnr 2020/108 75 
     

Kf § 110 Redovisning av ej verkställda beslut för individ- och 
familjeomsorgen enligt socialtjänstlagen: andra 
kvartalet 2020 

 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den 
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller 
motsvarande i en kommun, är enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen 
(2001:453) skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även de 
verkställigheter som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Rapportering ska ske en gång per kvartal.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 124/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag 2020-08-10 
Kvartalsrapport till KPMG, 2020-08-10 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 

Utdrag till 
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare Sociala avdelningen 
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       Dnr 2020/109 73 
     

Kf § 111 Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen: andra 
kvartalet 2020 

 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den 
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller 
motsvarande i en kommun, är enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen 
(2001:453) skyldig att rapportera om en beviljad insats inte verkställts 
inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gällen även de 
verkställigheter som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Rapportering ska ske en gång per kvartal.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 125/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-08-13 
Kvartalsrapport till KPMG, 2020-08-13 
Individrapportering till IVO genom deras e-tjänst, 2020-08-13  

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
Utdrag till 
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare Sociala avdelningen 
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       Dnr 2020/110 73 
     

Kf § 112 Redovisning av ej verkställda beslut enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade: andra 
kvartalet 2020 

 

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den 
hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden, eller 
motsvarande i en kommun, är enligt 28 § f-g lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1998:387) skyldig att rapportera till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg) om en beviljad insats inte 
verkställts inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller även de 
verkställigheter som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Rapportering ska ske en gång per kvartal.  

 
Underlag för beslut 
Kommunstyrelsens beslut § 126/2020 
Sociala avdelningens tjänstemannaförslag, 2020-08-13 
Individrapportering till KPMG, 2020-08-13 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av individrapporteringen och lägger den till 
handlingarna.  

 
 
Utdrag till 
 
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen  
Verksamhetsutvecklare Sociala avdelningen 
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       Dnr 2020/608 11 
     

Kf § 113 Valärenden 
 
Gemensam överförmyndarnämnd för Bräcke kommun och Bergs  
kommun 
 
Tommy Wisfelt (S) har från den 1 augusti 2020 avsagt sig sitt 
uppdrag som ledamot och vice ordförande i den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Bräcke kommun och Bergs kommun.  
Ny ledamot och vice ordförande i Tommy Wisfelts ställe ska därför  
utses.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

Till ny ledamot och vice ordförande i den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Bräcke kommun och Bergs kommun utses 
Ellinor Lagerström Paulsson (S). 
 
Utdrag till  
 
Bergs kommun  
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Kf § 114 Anmälan av nya motioner 
 
Ingen motion har inkommit sedan föregående sammanträde.  
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Kf § 115 Interpellationer och frågor 
 
Inga interpellationer eller frågor har inkommit sedan förra 
sammanträdet.  
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Kf § 116 Meddelanden och informationer 
 

  Dnr 2020/123 00 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport, 
Moderaterna, 2020-06-29. 
 
  Dnr 2019/610  10 
Komplettering av svar från kommunstyrelsen på revisionsrapport 
”Granskning av kommunens fordonsutnyttjande” 
 
  Dnr 2020/433 73 
Den 24 augusti 2020 inkom en motion från Christer Olsson (JVB) om 
nyanställningar i vården. Motionen remitterades till kommunstyrelsen 
av kommunfullmäktiges ordförande den 31 augusti 2020. 
 
  Dnr 2020/370 62 
Medborgarförslag Skolgård för högstadiet, inkom den 15 juni 2020. 
Har remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges presidium. 
 
  Dnr 2020/395 31 
Medborgarförslag Skötsel och underhåll av Bräcke samhälle, inkom den 
30 juni 2020. Har remitterats till kommunstyrelsen av 
kommunfullmäktiges presidium. 
 
  Dnr 2020/402 28 
Medborgarförslag Duschbås Gunder Hägg-hallen, inkom den 3 juli 
2020. Har remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges 
presidium. 
  Dnr 2020/403 82 
Medborgarförslag Aktivitet vid båthamnen, inkom den 3 juli 2020. Har 
remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges presidium. 
 
  Dnr 2020/405 82 
Medborgarförslag Renovera Almabryggan, inkom den 3 juli 2020. Har 
remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges presidium. 
 
  Dnr 2020/406 31 
Medborgarförslag Fler övergångsställen vid E14, inkom den 3 juli 2020. 
Har remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges presidium. 
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Kf § 116 forts. 
  Dnr 2020/407 33 
Medborgarförslag Fler sittplatser med bord, inkom den 3 juli 2020. Har 
remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges presidium. 

 

  Dnr 2020/431 73 
Medborgarförslag Lss boende, inkom den 20 augusti 2020. Har 
remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges presidium. 
 
  Dnr 2020/451 73 
Medborgarförslag Dagverksamhet för äldre, inkom den 7 september 
2020. Har remitterats till kommunstyrelsen av kommunfullmäktiges 
presidium. 
 
 
 
 

 

 


