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Normer och riktlinjer för fritidsverksamheten i Bräcke
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Omvårdnadsplan PN §27/1998
Plan för livslångt lärande 2003-2006, KF §34/2003
Ungdomspolitiskt handlingsprogram KF §85/1995
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Förord

Kommunbeskrivning

Utvecklingsplanen för Bräcke kommun är en över-

Bräcke kommun har sedan slutet av 1970-talet arbetat

gripande plan som innehåller en sammanfattning av
kommunens kort- och långsiktiga mål. Målen anger
kommunens visioner och mål för befolkningsutveckling,
näringslivspolitik, sysselsättningspolitik och kommunal
service. Den innehåller också de åtgärder som kortsiktigt ska genomföras för att nå målen.
Kommunstyrelsens demokratiutvecklingsgrupp är
ansvarig för att ta fram planen. På följande sidor sammanfattas den revidering av utvecklingsplanen som
fastställts av kommunfullmäktige i december 2003.
Vår förhoppning är att de flesta av kommuninvånarna
ska ta del av innehållet och att det kontinuerligt ska
vara en dialog mellan beslutsfattare, tjänstemän och
invånare om innehållet.

med nya organisationsformer för att stimulera utveckling och demokrati. Vi har bland annat haft kommundelsnämnder, organiserat byutvecklingsgrupper och vi
var en av kommunerna i frikommunförsöket.
Vi har varit föregångare på många områden och våra
erfarenheter från olika förändringsarbeten har gett oss
kunskaper som är ovärderliga i vårt arbete med att ytterligare utveckla Bräcke kommun.
En ledstjärna i utvecklingsarbetet är att den kommunala förvaltningen ska vara lätt att komma till tals med
för alla.
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Den politik som leder oss framåt på 2000-talet präglas
av framtidstro. Viljeinriktningen är klar, tydlig och offensiv. Tillsammans med andra aktörer som på något
sätt är aktiva i kommunen vågar vi ta de okonventionella initiativ som kan krävas för att få en så bra framtid
som möjligt. De förutsättningar och resurser vi har i vår
kommun ska utvecklas så att alla människor, unga som
gamla, med glädje ska leva i Bräcke kommun.
En offensiv politik innebär att så många människor
som möjligt är informerade och delaktiga i besluten,
därför ges jämställdhetsfrågorna stor vikt i den kommunala organisationen.

En offensiv
framtidspolitik
Vi banar nu väg för en fortsatt utveckling av kommunen. Vi ska förbättra servicen och bredda utbudet av
arbetstillfällen. För att vi ska klara detta måste alla ha
en positiv framtidstro.
Tätorterna är viktiga. Här måste finnas ett utbud som
ger kommuninvånarna den service som det vardagliga
kräver, både kommunal och kommersiell.
Människor som valt att bo utanför tätorterna ska ges
bästa möjliga förutsättningar för att bo och verka på
landsbygden. De ska känna gehör för förslag och idéer
som syftar till en utveckling av deras hembygd.
Utrymme ska ges för ett levande kultur- och friluftsliv. Det rika kulturarvet och etnisk mångfald spelar en
viktig roll i utvecklingen av kommunen. Kommunens
engagemang och samarbete internationellt har varit
lyckat för såväl enskilda som företag och det ska fortsätta.
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Demokrati
De enskilda kommuninvånarnas engagemang är mycket
betydelsefullt i arbetet med att utveckla vår kommun.
Våra barn och ungdomar är speciellt viktiga. Vi måste
lära oss att lyssna på dem och tillvarata deras idéer,
engagemang och synpunkter.
Samarbete, samordning och god vilja ger goda förutsättningar för en positiv utveckling. Det ska finnas
forum för information och diskussion mellan kommunen
och olika grupperingar i samhället. Det kan exempelvis
vara en ort, en bygd, företagare, unga och gamla eller
invandrare.

Mål
• Kommuninvånarnas engagemang ska tas tillvara
• Barn och ungdomar ska ges inflytande i politiska

frågor
• Valdeltagandet ska öka

Vi ska
• besöka ett antal orter/byar i kommunen årligen för

att föra en dialog i viktiga frågor
• bilda ett ungdomsråd som ges inflytande i politiska
frågor
• ytterligare utveckla formerna för samverkan
mellan kommuninvånarna, förtroendevalda och
kommunens anställda.
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Befolkningsutveckling
I arbetet med att marknadsföra kommunen är ett bra
samarbete med lokala utvecklingsgrupper, föreningar,
företag och myndigheter mycket värdefullt.

Mål
Vi erbjuder en miljö med goda förutsättningar för ett
bra liv både när det gäller skola, bostäder, jobb och
fritid. Den begränsade folkmängden innebär en social
kvalitet som är positiv. Skolor med en sund skolmiljö
ger förutsättningar för en bra och flexibel kunskapsutveckling.
Bra skolor, bra bostäder till rimliga priser och många
fritidsaktiviteter är våra starkaste argument för att fler
ska flytta till kommunen. Den årliga inflyttningen är
cirka 300 personer och de flesta väljer att bosätta sig
utanför tätorterna.

• Öka kommunens totala invånarantal för

att få ett bättre underlag för service

Vi ska
• fortsätta med, och utveckla, den framgångsrika

Första klass-kampanjen för att locka till oss fler
invånare
• skapa bra förutsättningar för att den som vill ska
kunna bo kvar i kommunen och för att nya människor ska kunna flytta hit.
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Ett stabilt och expansivt näringsliv är en förutsättning
för minskad arbetslöshet och ökad inflyttning. Det ger
också underlag för kommersiell och offentlig infrastruktur. Därför arbetar kommunen aktivt med näringslivsfrågor. Kommunens roll är att från lokal offentlig sida
stötta tillväxten av näringslivet. Som helhet är kommunens näringsliv både aktivt och expansivt.
De nätverk som finns måste underhållas såväl lokalt
som regionalt och centralt. Sådana nätverk som består
av allmänhet, företagare samt politiker och tjänstemän
är mycket värdefulla vid utveckling och vid nyetableringar.
Vi eftersträvar en ”one door”-princip vilket innebär
att för en företagare ska det räcka med en kontakt (näringslivskontoret) för stöd, finansiering och för andra
frågor som rör det offentliga.
Arbetet med landsbygdsutveckling profileras nu mer
mot affärsutvecklande projekt. För att optimera resurserna måste samarbetet mellan aktörerna på lokal och
regional nivå vara både tydligt och bra. Arbetskraftsför-
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Näringsliv och
sysselsättning

Mål

• En fortsatt positiv näringslivsutveckling

och ett mycket gott näringslivsklimat

sörjningen blir allt viktigare. ”Vågen”-verksamheten,
som syftar till att hjälpa unga arbetslösa till arbete eller
utbildning, är viktig. Resurser ska också avsättas till
marknadsföringsprojekt som ”Första klass”.

Vi ska
• ha en snabb och flexibel näringslivsorganisation
• underhålla och utveckla de nätverk som finns
• vara bäst på företagsstöd och finansiering.
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Utbildning, kultur
och fritid
Mål
• Utbildning med fortsatt hög kvalitet för alla

åldrar och ett livslångt lärande

• Att alla ungdomar i Bräcke kommun behärs-

kar basfärdigheterna och har utvecklat social/
emotionell kompetens när de lämnar grundskolan
• God tillgång till kultur och en varierad
fritidsverksamhet

Vår vision: ”Lustfyllt lärande ger ringar på vattnet!”
Kunskap är en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling och framgång. Det förutsätter perspektivet livslångt lärande. Vi kan erbjuda lärmiljöer för alla typer av
lärande; förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux
och lärcentra. Entreprenörskap som både inre och yttre
drivkraft ska genomsyra verksamheterna, detta satt i ett
globalt sammanhang.
Kultur och fritid griper in i samhällets alla delar.
Genom ett öppet engagemang och en tydlig struktur ska
invånare beröras och få upplevelser som leder till en
mångsidig tillväxt.

Vi ska
fortsätta utveckla gymnasieskolan/vuxenutbildningen
utarbeta en modern, flexibel utbildningsorganisation
låta biblioteket fortsätta vara en kulturell mötesplats
utveckla samverkan mellan kommunen och andra
aktörer
• se över, samnyttja och prioritera kommunens lokaler
och fritidsanläggningar
• tydliggöra målgruppen barn och ungdomar 0-20 år
• handikappanpassa lokalerna.
•
•
•
•
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Kommunikationer
och infrastruktur
Vägnätet är av avgörande betydelse för pendling, serviceresor, kollektiva transporter och för näringslivets
transporter. Bra vägstandard är också en förutsättning
för boende och försörjning på landsbygden.
Mobiltelefoninätet i kommunen har brister. För att
utveckla alla delar av kommunen är ett fullt utbyggt
nät nödvändigt. Allt fler företag och personer använder
modern teknik i vardagen. Bra datakommunikationer
bidrar till att göra kommunen attraktiv både för företagande och boende.

Mål

Vi ska
• fortsätta avsätta pengar för upprustning av kommu•
•

• Höjd vägstandard på våra vägar
• Fullt utbyggt mobiltelefoninät i hela kommunen
• Bredbandsteknik till rimligt pris i hela

kommunen

•
•

nens egna vägar
arbeta för mer pengar till upprustning av länets vägar
utveckla de allmänna kommunikationerna för att de
ska passa arbetspendling både inom och till-från
kommunen
på alla sätt bearbeta teleoperatörerna för en utbyggnad av mobiltelefoninätet
hitta lösningar för bra datakommunikation med god
tillgänglighet i hela kommunen.
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Miljö
Mål
•

•

Bräcke kommuns övergripande miljömål baseras på de
betydande miljöaspekter som identifierats i miljöutredningen som tagits fram i EMAS-projektet (EU:s frivilliga
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning som syftar
till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet i
företag och organisationer).

Vi ska
• bryta ner de övergripande målen för kommunens

olika verksamheter i det fortsatta EMAS-arbetet.

•

•
•

Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.
Dricksvattentäkter i kommunen ska skyddas
mot negativ påverkan
Det ska säkerställas att hanteringen av
farligt avfall i kommunen sker på ett tillfredsställande sätt
Användandet av energi ska minska. De förnyelsebara energikällornas andel av den totala
energianvändningen ska öka
Hanteringen av den mark som kommunen äger
ska vara ett föredöme
Kommunen ska verka för ökad miljömedvetenhet hos anställda och kommuninvånare
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Folkhälsa
Att ha god hälsa är inte detsamma som att inte vara
sjuk. Vi kan må dåligt utan att vara sjuka och det är
möjligt att leva ett gott liv med en svår sjukdom. Med
god hälsa förbättras förutsättningarna för att förverkliga
drömmen om ett bra liv.
Regeringen har tagit fram målområden för ett nationellt folkhälsoarbete som ska skapa förutsättningar för
en god folkhälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Målområdena innehåller bland annat ekonomisk och
social trygghet, ökad hälsa i arbetslivet, sunda och
säkra miljöer och produkter, trygg och säker sexualitet,
ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och minskat bruk
av tobak och alkohol.
Planer för lokalt och regionalt folkhälsoarbete ska tas
fram av kommunen.

Mål
• Alla som bor i Bräcke kommun ska ges för-

utsättningar för att må bra
• Senast 2005 ska det konkreta arbetet med
att förebygga ohälsa påbörjas

Vi ska
• kartlägga hälsotillståndet i kommunen under 2004.

Arbetet ska utmynna i en handlingsplan för att förebygga ohälsa.
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Service
bildat ett kommunalförbund, Östra Jämtlands kommunalförbund, som hanterar kommunernas räddningstjänst. Kommunen är positiv till ytterligare samarbete
med andra kommuner. Samarbete ger ett större underlag
som bidrar till att en bra service kan bibehållas.

Mål

En väl utvecklad kommunal service är en av förutsättningarna för tillväxt. Den kommunala servicen (barnomsorg, hemtjänst, socialtjänst med flera) ska vara flexibel
men ändå följa gällande lagar och regler. Så långt som
möjligt ska servicen tillgodose de önskemål och behov
som finns. Även den statliga och kommersiella servicen
har betydelse för tillväxten.
Det finns behov av alternativa lösningar för bibehållen och utvecklad service. Det lokala engagemanget har
stor betydelse för sådana alternativ.
Bräcke och Ragunda kommuner samarbetar idag om
löner och telefonväxeltjänster. Kommunerna har också

• Utbudet av service ska bevaras och

helst utvecklas
• Utöka tillgängligheten genom samarbete med andra kommuner

Vi ska
• samarbeta med lokala utvecklingsgrupper och andra

för att hitta alternativa servicelösningar
• ha en uttalad serviceanda som genomsyrar all den
service som kommunen tillhandahåller.
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Bostäder och
bebyggelse
Bräcke kommun är och ska förbli en attraktiv plats för
boende. Målet är att människor ska se kommunen som
en möjlig plats för att få sina drömmar om en god boendemiljö uppfyllda. Kommunen ska skapa förutsättningar
för en positiv bebyggelseutveckling både i tätorterna
och på landsbygden genom en god planberedskap.
Det råder brist på kapital för både privatpersoner och
för företag vid investeringar på landsbygden. Riktlinjerna för fastighetsvärderingar och andra kreditbedömningar medför stora svårigheter vid investeringar som
rör boendet.

Vi ska
• verka för ett ökat brukande av mindre jord- och

skogsbruksfastigheter

• verka för att kreditgivarna ska se mer positivt på

Mål
• Det ska vara möjligt att bo och bygga både i

tätorter och på landsbygden
• Öka byggandet i Bräcke kommun

bostadsinvesteringar på landsbygden

• arbeta för en nyanserad tillämpning av strandskydds-

reglerna så att fler kan bosätta sig vid sjöar och
vattendrag.
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