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Kommunens samlade verksamhet består förutom av 
kommunen; koncernföretag och uppdragsföretag.  
 
Ett koncernföretag definieras som en juridisk person där 
kommunen har ett bestämmande (minst 50 % 
ägarandel) eller betydande (minst 20 % ägarandel) 
inflytande.  
 
Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där 
kommunen äger en mindre del (samägda) eller där 

verksamheten bedrivs på entreprenad av större 
omfattning. 
 

Samägda företag och förbund 
- Jämtlands Gymnasium 
- Samordningsförbundet i Jämtlands län 
- Jämtlands Räddningstjänstförbund 
- Region Jämtland/Härjedalen 
- Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF) 

 
 

Kommunala entreprenader Utlagd verksamhet Avtalstid och möjlig förlängning 
- Revsunds Transport AB Renhållning och slamtömning 130101 - 160131 
- Reaxcer AB Yttre skötsel och vinterväghållning 150401 - 200331, ett års förlängning 
- Sundsvall Energi AB Förbränning av sopor 130101 - 151231, två års förlängning 
- Sundfrakt AB Transport av hushållssopor till förbrännings-

anläggning 
130101 - 161231, två års förlängning 

- ISS Industriservice AB Ledningsspolningar 110101 - 151231, ett års förlängning 
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KOMMUNENS VISION
 
 
 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en 
vision för Bräcke kommun (kf § 55/2011).  
 
Bräcke kommuns vision;  
 
- I Bräcke kommun lever alla ett rikt, jämställt och 

bra liv och är delaktiga i utformningen av en god 
kommunal service. 

- Den starka framtidstron gör att vi tar de initiativ 
som krävs för att alla ska få en bra tillvaro. 
Samverkan är ett honnörsord. 

- Läget mellan Östersund och Sundsvall med goda 
kommunikationer bland annat, gör våra bygder 
attraktiva att bosätta sig i.  

- Vi hälsar alla välkomna till oss och att delta i det 
rika fritids- och kulturlivet.  

 

Sammanfattning 
 
I framtidens Bräcke kommun: 

- ökar befolkningen 

- ökar näringslivet 

- ökar välbefinnandet 
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Kommunfullmäktige pol org 35,0             
Revision -                 
Valnämnd 7,0               
Överförmyndarnämnd 201,0           
Kommunstyrelsen 4 863,0        
Gemensamma anslag 2 445,0        
Bygg- och miljönämnden 44,0             
Skatter, finans, centrala poster 2 444,0        
Totalt 10 039,0  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
 
Kommunstyrelsen i Bräcke kommun får härmed avge 
redovisning för perioden januari - augusti 2015 samt 
prognos för hela 2015.  
 

Kommunen  
 
Delårsbokslut 31 augusti 2015 
 
Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2015, ett 
resultat på plus 15,1 miljoner kronor. I resultatet ingår 
jämförelsestörande poster med 7,8 miljoner kronor - 
realisationsvinster (+5,3 mkr), AFA-medel (+3,5 mkr) 
samt avgångsvederlag (-1 mkr). I avstämningen mot 
balanskravet redovisas ett resultat på 9,8 miljoner 
kronor. Då har realisationsvinster med 5,3 miljoner 
kronor frånräknats.  
 
Kommunens nettokostnader inklusive finansiella poster, 
när posterna som hanteras utanför balanskravet har 
exkluderats, uppgår till 284,2 miljoner kronor, vilket 
utgör 63,8 procent av kommunens budgeterade netto-
kostnad för hela året. I förhållande till skatte- och 
statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till  
96,7 procent. Resultatet under samma period föregående 
år, uppgick till 11,9 miljoner kronor och netto-
kostnaderna utgjorde 96 procent av kommunens skatte- 
och statsbidragsintäkter. 
 
Prognos 2015 
 
Prognosen för hela året visar mot ett resultat på plus 
10,0 miljoner kronor, jämfört med ett budgeterat 
nollresultat. I prognosen ingår jämförelsestörande poster 
i form av realisationsvinster (+5,3 mkr), AFA-medel 
(+3,5 mkr) samt avgångsvederlag (-1 mkr). Efter 
avstämning mot balanskravet prognostiseras ett resultat 
på plus 4,7 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige och valnämnden prognostiserar en 
budget i balans. 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett 
överskott på 4,9 miljoner kronor. De största 
prognostiserade överskotten är inom vård- och 
omsorgsavdelningen samt sociala avdelningen. Teknik- 
och infrastukturavdelningen prognostiserar ett 
underskott.  
 
Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen 
prognostiserar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. 
Pensionskostnaderna bedöms bli 0,4 miljoner kronor 
högre än budget, medan kostnaderna för gymnasie-
verksamheten bedöms bli 2,1 miljoner kronor lägre än 
budget. Avvikelsen för färdtjänsten uppgår till plus  
0,5 miljoner kronor jämfört med budget. 
 

Bygg- och miljönämndens prognostiserar en budget i 
balans medan överförmyndarnämndens prognos visar 
ett överskott med 0,2 miljoner kronor. 
 
Finansieringen prognostiserar ett överskott på totalt  
2,4 miljoner kronor. De större avvikelserna är 
realisationsvinster, återbetalning av försäkringspremier 
från AFA, förändringar i arbetsgivaravgifter och 
avgångsvederlag samt lägre skatte- och 
statsbidragsintäkter. 
 
Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive 
finansiella poster, när posterna som hanteras utanför 
balanskravet har exkluderats, uppgår till 436,8 miljoner 
kronor. I förhållande till prognostiserade skatte- och 
statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till  
98,9 procent.  
 
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 
2014 uppgår till 22,8 miljoner kronor. Utfallet per den 
31 augusti 2015 uppgår till 5,7 miljoner kronor. I 
prognosen för helåret bedöms 19,6 miljoner kronor 
förbrukas, 2,7 miljoner kronor kommer att begäras 
ombudgeterade till 2016 och 0,5 miljoner kronor 
återlämnas.  
 
Avskrivningskostnader bedöms under året uppgå till 
18,7 miljoner kronor jämfört med en budget på  
19,8 miljoner kronor. 
 
Nedan visas fördelningen av avvikelsen mellan prognos 
och budget för verksamheterna (tkr): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variationer i delårsresultat jämfört med prognos 
 
Skillnaden i resultatet för helårsprognosen (10,0 mkr) 
och resultatet i delårsbokslutet (15,1 mkr) är  
5,1 miljoner kronor. Den största orsaken avser 
förändring av semesterskulden. Jämfört med årsskiftet 
är semesterlöneskulden betydligt lägre vid delårs-
bokslutet eftersom det återstår fyra månaders 
intjänande. I prognosen beräknas semesterlöneskulden 
per den 31 december 2015 vara oförändrad mot 
föregående års semesterlöneskuld. Realisationsvinster 
och återbetalningen av AFA-medel är uppbokad i sin 
helhet i delårsbokslutet vilket också förbättrar 
delårsresultatet jämfört med prognosen.  
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Utvärdering av måluppfyllelse avseende 
verksamheternas mål 
 

• 38 mål kommer att uppnås 
• 22 mål kommer inte att uppnås 
• 16 mål har inte utvärderats 

 

God ekonomisk hushållning 
 
I ”Lagen om god ekonomisk hushållning” framgår det 
att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verk-
samheten som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Kommunen har två mål som är av 
betydelse för att uppfylla kriterierna för god ekonomisk 
hushållning.  
 
Ambitionen med det finansiella resultatmålet är att det 
ska motsvara minst två procent av kommunens skatte- 
och statsbidragsintäkter där den kommunala fastighets-
avgiften är inkluderad. Under 2015 gör kommunen 
avsteg från ovanstående ambition.  
 
Utöver de två finansiella målen har det utarbetats verk-
samhetsmål av kommunövergripande karaktär som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning.  
 
En total översyn av målkedjan pågår och kommer i 
kommunplanen för 2016 - 2018 utmynna i omarbetade 
mål för kommunen och dess verksamheter. 
 
Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
 

1. Kommunens resultat för 2015 ska uppgå till 
minst noll miljoner kronor.  
 
Vid uppföljning ska poster som hanteras 

utanför balanskravet exkluderas. Syftet är att 
uppföljningen årligen genomförs på samma 
sätt.  

 
Utfall per 31 augusti: Kommunens resultat efter 
avstämning mot balanskravet uppgår till 9,8 miljoner 
kronor.  
 
Prognos 2015: Kommunens resultat efter avstämning 
mot balanskravet prognostiseras till 4,7 miljoner kronor. 
 
Målet kommer att uppnås. 
 

2. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 
2015 minska med minst 4,5 miljoner kronor.  
 
Syftet med målet är att minska kommunens 
långfristiga låneskuld för att frigöra medel som 
är bundna i räntekostnader.  

 
Utfall per 31 augusti: Kommunens långfristiga 
låneskuld har minskat med 4,4 miljoner kronor. 
 
Prognos 2015: Kommunens långfristiga låneskuld 
kommer minska med 5,5 miljoner kronor.  
 
Målet kommer att uppnås. 
 
Verksamhetsmål 
 
Sammanställning kommunövergripande mål 
 
Inom området personal har kommunen följande 
inriktningsmål med tillhörande kommunövergripande 
effektmål:  
 

 
Inriktningsmål Kommunövergripande 

effektmål med 
nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
Prognos 151231 

Personal    
Personalens hälsa och trivsel 
är god 
 

1. Sjukfrånvaron ska inte 
överstiga 6,5 % av tillgänglig 
ordinarie arbetstid.  
(7,65 % den 31/12 2014) 
 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 
2015. Redovisas per den 
31/8 och 31/12. 

Utfall: Sjukfrånvaron i 
förhållande till ordinarie 
arbetstid den 31/8 uppgår till 
7,74 %. 
 
Prognos: Målet kommer 
troligen inte att uppnås. 
 

2. Antalet långa sjukfall (60 
dagar eller mer) ska minska 
jämfört med 2014.  
(51 stycken den 31/12 2014) 
 

Antalet långa sjukfall per den 
31/8 och 31/12. 

Utfall: Antalet långa sjukfall 
per den 31/8 är 44 stycken. 
 
Prognos: Målet kommer 
troligen att uppnås. 
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Balanskravet 
 
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som 
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vid 
beräkning av balanskravet ska bland annat realisations-
vinster frånräknas. I balanskravsutredningen visas om 
kravet är uppfyllt. Enligt balanskravet ska negativa 
resultat återställas senast tre år efter det att resultatet 
uppkommit. Kommunfullmäktige får dock besluta att 
inte reglera ett negativt resultat om det finns synnerliga 
skäl. Synnerliga skäl ska omfatta både budget och utfall. 
Exempel på synnerliga skäl kan vara större om-
struktureringskostnader av engångskaraktär i syfte att 
uppnå god ekonomisk hushållning.  
 
Efter avstämning mot balanskravet per den 31 augusti 
redovisas ett resultat på 9,8 miljoner kronor. Då har 
realisationsvinster frånräknats. 
 
Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att 
reglera. Prognosen för hela 2015 enligt balanskravs-
utredningen visar att det inte kommer att finnas något 
underskott som ska återställas.  
 
I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att satsningen 
på en skidanläggning ”MidSweden SkiPark” skulle 
genomföras. Bland annat beslutades att kommunen ska 
köpa fastigheten Ubyn 2:119 och det fattades också ett 
beslut om att kommunen ska lämna ett investerings-
bidrag på maximalt nio miljoner kronor till det arena-
bolaget som ska bildas. Investeringsbidraget ska 
hanteras utanför balanskravet med beaktande av 
synnerliga skäl.  
 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Såväl Sveriges kommuner och landsting (SKL) som 
Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att den globala åter-
hämtningen successivt stärks under 2015 och 2016. Det 
innebär en global tillväxttakt med 3,5 procent för 2015 
och 3,7 procent för 2016. I euroområdet bedöms till-
växten uppgå till 1,5 respektive 1,8 procent för de två 
åren. Det finns ett flertal risker som kan bromsa åter-
hämtningen. Tillväxten i USA har under året varit 
svagare än förväntat och oron för att olika finansiella 
bubblor i Kina påverkar de globala finansmarknaderna 

föreligger. I Europa är det fortsatt de geopolitiska 
oroligheterna i närområdet som utgör de största 
riskerna. Det innebär fortsatta mycket höga flykting-
strömmar till Europa. 
 
Den svenska ekonomin förväntas växa med god fart 
under 2015 och 2016. Prognoserna uppgår till 3,1 
respektive 3,7 procent för åren 2015 och 2016. Det är 
framförallt en stark export, tack vare den investerings-
ledda konjunkturåterhämtningen i OECD-länderna, och 
en svag kronkurs som bidrar till tillväxten. 
 
Sysselsättningstillväxten är relativt svag och arbetslös-
heten sjunker långsamt. Prognosen för arbetade timmar 
är 1,0 procent för 2015 och 1,6 procent för 2016. 
Motsvarande siffror för arbetslösheten är 7,5 respektive 
6,9 procent. Huvudorsaken till den långsamma 
förändringen, som tidigare var mer positiv, är att den 
markanta ökningen av flyktinginvandringen föranlett 
stora förändringar i befolkningsframskrivningen. I 
kombination med en mycket låg inflation (och negativa 
räntor) finns det en stor osäkerhet inför nästa års avtals-
rörelse, där risken är stor att parterna står mycket långt 
från varandra. 
 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömer i sin 
senaste skatteunderlagsprognos en nominell ökningstakt 
med 4,8 procent under 2015 och 5,6 procent för 2016. 
Därefter normaliseras ökningstakten till drygt fyra 
procent under de kommande åren. Huvudanledningen 
till den höga tillväxttakten är att antalet arbetade timmar 
och pensionsinkomsterna bedöms bli stora under 2016. 
Nettoeffekten är dock ganska liten eftersom det 
generella statsbidraget inte utvecklas i samma 
omfattning. I reala termer innebär det att skatte-
underlaget växer med 1,8 procent under 2015, med  
2,5 procent under 2016 och med drygt en procent under 
2017 - 2018. 
 

Bräcke kommuns utveckling 
 
MidSweden SkiPark 
 
Projektet att bygga om bergrummet i Gällö till en 
modern arena för främst inomhusskidåkning och 
skidskytte är inne i ett avgörande skede. Kommun-
styrelsens näringslivsutskott beslutade i februari 2015 
att anta projektdirektiv för MidSweden SkiPark FAS 4. 
Projektdirektiven innebar i huvuddrag att: 

• en projektledare anställs, 
• förfrågningsunderlag utarbetas och anbud på 

arenabygget begärs in, 
• finansieringen av projektet slutförs, 
• bolagsbildning genomförs och 
• fastighetsförvärvet slutförs. 

 
En projektledare anställdes i mars och därefter har 
arbetet inriktats mot att genomföra projektdirektiven.  

Balanskravsutredning (mkr) 2013 2014 2015-08-31 2015
Resultat enligt resultaträkning 70,3 -        6,8           15,1         10,0         
Realisationsvinster 0,2 -          0,1 -          5,3 -          5,3 -          

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 70,5 -        6,7           9,8           4,7           

Medel till/från resultatutjämningsreserv -            -            -            -            

Synnerliga skäl
Nedskrivningar anläggningstillgångar 74,2         -             -             -             
Nedskrivn aktieinnehav BTAB* -             -             -             -             
Slutredovisning BTAB* 0,4 -          0,1 -          -             -             
Förändrad RIPS-ränta pensionsskuld 2,2           -             -             -             
Korrigering avsättning till deponier -             -             -             -             
Risk infriande av borgensåtagande -             -             -             -             
Årets balanskravsresultat 5,5         6,7         9,8         4,7         
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Ambitionen är att samtliga projektdirektiv ska vara 
genomförda senast vid årsskiftet, vilket innebär att en 
byggstart är möjlig efter årsskiftet.  
 
Bredbandsutbyggnad 
 
Under våren 2015 har fem stycken byföreningar slutfört 
byggnation och tänt sina nät, ett nät var klart före års-
skiftet. Pilgrimstad har också slutfört byggnationen och 
avser att tända sitt nät under hösten. Återstående fem 
byföreningar har genomfört projektering och lämnat in 
ansökan för stöd till berörda myndigheter. De inväntar 
nu beslut för att därefter kunna påbörja byggnation. I 
tätorterna har fibrering påbörjats i Bräcke tätort. Bygg-
start för Gällö och Kälarne bedöms i nuläget starta efter 
årsskiftet.  
 
Vid årsskiftet 2015/2016 bedöms cirka 65 - 70 procent 
av kommunens samtliga hushåll ha tillgång till bred-
band om minst 100 Mbit/sek. 
 
Mål och målstyrning 
 
Från den 1 januari 2013 har det skett några förändringar 
i kommunallagen. De två största nyheterna är att lagen 
nu anger att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning samt att kommuner och 
landsting i balanskravsutredningen får möjlighet att 
utjämna intäkter över tid och därmed hantera 
konjunkturvariationer genom att skapa en resultat-
utjämningsreserv. Kommunfullmäktige antog i 
december 2014 ”Riktlinjer för hantering av resultat-
utjämningsreserv i Bräcke kommun” (kf § 154/2014) 
och i april 2015 ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning i Bräcke kommun” (kf § 16/2015). 
 
Under våren har tjänstemannaorganisationen påbörjat 
en översyn av kommunens målstyrningsprocess. I detta 
arbete är riktlinjerna för god ekonomisk hushållning av 
central betydelse. Inriktningen i arbetet är att mål-
styrningen ska fokusera på de delar som den 
kommunala verksamheten kan påverka. Arbetet 
omfattar vision, inriktningsmål och verksamhetsmål. 
Ambitionen är att ett regelverk som beskriver 
kommunens målstyrning lämnas till kommunstyrelsen 
för behandling i oktober. Den reviderade målstyrnings-
kedjan ska därefter inarbetas i kommunplanen för  
2016 - 2018.  
 
Fjärrvärmeverksamheten 
 
I december 2014 uppdrog kommunfullmäktige att 
kommunstyrelsen skulle ta in anbud för försäljning av 
fjärrvärmeverksamheten i Bräcke och Kälarne  
(kf § 160/2014). Kommunstyrelsen fick in två anbud, 
varav ett uppgick till 15 miljoner kronor, och föreslog 
att försäljningen skulle fullföljas (ks § 77/2015), vilket 
kommunfullmäktige biföll (kf § 21/2015) i april. Under 
april månad upprättades avtal och köpeskilling mellan 

Bräcke kommun och företaget Enycon AB, vilka 
godkändes av kommunstyrelsen (ks § 111/2015). 
 
Avtalet innebar att kommunen förband sig att utföra 
vissa åtaganden som skulle avräknas från köpe-
skillingen på 15 miljoner kronor. I dagsläget har 
Enycon AB betalat 14,3 miljoner kronor. Under oktober 
månad kommer en slutlig avstämning av affären göras 
där de sista åtagandena regleras. Bedömningen är att det 
kan innebära en reglering med ytterligare 150 tusen 
kronor, vilket är medräknat i prognosen. Försäljningen 
innebär att kommunen prognostiserar en reavinst med 
5 046 tusen kronor. 
 
Organisation 
 
Bräcke och Bergs kommun har från årsskiftet en 
gemensam överförmyndarnämnd. Handläggarna inom 
överförmyndarnämndens verksamhet är anställda av 
Bräcke kommun. 
 
Bräcke och Ånge kommun har under året inlett samtal 
om ett fördjupat samarbete inom bygg- och miljö-
avdelningens område. Det har hittills resulterat i en 
gemensam personaldag för berörd personal. Under 
hösten är en gemensam planeringsdag inplanerad och 
kommunerna kommer att rekrytera en ny kommun-
gemensam avdelningschef (ks § 81/2015). Den lång-
siktiga inriktningen är att kommunerna bildar en 
gemensam nämnd inför nästa mandatperiod. Syftet med 
det fördjupade samarbetet är att på längre sikt förbättra 
kommunernas förutsättningar till en stabil personal-
försörjning för de verksamheter som omfattas.  
 
Kommunstyrelsens beslut att öka mottagandet av 
ensamkommande barn (ks § 183/2014) har resulterat i 
att ett nytt HVB-hem med åtta platser har öppnats på 
Kronvägen i Gällö. Det nya hemmet ingår 
organisatoriskt i internationella enheten på sociala 
avdelningen. 
 
Arbetsmarknad och sysselsättning 
 
Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknads-
läget i Jämtland juli 2015, visar att den totala arbets-
lösheten uppgick till 7,3 procent (4 543 personer) av 
den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år. Det är en 
minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma 
tid 2014. I riket var motsvarande siffra 7,6 procent  
(-0,1 procentenheter). Ungdomsarbetslösheten  
(18 - 24 år) i länet har minskat, från 16,3 procent i juli 
2014 till 14,2 procent i juli 2015. Motsvarande siffra i 
riket var 12,9 procent. För gruppen utlandsfödda har 
arbetslösheten ökat från 31,5 procent till 32,4 procent. I 
riket är motsvarande siffra 21,1 procent (+ 1,0 procent-
enhet). 
 
Under årets första sju månader har 154 personer varslats 
om uppsägning, i länet. Under motsvarande period 2014 
berördes 215 personer.   
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Den totala arbetslösheten i Bräcke uppgick i juli till 
10,1 procent (öppet arbetslösa: 5,2 %, arbetssökande  
4,9 %), vilket är en ökning med 1,9 procentenheter 
jämfört med juli 2014. I gruppen 18 - 24 år uppgick 
arbetslösheten till 19,2 procent (öppet arbetslösa:  
9,6 %, arbetssökande: 9,6 %). Det innebär en ökning 
med 3,9 procentenheter under det senaste året. 
Statistiken omfattar knappt 70 personer (+20). För 
gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten 
till 42,6 procent (öppet arbetslösa: 22,4 %, 
arbetssökande: 20,2 %). Det är en ökning med  
6,4 procentenheter under det senaste året. Totalt 
omfattas drygt 150 personer av statistiken, vilket är  
50 personer fler än samma tid ifjol. 
 
Ekonomisk utveckling  
 
Prognosen för 2015, när poster som hanteras utanför 
balanskravet är exkluderade, visar ett resultat på  
4,7 miljoner kronor. Jämfört med budget är det en 
positiv avvikelse med motsvarande belopp. I prognosen 
ingår återbetalning av AFA-medel med 3,5 miljoner 
kronor. 
 
I den preliminära kommunplanen för 2015 var det 
budgeterade resultatet två miljoner kronor, att jämföra 
med ett budgeterat nollresultat för 2014. Kommun-
fullmäktige fastställde i december 2014 (kf § 156/2014) 
en kommunplan med ett budgeterat nollresultat. 
Huvudorsaken till det svaga budgeterade resultatet var 
befolkningsförändringen som i budgeten uppgick till 
minus 100 personer. Förändringen mellan den 
preliminära och den slutliga budgeten berodde 
framförallt på att skatte- och statsbidragsintäkterna 
försämrades med 5,2 miljoner kronor. Den faktiska 
(slutliga) befolkningsförändringen, som ligger till grund 
för skatte- och statsbidragsintäkterna blev minus  
127 personer, vilket innebär en försämring med knappt 
1,7 miljoner kronor jämfört med budget. I början av året 
identifierades dessutom en obudgeterad post på en 
miljon kronor inom vård- och omsorgsavdelningen. Det 
innebar att vid ingången av året hade kommunen i 
praktiken en budget med ett resultat på minus  
2,7 miljoner kronor. 
 
Med anledning av den svaga budgeten och 
förändringarna, enligt ovan, beslutade kommunstyrelsen 
i februari, att ge samtliga verksamheter direktiv att 
aktivt sträva efter att genomföra verksamheten till en 
kostnad som är lägre än budgeterat (ks § 24/2015). 
Direktivet kvarstod efter prognosen i april trots att 
prognosen visade plus 8,2 miljoner kronor, efter 
avstämning mot balanskravet. I aprilprognosen fanns 
det framförallt osäkerheter kring kostnadsutvecklingen 
inom fjärrverksamheten, med anledning av 
försäljningen, och kostnadsutvecklingen för 
gymnasieverksamheten som motiverade att direktivet 
skulle kvarstå. 
 

I budgetarbetet inför 2015 fanns det tidigt ett förslag att 
utöka mottagandet av antalet ensamkommande barn 
från 23 (kommunens avtal med Migrationsverket) till  
40 stycken. Regelförändringar i riket medförde att 
behovet av platser för ensamkommande barn på ett 
dramatiskt sätt gick ner under sommaren och hösten 
2014. Det medförde att förslaget ströks i budgetarbetet. 
Utvecklingen i riket svängde dock en gång till, vilket 
medförde att kommunstyrelsen i december 2014 
beslutade att, från den 1 mars 2015, utöka antalet platser 
för ensamkommande barn från 23 till 31 platser  
(ks § 183/2014). De ekonomiska konsekvenserna av 
beslutet bedöms i ett kommunövergripande perspektiv 
vara ett nettoöverskott med 0,7 miljoner kronor på 
årsbasis. Under årets första månader har ännu fler 
ensamkommande barn anvisats, genom tvångs-
anvisningar, till kommunen. I prognosen för 
verksamheten ensamkommande barn bedöms intäkterna 
överstiga kostnaderna med 2,7 miljoner kronor. 
Samtidigt medför det att kostnaderna för gymnasie-
verksamheten ökar. 
 
Kommunen har under 2015 intensifierat samarbetet med 
gymnasieförbundet. Samarbetet innebär att kommunen 
enbart använder gymnasieförbundets prognoser för 
elevunderlaget samtidigt som kommunens underlag 
avseende särskoleskjutsar ligger till grund för 
förbundets budget och prognoser. Budgeten för 
gymnasieverksamheten baserades på kommunens egna 
underlag medan prognoserna i april och augusti bygger 
på förbundets underlag. I april var prognosen plus  
3,5 miljoner kronor och i augusti är den plus  
2,1 miljoner kronor, vilket överensstämmer med den 
utökning av ensamkommande barn som är gjord under 
året. 
 
Flyktingmottagandet har under året varit mycket om-
fattande i hela riket. Det har även påverkat Bräcke 
kommun i mycket stor omfattning. Under årets första 
åtta månader har kommunen totalt tagit emot 75 
personer enligt sociala avdelningens statistik. Utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv innebär det på kort sikt 
(innevarande år och nästa år) en ekonomisk förbättring 
för kommunen. Sociala avdelningens intäkter ökar mer 
än kostnaderna (plus 0,8 miljoner kronor) samtidigt som 
befolkningsutvecklingen förbättras, vilket kommer att 
stärka kommunens skatte- och statsbidragsintäkter för 
nästa år. I ett längre perspektiv är integrationen 
avgörande för hur ett ökat flyktingmottagande påverkar 
kommunens ekonomi. 
 
Kommunfullmäktiges beslut (kf § 160/2014), i 
december 2014, att ställa sig positiva till en försäljning 
av fjärrvärmeverksamheterna i Bräcke och Kälarne har 
utmynnat i en försäljning. Från och med den 1 augusti 
2015 är Enycon AB ägare av de två fjärrvärmeverken. 
Tidpunkten för försäljningen (datum för tillträdesdagen) 
var i praktiken inte valbar eftersom gällande avtal (med 
E.ON) om driften av fjärrvärmeverken då löpte ut.  
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Ur ett ekonomiskt perspektiv (budgetår) var tidpunkten 
egentligen sämsta möjliga, eftersom den högsta 
månatliga genomsnittskostnaden och den lägsta 
månatliga genomsnittsintäkten infaller under sen-
sommaren. Det har medfört att prognosen för fjärr-
värmeverksamheten uppgår till minus 1,6 miljoner 
kronor.  
 
Regeringen har aviserat att kommuner kan ansöka om 
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldre-
omsorgen under andra halvåret 2015. Villkoren för att 
rekvirera dessa stimulansmedel är utformade så att det 
innebär en intäktsförstärkning för kommunen. I 
prognosen för vård- och omsorgsavdelningen utgör 
stimulansmedel med drygt en miljon kronor en 
pluspost. 
 
Återbetalning AFA premier 2004 
 
AFA försäkring kommer under sista kvartalet 2015 att 
återbetala premier för den kollektivavtalade sjuk-
försäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielse-
försäkringen för år 2004. Kommunen prognostiserar en 
återbetalning med 3,5 miljoner kronor.  
 

Befolkning 
 
I månadsskiftet augusti/september har Bräcke kommun 
6 492 invånare. Kommunens befolkning har ökat med 
29 personer från årsskiftet, att jämföra med 2014 då 
kommunens befolkning minskade med 32 personer 
under årets första åtta månader. Befolknings-
minskningen sedan 1 november 2014, som ligger till 
grund för budgetarbetet, uppgår därmed till plus  
28 personer. Hittills i år har det fötts 36 barn och avlidit 
62 personer. 318 personer har flyttat in till kommunen 
och 269 personer har flyttat ut.  
 

Framtiden 
 
I prognosen för 2015 finns det ett antal avvikelser 
jämfört med budget. Det är då av stor vikt att analysera 
vilka av dessa avvikelser som kommer att följa med och 
därmed påverka budgeten för 2016. De överskott som 
finns på sociala avdelningen och som har påverkan på 
2016 är inarbetade i budgetarbetet. Däremot tas inte 
projektmedel på avdelningens arbetsmarknadsenhet upp 
eftersom de i framtiden kommer att försvinna. Inom 
teknik- och infrastrukturavdelningen finns ett större 
underskott (fjärrvärmeverksamheten) som är av 
engångskaraktär. Det kommer inte heller att belasta 
budgeten för 2016. Återbetalningen av premier från 
AFA är också en post som är av engångskaraktär. 
 
Kommunstyrelsens beslut (ks § 24/2015) att verk-
samheterna aktivt ska sträva efter att genomföra 
planerad och beslutad verksamhet till en lägre kostnad 
än budgeterat har fått effekt och visar att organisationen 
har utvecklat sin förmåga att ha en god budgetdisciplin. 
 

Befolkningsutvecklingen har utvecklats mer positivt än 
förväntat under året. I planeringsförutsättningarna för 
2016 var den bedömda befolkningsförändringen i ett 
första skede satt till minus 100 personer. Befolknings-
siffran har reviderats upp i den preliminära kommun-
planen för 2016 till minus 50 personer och i dagsläget 
finns det förutsättningar att befolkningsförändringen 
kan bli ännu bättre. En starkt bidragande orsak är ett 
högre flyktingmottagande än gällande avtal. Det finns 
dock en risk att en rekyl kommer under 2016, eftersom 
befolkningsförändringen över tid i genomsnitt har 
uppgått till minus 90 personer. 
 
Befolkningsutvecklingen i kommunen har, utöver 
numerären, en annan effekt som på ett mycket allvarligt 
sätt påverkar kommunens förutsättningar att bedriva en 
kvalitativ verksamhet med befintliga resurser. 
Befolkningsstrukturen förändras successivt, vilket 
innebär att kommunen blir allt mer lik övriga 
glesbygdskommuner i Sverige. Det får till följd att 
kommunens statsbidrag minskar, eftersom främst 
andelen yngre – i förhållande till riket – blir mindre. 
Kommunens andel i LSS-utjämningen minskar också 
som en följd av att andelen personer i behov av stöd 
minskar i förhållande till riket. I nu gällande skatte- och 
statsbidragsprognos för 2016 har kommunen tappat 
ungefär 14 miljoner kronor i generella statsbidrag. Det 
är en oerhört stor förändring mellan två år, vilket också 
ställer mycket stora krav på kommunens förmåga att 
anpassa kostnaderna till befintliga intäkter.  
 
Kommunen bedriver ett långsiktigt och strukturerat 
arbete för att hitta olika lösningar som innebär att 
kostnaderna anpassas till de intäkter som kommunen 
har. Hantering av borgensåtaganden, nedskrivningar 
och amortering av den långfristiga låneskulden är 
exempel på strategiska åtgärder som syftar till att 
långsiktigt minska kommunens kostnader. Ned-
skrivningarna syftar bland annat till att skapa 
förutsättningar att minska belastningen på skatte-
kollektivet, bland annat genom avyttringar av 
fastigheter och lokaler som stärker likviditeten och 
möjliggör ytterligare amorteringar. Inom teknik- och 
infrastrukturavdelningen pågår ett omfattande arbete 
med att se över vilka fastigheter som är lämpliga att 
avyttra. 
 
Försäljningen av fjärrvärmeverksamheten medför att 
kommunen dels har minskat risken för stora framtida 
investeringsåtaganden samtidigt som det skapar förut-
sättningar att temporärt öka amorteringstakten på den 
långsiktiga låneskulden. Under 2016 planeras en extra 
amortering på mellan 10 och 20 miljoner kronor, vilket 
på årsbasis kan sänka räntekostnaderna med upp till  
900 tusen kronor. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2014 att beslut 
angående skolorganisationen efter E 14 skulle fattas 
2015 (ks § 3/2014). Tjänstemannaorganisationen 
kommer under hösten lämna förslag på hur den framtida  
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skol- och barnomsorgsorganisationen bör struktureras 
utifrån ett ekonomiskt såväl som pedagogiskt 
perspektiv. Effekten på budgeten för 2016 beror på när 
och hur frågan hanteras i den politiska processen. 
 
Kommunfullmäktige har valt att prioritera bredbands-
utbyggnad och satsningen på en arena för inomhus-
skidåkning i Gällö. De två projekten har potential att 
förändra trenden i befolkningsutvecklingen. Det innebär 
också att utrymmet för ytterligare satsningar är mycket 
begränsat. 
 

Pensioner och förändring av 
pensionsskuld 
 
Kommunens totala pensionsskuld uppgår den  
31 augusti 2015 till 269,8 miljoner kronor (KPA  
2015-08-13). Prognosen är att den totala pensions-
skulden kommer att uppgå till 268,4 miljoner kronor  
vid årets slut.  
 
Pensionskostnaderna budgeteras dels i PO-pålägget som 
avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) och 
förändring av avsättning, dels under gemensamma 
anslag för pensionsutbetalningar och förvaltnings-
avgifter. Jämfört med den förmånsbestämda delen av 
pensionsskulden som budgeteras i PO-pålägget 
beräknas utfallet bli cirka 2,5 miljoner kronor lägre än 

budgeterat. Prognosen för posten under gemensamma 
anslag visar att kostnaden för pensionsutbetalningar blir 
0,4 miljoner högre än budgeterat.  
 
Kommunfullmäktige har i oktober 2014 antagit nya 
bestämmelser med lokala tillämpningsanvisningar om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF/KL, att gälla från och med den 1 januari 2015  
(kf § 83/2014). OPF/KL omfattar samtliga förtroende-
valda som tillträtt efter 2014 års val och innebär bland 
annat att kommunen ska avsätta 4,5 % +löneskatt 
(24,26 %) av arvodena till avgiftsbestämd ålders-
pension.  
 
Räntan i pensionsskuldsberäkningen har stor betydelse 
för pensionsskuldens storlek - ju lägre diskonterings-
ränta desto större pensionsskuld. Rips-kommittén 
beslutade i september att RIPS-räntan tills vidare ska 
ligga kvar oförändrad.  
 
Någon reservering av likvida medel för pensionsskulden 
som ligger utanför balansräkningen har inte gjorts. Av 
den skuld som finns upptagen i balansräkningen och 
den reservering som gjorts under eget kapital återlånas 
allt i verksamheten.  
 
 

 
Redovisning av kommunens totala pensionsskuld 
 

  
 
  

(mkr) 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-08-31 2015-12-31*
Intjänad pension < 1998
(ansvarsförbindelsen) 245,3 243,4 252,4 240,4 235,7 232,8

Förmånsbestämd pension
(avsättning i balansräkningen) 20,0 20,4 23,4 23,6 23,2 23

Avgiftsbestämd ålderspension
(kortfristig skuld i balansräkningen) 13,2 11,9 12,3 12,7 10,9 12,6

Total pensionsskuld        278,5           275,7           288,1           276,7           269,8              268,4    
* prognos
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Borgensåtagande 
 
Borgensåtaganden innebär en kreditrisk för kommunen 
eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalnings-
förpliktelser för gäldenärens räkning om denne inte i 
utsatt tid kan reglera sin skuld.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 att 
kommunen vid behov borgar för byggkrediter till 
fiberföreningar i kommunen motsvarande det stöd som 
beviljats från Jordbruksverket (kf § 81/2014).  
 
Vid årsskiftet var kommunens borgensåtagande  
2,6 miljoner kronor. I januari 2015 ingick kommunen 
borgen för Bodsjö Fiber ekonomisk förening med  
5,4 miljoner. Det innebär att kommunens borgens-
åtagande den 31 augusti ökat till åtta miljoner kronor.  
 

Kapitalkostnader 
 
Verksamheterna belastas med kapitalkostnader av två 
slag, dels internränta och dels avskrivning. Internräntan 
för 2015 uppgår till 2,5 procent och beräknas på det 
oavskrivna bokförda värdet på anläggningstillgångarna. 
I delårsbokslutet har internränta belastat verksam-
heterna med 5,3 miljoner kronor. Avskrivningar 
motsvarar värdeminskningen på anläggnings-
tillgångarna och per den 31 augusti 2015 uppgår 
avskrivningskostnaderna till 12,6 miljoner kronor. 
Prognosen visar mot att avskrivningskostnaderna för 
hela året blir 18,7 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner 
kronor lägre än budgeterat.  
 

Finansiering 
 
Kommunens finansiering består främst av skatter och 
statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för 
skatter och statsbidrag redovisas en negativ avvikelse 
jämfört med budget på 3,8 miljoner kronor, vilket 
främst beror på lägre statsbidrag än budgeterat. I 
prognosen ingår beslutad kompensation för slopandet 
av nedsättningen av sociala avgifter för unga med totalt 
0,5 miljoner kronor. På grund av negativ reporänta 
förväntas ränteintäkterna på kommunens banktillgodo-
havande bli noll miljoner kronor. Däremot 
prognostiseras lägre låneränta än budgeterat vilket gör 
att de finansiella posterna totalt beräknas överens-
stämma med budget.  
 
Övriga poster som belastar finansieringen är bland 
annat justering av internränta, kostnader avseende 
borgensåtagande och överenskommelser om 
avgångsvederlag.  
 
Realisationsvinster för försäljning av fastigheter och 
mark, som i år uppgår till 5,3 miljoner kronor samt 
beslut om återbetalning av AFA-medel för 2004 med 
3,5 miljoner kronor redovisas på kommunens 
finansiering.  

 

Känslighetsanalys 
 
I nedanstående sammanställning redovisas hur ett antal 
faktorer påverkar kommunens ekonomi:  

Förändring av befolkning, skatte- och 
statsbidragsintäkter (100 personer) +/- 6,0 mkr

Löneökningar med en procent +2,7 mkr

Övriga verksamhetskostnader, ökning 
med en procent +2,4 mkr

Förändrad kommunalskatt med en 
krona +/-11,9 mkr

Ränteförändring med en procent (på 
lån som förfaller inom ett år) +/-0,5 mkr

Höjning av avgifter och taxor med en 
procent +0,3 mkr

 
Lån och räntor 
 
Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till  
226,3 miljoner kronor. Under året har amorteringar 
hittills gjorts med 4,1 miljoner kronor. Prognosen är att 
ytterligare 1,4 miljoner kronor ska amorteras innan årets 
slut. Kostnaden för låneräntor har per den 31 augusti 
2015 uppgått till fem miljoner kronor. För hela året 
prognostiseras kostnader för låneräntor på 7,3 miljoner 
kronor. Den totala finansiella kostnaden beräknas uppgå 
till 7,8 miljoner kronor och inkluderar då även ränte-
kostnader för pensioner, dröjsmålsräntor och 
bankavgifter.  
 
 Prognos 

15-12-31 14-12-31 13-12-31 12-12-31 
Låneskuld 224,9 mkr 230,4 mkr 234,9 mkr 238,4 mkr 
Låneräntor 7,3 mkr 8,1 mkr 8,5 mkr 9,2 mkr 
 

Eget kapital 
 
Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den 
31 augusti 2015 uppgår det egna kapitalet till  
77,9 miljoner kronor vilket är en ökning med  
15,1 miljoner kronor sen årets början.  
 
Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer 
att öka med 10 miljoner kronor jämfört med vid årets 
början.  
 
 Prognos 

15-12-31 14-12-31 13-12-31 12-12-31 
Eget kapital 72,7 62,7 55,9 126,2 
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Likviditet 
 
Kassalikviditeten som anger kommunens betalnings-
förmåga på kort sikt uppgår den 31 augusti 2015 till 
129,7 procent. Det är en förbättring med 35,8 procent-
enheter sen årets början. En stor del av förbättringen 
utgörs av försäljningen av fjärrvärmeverksamheten.  
 
Den 31 augusti 2015 uppgår likvida medel till  
58,9 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut 
ska finnas 64,1 miljoner kronor i likvida medel. Om 
samtliga nu planerade in- och utbetalningar genomförs 
kommer likvida medel att öka från årets början med  
11,6 miljoner kronor.  
 
 Prognos 

15-12-31 14-12-31 13-12-31 12-12-31 
Likvida 
medel 64,1 mkr 52,5 mkr 29,3 mkr 19,3 mkr 
Likviditet 137,1 % 93,9 % 78,4 % 68,9 % 
 
En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan 
finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upp-
låningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner 
låneskulden för att minska kommunens räntekostnader 
eller att avsätta medel för kommande pensions-
utbetalningar.  

 

Soliditet 
 
Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på 
lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig 
finansiell handlingsberedskap har kommunen. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultat-
utvecklingen och tillgångarnas förändring.  
 
Soliditeten uppgår den 31 augusti 2015 till 19,1 procent. 
Sen årets början har soliditeten förbättrats med  
4,3 procentenheter.  
 
Tar man hänsyn till de pensionsförpliktelser som 
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen, uppgår soliditeten den 31 augusti 2015 till  
minus 38,6 procent, en förbättring från årets början med  
3,3 procentenheter.  
 
 15-08-31 14-12-31 13-12-31 12-12-31 
Soliditet 19,1 % 14,8 % 13,3 % 25,4 % 
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser -38,6 % -41,9 % -46,6 % -23,6 % 
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 
 
 
 
Grundvärderingar 
 
Allt personalarbete ska utgå från kommunens 
grundvärderingar. Dessa bygger på delaktighet, 
jämställdhet, ledarskap, medarbetarskap, mångfald, 
välbefinnande och hälsa. Grundvärderingarna ska 
säkerställas genom ständigt fokus på koncernnyttan, en 
öppen organisation och samverkan mellan medarbetare, 
chefer och fackliga företrädare. 
 
Ledarskap, kompetens och kompetensutveckling 
 
Internutbildningarna som erbjudits främst chefer har 
haft ett lågt deltagarantal hittills under 2015. Staben 
kommer fortsatt att erbjuda utbildningarna under 
hösten.  
 
Två chefsträffar har hållits under 2015 och två till är 
inplanerade under hösten/vintern i år. Träffarna är 
obligatoriska och har haft ett högt deltagarantal. 
 
Personalhandboken, som syftar till att samla all 
information kring avtal, policys och riktlinjer, lathundar 
med mera på ett ställe, har nu alla medarbetare tillgång 
till. Personalhandboken utvecklas och uppdateras 
kontinuerligt.  
 
Den årliga utbildningen av elevskyddsombud är 
inplanerad i september och hålls internt av 
arbetsgivarens sakkunniga. 
 
Delaktighet och inflytande  
 
Samverkansformerna mellan fackliga organisationer 
och arbetsgivare har successivt vidareutvecklats sedan 
samverkansavtalet slöts 2012. De större avdelningarna 
har i huvudsak hittat formerna och genomför 
regelbundna lokala samverkansgrupper.  
 
Den centrala samverkansgruppen sammanträder två 
gånger inför varje kommunstyrelsesammanträde, vilket 
skapar goda förutsättningar för en väl fungerande 
samverkan mellan de lokala parterna.  
 
Inom vissa delar av organisationen finns det ett behov 
att vidareutveckla formerna för arbetsplatsträffar. Det är 
en viktig fråga för att stärka medarbetarnas delaktighet 
och inflytande i ett helhetsperspektiv. 
 
Personalförsörjning och personalrörlighet 
 
Under årets första åtta månader har 15 stycken tills-
vidareanställda gått i pension. Fem av dessa personer 
har valt att ta ut förtida pension. Fyra personer som 
uppnått pensionsåldern har valt att fortsätta att arbeta. 
 
Under våren har en analys avseende kommunens 
rekryteringar under åren 2010 - 2015 påbörjats. Syftet 
med analysen är att ta fram ett faktaunderlag kring det 
rekryteringsunderlag som kommunen har haft. Arbetet 

kommer att fortsätta och målsättningen är att utarbeta en 
strategi för kommunens framtida kompetensförsörjning.  
 
Under våren och försommaren har en policy gällande 
farliga förmåner med riktlinjer utarbetats. Den kommer 
att överlämnas för politisk beredning under hösten 
2015. 
 
Införandet av önskad sysselsättningsgrad inom vård- 
och omsorgsavdelningen fortskrider. Under våren har 
samtliga arbetsplatser i Gällö och Kälarne startat upp 
och i december förväntas Bräcke komma igång. 
 
Arbetsmiljö 
 
Under perioden har det inte skett några omplaceringar 
på grund av personliga skäl/rehabiliteringsutredningar. I 
ett fall har rehabiliteringsutredning utmynnat i att 
försäkringskassan beviljat stadigvarande sjukersättning 
på 100 procent, vilket då resulterat i uppsägning.  
 
 
Under våren har nya rutiner och ett webbaserat verktyg 
för sjuk- och friskanmälan samt anmälan av vård av 
barn införts. Rutinerna hanteras av kommunens 
företagshälsovård. I korthet innebär det att med-
arbetaren alltid ringer till ett gemensamt nummer för att 
anmäla vård av barn, sjukfrånvaro samt friskanmälan. 
Anmälningarna skickas till ansvarig chef (eller av denne 
utsedd mottagare) via SMS eller mail. Samtliga chefer 
har en inloggning till en databas där samtliga 
anmälningar samt en prognos för återgång finns 
registrerade. Medarbetarna blir alltid uppringda av en 
legitimerad sjuksköterska som dels ger tips och råd till 
den enskilde, dels gör en bedömning när medarbetaren 
bedöms vara tillbaka i tjänst. 
 
Det samarbetsavtal som slöts avseende rehabilitering 
med försäkringskassan kvarstår. Syftet med avtalet är 
att kommunens och försäkringskassans insatser ska 
samordnas, vilket resulterar i en snabbare och mer 
korrekt hantering från försäkringskassan i en 
rehabiliteringsprocess.  
 
Skyddsronderna som genomfördes före maj månads 
utgång utvärderas sedan ifjol centralt, vilket har ökat 
systematiken i uppföljningen. Åtgärdsplaner och 
hantering av arbetsmiljöproblem har redovisats i central 
samverkansgrupp för att kvalitetssäkra och 
systematisera uppföljningen ytterligare.  
 
Under årets första åtta månader har 74 arbetsskade-
anmälningar, 36 tillbud och en färdolycka inkommit.  
 
En uppföljning/redovisning av enkäten Hållbart 
medarbetarengagemang (HME), framtagen av SKL har 
delats ut till samtliga chefer i organisationen. Syftet 
med redovisningen är att resultatet ska diskuteras i 
samband med arbetsplatsträffar. En ny enkät kommer 
genomföras under hösten.  
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Elevärenden som innehåller tillbud eller skada hanteras 
från och med 2014 på samma sätt som övriga skade- 
och tillbudsärenden. Skadeanmälan kopplade till elever 
inkommer i ökad grad allt efter att organisationen nu 
börjat kvalitetssäkra hanteringen. Arbetsgivaren beslöt 
tillsammans med fackliga organisationer/huvudskydds-
ombud att elevskyddsombudens utbildning ska genom-
föras av personalspecialist från staben och är planerad 
till september månad.  
 
Lönebildning 
 
Årets lönerevision genomfördes så att nya löner kunde 
utbetalas i april. Lönerevisionen som helhet inryms i de 
budgeterade medel som har avsatts. De centrala fast-
ställda lägstanivåerna i kollektivavtalen uppgick till 600 
kronor per person för kommunal. För övriga fack-
förbund var årets centrala avtal sifferlösa. 
 
Utfallet i årets lönerevision blev 610 kronor per person 
samt en uppräkning med 1,5 procent avseende lägsta-
löner och timlöner inom kommunals avtalsområde. För 
vårdförbundet och OFR (tjänstemän) blev utfallet  
2,8 procent. Lärarförbundens utfall blev 3,0 procent för 

legitimerad personal och 2,5 procent för ej legitimerad 
personal. Kommunen beslutade tidigt, utifrån fjolårets 
omvärldsbevakning, att det var nödvändigt med en extra 
satsning på chefskollektivet. Det resulterade i ett utfall 
på 3,5 procent. 
 
En nyhet i årets lönerevision var en ny parameter vid 
fördelningen av löneutrymmet. Begreppet bibehållen 
köpkraft infördes, vilket i korthet innebär att om en 
medarbetare har gjort det arbete som förväntas erhåller 
denne ett procentpåslag på aktuell lön. Procentpåslaget, 
som använts inom samtliga avtalsområden, uppgick till 
en procent och avräknades från det totala utrymmet 
inom respektive avtalsområde. Syftet med den nya 
parametern är att förbättra kommunens totala lönebild i 
ett långsiktigt perspektiv. 
 
Årets lönekartläggning baserad på 2015 års löner håller 
på att utarbetas i enlighet med tidigare år. Den kommer 
att kompletteras med en djupare analys kring chefs-
kollektivets lönebild. Målsättningen är att den kan 
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut i 
oktober. 
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MILJÖREDOVISNING  
 
 
 

Kommunens miljömål 
 
Kommunens miljömål är valda utifrån de lokala 
förutsättningar och behov som finns. Några av de 
miljömål kommunen följer upp är:  
 
• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricks-

vattentäkterna i kommunen ska skyddas mot 
negativ påverkan. 

• Det ska säkerställas att hanteringen av farligt avfall 
i kommunen sker på ett tillfredsställande sätt.  

• Energianvändningen i kommunens fastigheter ska 
minska med 18 % från 2011 till 2020. 

• 2020 ska 100 % av kommunens fordon vara 
miljöbilar. 

 

Kommunens energi-
effektiviseringsstrategi 
 
I juni 2013 antog kommunfullmäktige en energi- och 
effektiviseringsstrategi med angivna mål för 2014 och 
2020 med utgångspunkt från 2011 (kf § 49/2013). 
Syftet med strategin är att systematiskt arbeta med 
kommunens totala energianvändning och genomföra 
lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i kommunens 
verksamheter. Strategin omfattar mål för energi-
effektivisering från 2014 till 2020 samt en handlings-
plan med åtgärder.  
 
Den antagna energieffektiviseringsstrategin siktar mot 
att minska den totala energianvändningen, för såväl el 
som värme. Den totala energianvändningen i bostäder 
och lokaler ska minska med 18 % med utgångspunkt 
från 2011 till 2020. Till 2020 ska även den kommunala 

fordonsparken vara utbytt till miljöfordon. Vid nyinköp 
eller leasing ska fordonen klara de miljökrav som gäller 
för miljöfordon. 
 

Uppföljning och utvärdering 
 
Ungefär halva kommunens befolkning får sitt dricks-
vatten genom det kommunala VA-nätet. Kontroll och 
provtagning sker på såväl dricksvatten som avlopps-
vatten samt på alla sjöar och vattendrag som tar emot 
avloppsvatten. När det gäller skyddsområden för 
kommunala vattentäkter ska skyddsområden upprättas 
för en till två vattentäkter per år. Samtliga vattentäkter 
tar grundvatten vilket kraftigt minskar risken för 
bakterier och parasiter.  
 
Hanteringen av farligt avfall ska ske på ett säkert sätt 
och det ska vara enkelt för medborgarna att lämna sitt 
avfall. Så lite farliga ämnen som möjligt ska användas i 
samhället men det som används ska samlas in för 
destruktion på rätt sätt. Den stora ökning som skett 
under året beror på att impregnerat virke som samlats 
under några års tid nu har körts till destruktion. 
 
Elförbrukningen i kommunala verksamheter förutom 
bostäder och industrihus har minskat med 0,9 %. Den 
totala energiförbrukningen kommer att redovisas i 
årsredovisningen för 2015. 
 

Årsförbrukning Årsförbrukning 
2014 Prel 2015

Total elenergiförbrukning 
exkl industrihus och bostäder 8 460 633 8 396 377
 

  
  

Nyckeltal 
 
Nedan redovisas några nyckeltal knutna till miljömål inom kommunen.  
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Insamlad mängd farligt 
avfall/invånare (kg) 26 870 25 962 25 417 26 312 28 445 28 636 

Skyddsområden för 
vattentäkter 4 4 4 5 5+2 på gång 5+2 på gång  

Energiförbrukning i 
kommunens bostäder och 
lokaler (GWh)  20,24    

Andelen miljöfordon     29 % (19 av 64) 26 % (20 av 76) 
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BUDGETUTFALL 
 
 

 
 

 

NÄMND Not Kostnader Intäkter Netto Budget Prognos Avvikelse
15-08-31 15-08-31 15-08-31 2015 2015 mot budget

(tkr)

Kommunfullmäktige pol org          341    -                       341              654              619               35    

Revision          345                   -              345              675              675                   -    

Valnämnd               1                   -                  1                  8                  1                  7    

Överförmyndarnämnd
Politisk organisation             20                   -                 20               122                 53                69    
Verksamhet        1 343              662               681            1 131               999              132    
Summa       1 363             662              701          1 253          1 052             201    

Kommunstyrelse
Politisk organisation        2 118                   -            2 118            3 298            3 101              197    
Kommunledning           857                   -               857            1 397            1 330                67    
Tillväxtavdelning      10 512              582            9 930          15 517          15 341              176    
Vård- och omsorgsavd    121 832         17 325        104 507        158 892        156 638           2 254    
Teknik- och infrastrukturavd      74 419         61 766          12 653          17 388          20 489    -      3 101    
Stab      21 624           3 245          18 379          27 953          27 096              857    
Skol- och barnomsorgsavd      91 430         11 266          80 164        127 170        127 100                70    
Social avdelning      30 164         14 124          16 040          27 316          22 973           4 343    
Summa  355 662     109 632      244 648      378 931      374 068          4 863    

Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen
Utveckling/Struktur                -                   -                   -               176                   -              176    
Delade resurser      37 659           5 568          32 091          50 967          48 298           2 669    
Pensioner, löneskatt        9 126                   -            9 126          13 300          13 700    -         400    
Summa      46 785          5 568        41 217        64 443        61 998          2 445    

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation           109                   -               109               180               178                  2    
Bygg- och miljöavdelning        3 282              974            2 308            4 023            3 981                42    
Summa       3 391             974          2 417          4 203          4 159               44    

Summa nämndernas verksamhet  407 888     116 836      289 670      450 167      442 572          7 595    

Centrala poster
Kommunens avskrivningar      12 578                   -          12 578          19 756          18 680           1 076    
Justering avskrivningar -    12 578                   -    -    12 578    -    19 756    -    18 680    -      1 076    
Justering interna poster                -           6 429    -      6 429    -    10 011    -      9 523    -         488    
Återbet försäkr.premier AFA                -           3 500    -      3 500                   -    -      3 500           3 500    
Reavinst/reaförlust                -           5 307    -      5 307                   -    -      5 307           5 307    
Övriga centrala poster 1        1 037           1 934    -         897    -      2 700    -         536    -      2 164    

Summa centrala poster       1 037        17 170    -   16 133    -   12 711    -   18 866          6 155    

NETTOKOSTNAD  408 925     134 006      273 537      437 456      423 706       13 750    

Skatteintäkter                -       176 227    -  176 227    -  265 709    -  264 472    -      1 237    
Kommunal fastighetsavgift                -           7 381    -      7 381    -    11 272    -    11 096    -         176    
Generella statsbidrag           167       110 583    -  110 416    -  168 305    -  165 967    -      2 338    
Summa 167        294 191    -294 024    -445 286    -441 535    -    3 751    

Finansiella poster       5 329    -          20          5 349          7 830          7 790               40    

RESULTAT  414 421     428 177    -   15 138                   -    -   10 039       10 039    
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RESULTATRÄKNING 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(mkr) Not Utfall Utfall Budget Prognos
2015-08-31 2014-08-31 2015 2015

Verksamhetens intäkter 2 92,0          85,6          124,8     129,9     
Verksamhetens kostnader 3 353,0 -       353,0 -       542,5 -    534,9 -    
Av- och nedskrivningar 4 12,6 -         12,4 -         19,8 -      18,7 -      

NETTOKOSTNAD 273,6 -    279,8 -    437,5 - 423,7 - 

Skatteintäkter 5 176,2        175,7        265,7     264,5     
Generella statsbidrag och utjämning 6 117,8        121,4        179,6     177,0     
Finansiella intäkter 7 -              0,4            0,3         -            
Finansiella kostnader 8 5,3 -           5,8 -           8,1 -        7,8 -        

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER OCH SKATT 15,1       11,9       -          10,0     -              -              -            
Extraordinära intäkter -              -              -            -            
Extraordinära kostnader -              -              -            -            

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 9 15,1       11,9       -          10,0     
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BALANSRÄKNING 
 
 
 
 

 

Bokslut Bokslut
(mkr) 2015-08-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn 10 303,0           318,5        
Maskiner och inventarier 11 10,3             10,8          
Finansiella tillgångar 12 4,5               4,9            

317,8           334,2        
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 13 31,9             36,9          
Likvida medel 14 58,9             52,5          

90,8             89,4          

SUMMA TILLGÅNGAR 408,6        423,6     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital 15
Eget kapital ingående balans 62,8             55,9          
Årets resultat 15,1             6,8            

Eget kapital, utgående balans 77,9           62,7       

  Resultatutjämningsreserv -                -             

  Övrigt eget kapital 77,9           62,7       

77,9           62,7       

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 16 23,2             23,6          
Övriga avsättningar 17 16,0             16,2          

39,2             39,8          

Skulder
Långfristiga skulder 18 221,5           225,9        
Kortfristiga skulder 19 70,0             95,2          

291,5           321,1        
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 408,6        423,6     

Ansvarsförbindelser och ställda panter (mkr)
Pensionsförpliktelser 20 189,7           193,5        
Löneskatt pensionsförpliktelser 46,0             46,9          

235,7           240,4        

Borgensförbindelser 21 8,0               2,6            
Ställda panter -                  -              
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FINANSIERINGSANALYS 
 
 
 

 

(mkr) Utfall Prognos Utfall 
2015-08-31 2015 2014

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets/periodens resultat 15,1          10,0          6,8         
Justeringsposter enligt specifikation 6,6            12,7          20,6       

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 21,7          22,7          27,4       

+/- Minskn/ökning förlagslån mm -              -              -            
+/- Minskn/ökning förråd mm -              -              -            
+/- Minskn/ökning övr kortfristiga fordringar 5,0            -              8,6         
+/- Ökning/minskn övr kortfristiga skulder 25,0 -         -              0,3 -        
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,7          22,7       35,7     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier 5,6 -           19,6 -         11,2 -      
Invest.bidrag fastigheter och inventarier -              -              -            
Försäljning av fastigheter och inventarier 14,4          14,4          1,3         
Investering i aktier och andelar -              0,7 -           -            
Försäljning av aktier och andelar 0,3            0,3            1,9         
Kassaflöde från investeringsverksamheten 9,1          5,6 -         8,0 -      

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån -              -              -            
Amortering långfristiga lån 4,4 -           5,5 -           4,5 -        
Ökning kortfristiga lån -              -              -            
Minskning kortfristiga lån -              -              -            
Kassaflöde från finanseringsverksamheten 4,4 -         5,5 -         4,5 -      

Årets/periodens kassaflöde 6,4          11,6       23,2     

Likvida medel vid årets början 52,5          52,5          29,3       

Likvida medel vid årets/periodens slut 58,9       64,1       52,5     

Specifikation till justeringsposter
Justering för av- och nedskrivningar 12,6          18,7          19,3       
Justering för förändring pensionsavsättn inkl löneskatt 0,4 -           0,5 -           -            
Just för förändring avsättning deponi 0,2 -           0,2 -           -            
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som 
ingår i årets/periodens resultat 5,4 -           5,3 -           1,3         

Justeringsposter 6,6          12,7       20,6       

Upplysningar om väsentliga betalningsflödes-
påverkande händelser som avviker från det normala
Återbetalning AFA-avgifter för år 2004 -              3,5            -            

Infriande av borgensåtagande Bostugan -              -              7,0 -        
Försäljning fjärrvärmeverksamheten 14,1          14,1          
Överenskommelse om avgångsvederlag 1,0 -           1,0 -           1,0 -        

13,1          16,6          8,0 -        
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NOTER 
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Bräcke kommun har i maj 2000 (kf § 8) ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 30 juni 
2015 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insats-
kapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Bräcke kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per den 30 juni 2015 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala för-
pliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala 
tillgångar till 324 392 727 836 kronor. Bräcke 
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
411 396 929 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 400 236 265 kronor.  
 

 



 

INVESTERINGSREDOVISNING 
 

 

Investeringar januari – augusti 
och prognos 2015 
 
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 
2014 uppgår till 22,8 miljoner kronor. Utfallet per den  
31 augusti 2015 uppgår till 5,7 miljoner kronor. I 
prognosen för helåret bedöms 19,6 miljoner kronor 
förbrukas, medan 2,7 miljoner kronor kommer att 
begäras ombudgeterade till 2016. Enligt prognosen 
kommer 0,5 miljoner kronor inte förbrukas.  
 
Medel för uppkomna behov 
 
Under 2015 finns det 500 tkr till investeringar för 
uppkomna behov. I prognosen beräknas de medlen att 
förbrukas.  
 
Vård- och omsorgsavdelning 
 
De medel (250 tkr) som finns för, sängar, taklyftar och 
övrig utrustning inom vård och omsorg kommer att 
förbrukas under året. Däremot kommer projektet 
Nyckelfri hemtjänst i Bräcke och Gällö inte att hinnas 
klart varför en del av medlen kommer att begäras 
ombudgeterade till 2016. Dock beräknas projektet bli 
något billigare och 80 tkr kommer enligt prognosen att 
återlämnas.  
 
Teknik- och infrastrukturavdelning 
 
Totalt har avdelningen en investeringsbudget för 2015 
på drygt 18 miljoner kronor. I prognosen beräknas  
16 miljoner kronor att användas medan 1,9 miljoner 
kronor kommer begäras ombudgeterade till 2016. Det 
beror främst på att planerade ombyggnationer och 
målningar inte hinns med och att upphandlingen för ny 
ventilation på Gimsätra har försenats.  
 
De större investeringar som genomförts hittills under 
året är takrenoveringar på Bracke Forest och 
Pilgrimscenter, balkongrenoveringar i kvarteret 
Strutsen, dörrbyten på Tallgatan och ombyggnationer av 
lokaler för hemtjänsten i Bräcke och för IFO-enheten. 
Det har också gjorts förbättringar på elljusspår, 
fotbollsplaner och boulebanor samt bytts till ny 
belysning i Mickelbacken.  
 
Investeringen i en ny reningsanläggning i Pilgrimstad 
pågår.  
 
Stab 
 
Avdelningen budgeterar för kommunens investeringar 
inom IT-området. Totalt omfattar investeringsbudgeten 
för 2015 drygt 3,1 miljoner kronor. I prognosen 
beräknas två miljoner kronor att användas medan 0,7 
miljoner kronor kommer begäras ombudgeterade till 
2016.  
 

Av de 500 tkr som finns avsatta för personaldatorer 
kommer 200 tkr att kunna återlämnas. Det beror främst 
på att många datorer byttes ut inför uppgraderingen till 
Windows 7.  
 
En server för Exchange (e-postsystemet) har köpts in 
för att skapa en säkrare servermiljö.  
 
De medel som finns för IT enligt IT-plan har i stort sett 
använts för införande av surfplattor för att ta del av 
handlingar i kommunstyrelsen samt bygg- och 
miljönämnden. Det planeras också för åtgärder för 
nätverk i skolor/förskolor.  
 
De medel som finns för fysisk infrastruktur kommer 
användas för höjning av nätverksstandard på skolorna 
och i förvaltningshuset. Det arbetet kommer inte att 
hinna färdigställas innan årets slut.  
 
Skol- och barnomsorgsavdelning 
 
Inom skola och barnomsorg finns 100 tkr avsatt till 
anskaffningar av inventarier och 450 tkr till inköp av 
elevdatorer/surfplattor. Enligt prognosen kommer de att 
åtgå. 
 
Bygg- och miljönämnd 
 
Investeringsprojektet detaljplaner som tidigare legat 
under Teknik- och infrastrukturavdelningen, hanteras 
numera av bygg- och miljöavdelningen. Avdelningen  
prognostiserar en utgift med totalt 130 tkr vilket är  
30 tkr mer än budget.  
 

Försäljning/köp 
 
Under året har fastigheter och mark sålts för 268 tkr. 
Dessutom har en försäljning av fjärrvärmeverksamheten 
inkluderat fjärrvärmeverken i Bräcke och Kälarne sålts 
till Enycon AB den 1 augusti 2015. Den preliminära 
köpeskillingen uppgår till 14 150 tkr. En slutlig 
avstämning av överenskomna åtaganden ska göras i 
oktober 2015 vilket kan påverka köpeskillingen.  
 

 
Finansiering 
 
De investeringar som genomförs under året finansieras 
med egna medel.  
  

Mark- och fastighetsförsäljning (tkr)
Fjärrvärmenät och värmeverk 14 150,0         
Hårdgård 1:85 152,0              
Bodsjölandet 1:14, del av 34,6                
Ubyn 2:74 62,5                
Bräcke 4:73, del av 2,0                  
Börjesjö 1:117 13,3                
Ubyn 1:135 3,8                  

14 418,2         
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Investeringsredovisning per projekt, tkr 
 

 

 

Projekt Redovisat netto Budget Prognos Prognos om- Avvikelse
(tkr) 2015-08-31 2015 2015 budget t 2016 mot budget

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledning

Extra investeringsmedel för behov 49,5                500,0           500,0           -                  -               

Summa: 49,5                500,0           500,0           -                  -               

Vård- och omsorgsavdelning

Nyckelfri hemtjänst Bräcke/Gällö -                    270,0           95,0             95,0             80,0          

Inventarier vård och omsorg 138,5              250,0           250,0           -                  -               

Summa: 138,5              520,0           345,0           95,0             80,0          

Teknik- och infrastrukturavdelningen

Verksamhetsanpassning industrilokaler 258,3              654,5           480,0           -                  174,5        

Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgrimstad 93,9                900,0           450,0           450,0           -               

Verksamhetsanpassning kommunala lokaler 430,0              500,0           500,0           -                  -               

Nya reningsanläggn Flatnor, Döviken,Revs,Rissna -                    350,0           350,0           -                  -               

Standarhöjande åtgärder gator och vägar 130,4              2 341,9        2 341,9        -                  -               

Driftövervakning/energieffektivisering -                    500,0           360,0           -                  140,0        

Ombyggnation brandstation Bräcke 100,0              15,0             100,0           -                  85,0 -         

Nytt värmesystem lägenheter Gällö 21,8                -                 21,8             -                  21,8 -         

Byte VA-ledningar 285,0              500,0           500,0           -                  -               

Utvändig ombyggnation bostäder/lokaler 2 110,3           3 000,0        2 350,0        650,0           -               

Invest fritidsanläggningar -                    150,0           150,0           -                  -               

Nya brandlarm SBF-godkända -                    300,0           300,0           -                  -               

Ny ventilation Gimsätra 90,6                900,0           100,0           800,0           -               

Fallskydd tak fastigheter -                    500,0           500,0           -                  -               

Byte tak fastigheter -                    750,0           750,0           -                  -               

Byte fönster/dörrar fastigheter 226,9              500,0           610,0           -                  110,0 -       

Gatubelysning 67,0                210,3           210,3           -                  -               

Anpassningar Bracke Forest 312,7              300,0           312,7           -                  12,7 -         

Takbyte Skruven 3 198,6              193,0           198,6           -                  5,6 -           

Takbyte Anviken 2:37 242,5              242,5           242,5           -                  -               

Reningsverk Pilgrimstad -                    5 000,0        5 000,0        -                  -               

Anpassn gym-lokal Riksvägen 92,3                110,0           110,0           -                  -               

Översiktsplaner 21,3                100,0           100,0           -                  -               

Summa: 4 681,6           18 017,2      16 037,8      1 900,0        79,4          
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Projekt Redovisat netto Budget Prognos Prognos om- Avvikelse
(tkr) 2015-08-31 2015 2015 budget t 2016 mot budget

Staben

Fysisk infrastruktur -                    800,0           100,0           700,0           -               

Anslutning fiber kommunala fastigheter 80,0                157,0           157,0           -                  -               

Nytt SAN, disklagring -                    650,0           650,0           -                  -               

Nätverksutrustning -                    250,0           250,0           -                  -               

Servrar 224,2              220,0           224,2           -                  4,2 -           

Virtualisering servrar 27,8                100,0           27,8             -                  72,2          

IT enligt IT-plan 229,0              477,1           330,0           -                  147,1        

Personaldatorer 123,8              500,0           300,0           -                  200,0        

Summa: 684,8              3 154,1        2 039,0        700,0           415,1        

Skol- och barnomsorgsavdelning

Elevdatorer/surfplattor 30,1                450,0           450,0           -                  -               

Inventarier skola och barnomsorg -                    100,0           100,0           -                  -               

Summa: 30,1                550,0           550,0           -                  -               

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Bygg- och miljöavdelning

Detaljplaner 85,5                100,0           130,0           -                  30,0 -         

Summa: 85,5                100,0           130,0           -                  30,0 -         

S:a nettoinvesteringar hela kommunen: 5 670,0        22 841,3  19 601,8  2 695,0     544,5      
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KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jämtlands Gymnasium 
 
Ordförande: Per Lundgren (c) 
Ledamot: Jörgen Persson (s) 
Ledamot: Cathrine Blomqvist 
Förbundschef: Mikael Cederberg 
 
Det huvudsakliga uppdraget för Jämtlands gymnasie-
förbund är att ansvara för medlemskommunernas 
skyldighet att erbjuda kommunernas ungdomar 
gymnasieutbildning i enlighet med lagar och 
förordningar 
 
Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda och 
Östersunds kommuner. Förutom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola ingår förbundets verksamhet även 
vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska för 
invandrare (SFI) samt kvalificerad vuxenutbildning. 
 
För resultat och ställning hänvisas till förbundets 
delårsrapport och prognos.  

Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 
 
Ledamot:  Monica Drugge-Hjortling (s) 
Förbundschef: Åke Rönnberg 
 
Den 1 januari 2011 ombildades Samordningsförbundet 
för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län (J-sam) 
till Samordningsförbundet i Jämtlands län.  
 
Alla kommuner i länet, landstinget, Försäkringskassa 
och Arbetsförmedling är medlemmar i förbundet.  
 
Förbundets uppgift är att svara för en finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet. De insatser 

som finansieras av förbundet ska erbjudas individer som 
är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade 
insatser. Med hjälp av insatserna ska de individer som 
deltar uppnå eller förbättra förmågan att utföra 
förvärvsarbete.  
 
Under perioden 2014-05-15 - 2016-05-14 med-
finansierar förbundet, med maximalt cirka 1,7 miljoner 
kronor, projekt PIX. Projektet är organiserat under 
arbetsmarknadsenheten på sociala avdelningen.  
 
För resultat och ställning hänvisas till förbundets 
delårsrapport och prognos.  

Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
 
Ordförande: Anders Edvinsson (s) 
Ledamot:  Jörgen Persson (s) 
Räddningschef:  Micael Lundmark 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägar-
kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, 
Ragunda och Bräcke.  
 
Förbundet arbetar för att skydda människors liv, hälsa 
och egendom samt miljön mot olyckor. Förutom att 
släcka bränder och göra räddningsinsatser arbetar man 
förebyggande med tillsyn, information, rådgivning och 
utbildning. 
 
För resultat och ställning hänvisas till förbundets 
delårsrapport och prognos.  
 
 
 
.
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Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 472               341               654             616             38                 
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 472            341             654          616          38               

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Ordförande: Anna-Lisa Isaksson  (s) 
1:e vice ordförande:  Peter Edling  (fp) 
2:e vice ordförande:  Knut Richardsson  (c) 
 
 
 
 

Verksamhet 
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
församling och beslutar bland annat i ärende av principiell  
beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen,  
främst mål och riktlinjer för verksamhet, budget, skatt och  
andra ekonomiska frågor.  
 

Årets händelser 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter har under året bland 
annat fått information om överförmyndarnämndens 

uppgifter. I juni beslutade kommunfullmäktige att 
inrätta en demokratiberedning (kf § 46/2015).  

 

Budgetutfall 
 

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognosens överskott mot budget beror på att 
sammanträdeskostnaderna är lägre.  
 

Framtid 
 
För att öka medborgarnas möjlighet att följa 
kommunfullmäktiges sammanträden, har fullmäktige 

beslutat att fullmäktiges oktober-sammanträde ska 
läggas ut som ljudfil på Bräcke kommuns hemsida  
(kf § 49/2015). Innan beslut fattas om en eventuell 
fortsättning ska en utvärdering avseende metod, 
tidsåtgång, pris och antalet nedladdningar genomföras.  
 

 

Verksamhetsmått 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal sammanträden  5 5 6 5 6 2 

Antal protokollförda ärenden 129 95 105 124 164 66 
 
 
 

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är följande 
för mandatperioden 2014-10-15 - 2018-10-14: 
Socialdemokraterna 14 
Centerpartiet 11 
Moderaterna 4 
Landsbygdens Framtid i Bräcke 3 
Sverigedemokraterna 3 
Vänsterpartiet 2 
Folkpartiet 1 
Miljöpartiet 1 
Antal ledamöter 39 
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Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 660               345               675             675             -                   
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 660            345             675          675          -                  

REVISION 
 
 
 
Revisorer: Barbro Henriksson, ordförande (m) 
 Anna Lindström, vice ordförande  (s) 
 Mats Eriksson (s) 
 Inger Berggren-Lundqvist  (v) 
 Bo Nyström (lfb) 
 Per-Olof Mellgren  (c) 
 Steinar Pettersson  (mp) 
  
 
 

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen 
samt av kommunfullmäktiges revisionsreglemente. 
Revisorerna ska enligt kommunallagen årligen granska 
all verksamhet i den omfattning som följer av god revi-
sionssed. De förtroendevalda revisorerna utses av 
kommunfullmäktige men är i sin verksamhet parti-
politiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt 
arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning 
av sakkunniga yrkesrevisorer. 
 

Årets händelser 
 
Följande granskningsprojekt har fastställts för 
revisionsåret 2015: 

 
• Övergripande kompetensförsörjning 

• Upphandling 

• Delårsrapport per 2015-08-31 

• Bokslut/årsredovisning per 2015-12-31 
 
Under hösten 2015 beräknas ytterligare något projekt att 
genomföras.  
 
Därutöver granskar kommunens revisorer donations-
stiftelser och årsrapport för fjärrvärmeverksamheten. 
 

 

 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orsaken till det positiva resultatet per 31 augusti 2015 
är att flera av de planerade revisionsprojekten kommer 
att genomföras först under hösten 2015.  
 
Revisionens utfall för helåret bedöms motsvara tilldelad 
budget.  
 

Framtid 
 
Revisionen ska utföras enligt god revisionssed. Den 
goda seden formas och utvecklas successivt över tiden. 
Dess innebörd och utveckling påverkas av sektorns 
särdrag samt olika intressenters krav och förväntningar. 
Revisorerna följer den goda seden och hur den 
utvecklas samt gör anpassningar i sitt arbetssätt när så 
behövs.  

 
Inriktningen på revisorernas arbete under kommande år 
beslutas utifrån de årliga analyser som görs av risk och 
väsentlighet i kommunens verksamhet. 
 

Kvalitet 
 
Det lagstadgade kravet på att följa god revisionssed 
innebär ett krav från lagstiftaren på enhetlighet och 
kvalitet. Att arbeta enligt god revisionssed är således en 
grundförutsättning för god kvalitet och kvalitetssäkring 
av revisionsarbetet. En viktig del i revisorernas 
kvalitetsarbete är bl.a. att samtliga revisionsrapporter 
alltid är föremål för faktaavstämningar. 
 
  



 

 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 2 824            2 118            3 299          3 101          198               
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 2 824         2 118          3 299       3 101       198            

 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Stöd till politiska partier 433               475               475             475             -                   
Kommunstyrelse 2 215            1 516            2 651          2 456          195               
Byutvecklingsgrupper 85                 55                 70               70               -                   
Övrigt 91                 72                 103             100             3                   
Totalt 2 824         2 118          3 299       3 101       198            

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ordförande:  Sven-Åke Draxten (s) 
1:e vice ordförande:  Jörgen Persson  (s) 
2:e vice ordförande: Barbro Norberg  (lfb) 
Oppositionsråd:  Theresa Flatmo  (c) 
Kommunchef: Bengt Flykt 
 
 
 
 

Politisk organisation 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 
kommunens ekonomi och verksamheter. Framtidsfrågor 
är kommunstyrelsens främsta arbetsuppgift.  
 
Befolkningsutveckling och sysselsättningsfrågor är 
prioriterade områden. 
 
Inom kommunstyrelsen finns två utskott, ett social-
utskott och ett näringslivsutskott, som består av tre 
ledamöter och tre ersättare vardera. Ledamöter och 
ersättare väljs för samma tid som de valts i kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen har fyra permanenta 
arbetsgrupper för frågor inom: 
 

• Vård- och omsorg 

• Barn- och ungdom 

• Samhällsbyggnad 

• Ekonomi 

Dessutom finns två permanenta råd: 
 

• Folkhälsorådet/ Brottsförebyggande rådet 

• Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

 

Årets händelser 
 
Kommunstyrelsen har bland annat besökt Trygghetens 
Hus i Östersund och fått information om de inhysta 
verksamheterna samt om samspelet dem emellan.  
 
I maj infördes ett mer digitaliserat arbetssätt då 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fick ta del av 
sammanträdeshandlingarna via surfplattor.   
 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överskottet mot budget i prognosen för kommuns-
tyrelsens politiska organisation beror bland annat på att 

det varit färre ledamöter samt att personalomkostnads-
pålägg beräknas bli lägre än budgeterat. 

 
  

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är följande 
för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31: 
Socialdemokraterna 4 
Centerpartiet 4 
Moderaterna 1 
Landsbygdens Framtid i Bräcke 1 
Vänsterpartiet 1 
Antal ledamöter 11 
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Framtid 
 
I juni beslutade kommunfullmäktige att införa öppna 
kommunstyrelsesammanträden under år 2016  
(kf § 50/2015).  

 

Kvalitet 
 
Ett mer digitaliserat arbetssätt bedöms på sikt öka 
kvalitetssäkringen i beslutsprocesserna 
 

 

Verksamhetsmått 
 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal sammanträden 8 11 7 9 9 5 

Antal registrerade ärenden 547 561 514 485 586 378 
Antal protokollförda ärenden 149 171 159 196 187 139 
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Gemensamma anslag 
 
Gemensamma anslag förvaltas av kommunstyrelsen. De 
verksamheter som ingår är medel för pensioner, medel 
för utveckling och struktur samt medel för delade 
resurser som omfattar kostnader för räddningstjänst, 
gymnasieutbildning, färdtjänst, ungdomskort, 

gemensam nämnd för upphandling samt avgifter till 
Samordningsförbundet Jämtland, Regionförbundet i 
Jämtlands län och till Sveriges kommuner och 
landsting. Delade resurser administreras av staben enligt 
avtal och beslut.  

 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 

 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 

 
 
 
Prognosen för pensioner och löneskatt, som baseras på 
de underlag kommunen får från KPA, visar ett under-
skott på 400 tkr jämfört med budget. Prognosen för 
gymnasieutbildning kommer att bli 2 155 tkr lägre än 
budget. Det beror främst på att det budgeterades för fler 
elever. Från och med i år har det inletts ett närmare 
samarbete med statistikansvarig på gymnasieförbundet 
vilket innebär att kommunen kommer att använda 
förbundets elevunderlag för budget och uppföljning. 

Färdtjänsten kommer troligen att bli 453 tkr lägre än 
budgeterat. 
 
Från och med 2015 har Region Jämtland Härjedalen 
övertagit hela kostnadsansvaret för kollektivtrafiken 
genom en skatteväxling från kommunerna till regionen 
på 35 öre. Det innebär att kommunen inte längre har 
någon budget för verksamheten linjetrafik.  
 

 
 

 
  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 76 113          46 785          71 089        68 733        2 356            
Intäkter 5 405 -           5 568 -           6 646 -         6 735 -         89                 
Nettokostnad 70 708       41 217       64 443     61 998     2 445         

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Pensioner och löneskatt 13 497          9 126            13 300        13 700        400 -              
Utveckling och struktur -                   -                    176             -                 176               
Räddningstjänst 9 370            6 405            9 607          9 607          -                   
Gymnasieutbildning 37 198          22 328          35 843        33 688        2 155            
Färdtjänst 1 590            904               1 850          1 397          453               
Finsam 105               105               105             105             -                   
Linjetrafik 8 277            -                    -                 -                 -                   
Ungdomskort länstrafiken -                   1 804            2 700          2 683          17                 
Övriga gemensamma anslag 671               545               862             818             44                 
Totalt 70 708       41 217       64 443     61 998     2 445         
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Kommunledning 
 
Kommunchef:  Bengt Flykt  
 
 

Årets händelser 
 
Arbetet med de två stora utvecklingsprojekten har 
fortsatt. Arbetet med MidSweden SkiPark har varit 
omfattande och möts av ett stort regionalt intresse. 
Kommunfullmäktige har beslutat att gå in som 
investerare liksom några regionala privata företag. 
Regionstyrelsen har ställt sig positiv till att stödja 
investeringen. Projektet har goda förutsättningar såväl 
för att marknadsföra kommunen som att skapa 
förutsättningar för bibehållen eller ökad service och nya 
arbetstillfällen. 

 
Fiberutbyggnaden fortgår planenligt och har nu börjat i 
Bräcke tätort. Avtalet med Skanova om fibrering av 
kommunala verksamheter i tätorterna har beviljats 
prövningstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Chefsutveckling pågår planenligt. 
 
 
 
 

 
 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 

 
 
 
I prognosen bedöms inte alla budgeterade konsultmedel 
gå åt. 
 

Framtid 
 
Förfrågningsunderlag är på väg ut till byggfirmor för 
projektet MidSweden Skipark. En bedömning är att det 
innan årsskiftet ska vara klart om den blir verklighet 
eller inte. 
 
Fibreringen av tätorterna bedöms kunna slutföras under 
2016. Vad avser landsbygden bedöms de kvarvarande 
delarna vara beroende av när statligt stöd kan beviljas. 

Det ser dock fortsatt ut som Bräcke kan bli en av de 
första helt fibrerade kommunerna i Sverige.  
 
Nästa steg i den digitala utvecklingen bedöms bli 
införandet av e-tjänster i den kommunala verksamheten. 
 
Samverkan med andra kommuner och regioner kommer 
sannolikt att komma ifråga inom flertalet områden, 
såväl inom it, e-tjänster eller myndighetsutövning. 
 

Kvalitet 
 
Utveckling av chefer och kompetensförsörjningsfrågor 
är ett viktigt och ständigt pågående arbete.  

 
 

  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 1 288            857               1 397          1 330          67                 
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 1 288         857             1 397       1 330       67               
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Tillväxtavdelning 
 
Chef:  Anna Jensén Salomonsson   
 
 
Avdelningen arbetar med utvecklingsfrågor och 
följande verksamheter ingår: landsbygdsutveckling, 
turism, inflyttning, kultur, näringsliv, fritid, folkhälsa 
samt extern information. Avdelningen arbetar också 
med utvecklingsprojekten MidSweden SkiPark och 
fiberutbyggnad. En omfördelning av tjänsterna inför 
2015 gör att avdelningen nu har en informatör på heltid 
med ansvar för övergripande kommunikationsfrågor för 
hela den kommunala verksamheten. Behovet, verktygen 
och kanalerna för information har förändrats och 
kommer att förändras, efterfrågan på elektroniska 
tjänster och sätten att snabbt kommunicera ökar. En 
annan förändring är att näringslivsutvecklaren har en 
kombinerad tjänst där även landsbygdsutvecklings-
frågor som kommunikationer (pendlingsmöjligheter 
samt transporter) och utvecklingsprojekt ingår. 
 

Årets händelser 
 
Under 2015 har avdelningen i samverkan med teknik- 
och infrastrukturavdelningen arbetat med elva företags-
etableringar varav fem företagsetableringar är genom-
förda. Under perioden har sex företag blivit beviljade 
regionalt företagsstöd, tre av dessa har stöttats med 
information vid ansökningsförfarandet och för samtliga 
sex är kommunen kontrollant. Det är sedan hösten 2014 
beslutat att det ska vara tre näringslivsråd (företag, 
tjänstemän och politiker träffas) per år. Under våren har 
det varit en träff, övriga två är planerade under hösten. 
Från och med 2015 stöttar kommunen Nyföretagar-
centrum som under perioden haft tre öppna 
informationsmöten i kommunen. Övriga träffar med 
blivande företagare har skett utifrån behov.  
 
Infrastrukturella frågor som tågplan T16, tidtabellen för 
Norrtåg 2016, har krävt många yttranden och 
tjänstemannaförslag för att synliggöra Bräcke kommuns 
syn på eventuella tidtabellsförändringar. Atlantbanan 
och funktionella Mittstråket är också infrastruktur-
projekt som kommunen är engagerade i. Kommande 
Leader Mittland Plus är en viktig del av landsbygds-
utvecklingen under åren 2015 - 2021 och under våren 
har uppbyggnad av den nya utvecklingsplanen, 
finansiering samt organisation varit i fokus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna elevavgifterna i 
kulturskolan oförändrade under 2015. Antalet elever i 
kulturskolan fortsätter trots detta att öka och inför 
kommande år kan ett kösystem krävas, eftersom det inte 
kommer att kunna garanteras plats för alla som söker. 
Alternativet är en utökad budget.  

 
Biblioteken ser ett ökat användande av de trådlösa 
nätverken. Ett av de lagstadgade kraven för biblioteken 
är ju att arbeta med tillgänglighet till elektronisk 
information för medborgarna. Dock är systemet inte 
driftsäkert, vilket skapar problem för en del besökare 
och detta bör lösas. 
 
Biblioteken arbetar med nya samverkansformer med 
skolans personal, ett återkommande läsprojekt är 
”Vargbröder”, ett nytillkommet är förskolans satsning 
på NT-undervisning (Natur/Teknik). Samarbetet med 
energi- och klimatrådgivaren har resulterat att det 
numera finns en elcykel för utlåning, vilket fått 
uppmärksamhet i lokala medier.  
 
Riktlinjerna för föreningsbidrag revideras under året, 
och föreningsliv och allmänhet har inbjudits att lämna 
synpunkter på remissförslaget.  
 
Brottsförebyggande rådet/Folkhälsorådet är sam-
verkansplattformen för det lokala arbetet kring folkhälsa 
samt det brottsförebyggande arbetet. Rådet har träffats 
två gånger under perioden och en viktig del i arbetet är 
att följa den gemensamma aktivitetsplanen. Arbetet 
bedrivs genom samverkan med olika myndigheter samt 
organisationer och även genom nätverkande med övriga 
kommuner i Jämtlands län. De prioriterade mål-
grupperna inom folkhälsa är barn, unga samt äldre.  
 
Informationsarbetet berör i första hand kommunens 
externa kommunikation och syftar till att förbättra 
informationen till kommunmedborgarna. För detta 
används olika kanaler såsom webbsidan bracke.se samt 
tidningen Inblick. Under året har förberedelser för 
anpassning av den externa webbplatsens tillgänglighet 
gjorts och målet är att innan årsskiftet 2016 ska hem-
sidan vara responsiv (vilket innebär att den anpassar sig 
till mobila enheter oavsett skärmstorlek). Webbplatsen 
kommer även att få ett nytt utseende. Under perioden 
har ett nummer av tidningen Inblick getts ut. 
 
Informationsarbetet berör även den interna 
verksamheten och där har arbete skett med att utarbeta 
och revidera kommunikationspolicyn, ta fram riktlinjer 
för sociala medier och under hösten ska en revidering 
av kriskommunikationsplanen ske.  
 
Vid årsskiftet stängde den fysiska Turistbyrån i Bräcke 
samhälle. För att finnas där besökarna finns och på flera 
platser i kommunen, samt för att möta besökarnas 
behov av digital information, påbörjades under 2015 
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arbetet med att upprätta så kallade InfoPoints. Under 
sommaren 2015 valdes kommunala verksamheter ut 
som försöksställen för framtida InfoPoints och service-
center (biblioteken på tre orter samt receptionen i 
kommunhuset i Bräcke) och under hösten 2015 kommer 
arbetet mot näringen att påbörjas. Marknadsföring av 
sevärdheter, aktiviteter samt boenden sker genom 
kommunens hemsida, databasen jamtland.se, sociala 
medier samt broschyrer. Evenemangskalendern På 
Gång produceras av turistinformationen och den delas 
ut till alla hushåll och finns även hos besöksnäringen. 
Under sommaren har samverkansprojektet som startade 
under 2014 mellan Ånge och Bräcke kommun 
(#hemester15) fortsatt, där kommunmedborgarna 
uppmanas att semestra på hemmaplan.  
 
Under året har inflyttarsamordnaren deltagit i ett 
interregionalt projekt, ”Regional collaboration on the 
theme of migration/demographics for maintaining 
employment and tax base”, där Region Jämtland 
Härjedalen är projektägare. Projektet avslutades i juni 
2015. På nationaldagen den 6 juni hade Bräcke 
kommun sin första medborgarskapsceremoni, vilken 
hölls på Revsunds Hembygdsgård i Gällö.  
 
Samordning av utbyggnaden av fiber i kommunen 
hanteras av avdelningen. Under första halvåret har  
13 möten/informationsträffar hållits i tätorterna och med 
grupperingar av byar. Möten har därutöver hållits med 
representanter för marknaden. Syftet har liksom tidigare 
varit att fånga upp och skapa intresse för etablering av 
optofibernät på landsbygden och även tätorterna samt 
att följa upp och stödja de fiberprojekt som redan är 
igångsatta.  

Under våren slutfördes byggnationen av fibernäten hos 
föreningarna i Revsund, Rissna, Östra Bräcke, Bodsjö 
och Sundsjö. De återstående fem fiberföreningarna på 
landsbygden har sökt stöd till fibernät via Landsbygds-
programmet. När dessa fem föreningar har beviljats stöd 
är kommunens landsbygd täckt.  

Pilgrimstad har som första tätort i kommunen färdig-
ställt sitt fibernät. Föreningen har byggt utan stöd och i 
nätet ingår även Anviken och Hållborgen. Nätet tänds 
under hösten 2015 och Pilgrimstad blir då, av allt att 
döma, Sveriges första kopparfria tätort. Då kommer 
cirka 60 % av hushållen i Bräcke kommun att ha 
tillgång till optofiber med en kapacitet av upp till  
100 MB.  

Föreningen i tätorterna Kälarne, Gällö och Bräcke 
(KGB) har tecknat avtal och påbörjat byggnation av nät 
våren 2015. Arbetet startade i Bräcke tätort.  

Samtliga nät i kommunen förutsätter en kapacitet på 
100 MB (Mbyte) i närtid men är dimensionerade för en 
framtida kapacitet på i första hand 1 GB (1 000 MB). 

Avdelningen förvaltar delar av det radiolänknät som 
över tid försett delar av landsbygden med internet via 
ADSL. Bräcke kommun övertog nätet från Quadracom 
Networks AB i januari 2014. Större delen av radiolänk-
nätet har kunnat avvecklas den sista juni 2015. Av-
veckling har skett i Kälarneområdet, Östra Bräcke och i 
Bodsjöområdet. Kvarvarande del av radiolänknätet kan 
som längst drivas under 2015. Därefter beviljar PTS 
(Post- och telestyrelsen) inte längre tillstånd för radio-
frekvensen ifråga. 
 
Under 2015 har planerna på en inomhusanläggning för 
skidor fortskridit och fokuseringen har varit att ta fram 
ett förfrågningsunderlag för byggnationen vilket 
förväntas vara klart hösten 2015. Då detta är ett unikt 
byggprojekt och det saknas referensobjekt är processen 
komplicerad och det kräver mycket underlag. Sen mars 
2015 är en projektledare anställd för att driva processen 
framåt. Parallellt med förfrågningsunderlaget arbetas 
det med bildandet av arenabolag, investerare och 
förankring både i branschen och lokalt. Projektet har 
fått stöd via Region Jämtland Härjedalen och byggstart 
planeras till början av 2016. 
 
Bräcke kommun deltar som medfinansiär i det så 
kallade SÖT-samarbetet (Sundsvall, Östersund och 
Trondheim) och insatsen i projektet är personella 
resurser (tid) under perioden 2015 - 2018. Fokus i 
projektet är områden som ska främja entreprenörskap 
med utvecklingspotential kopplat till miljö och energi 
samt till kultur och upplevelsenäring. Bräcke kommun 
lägger företrädesvis tid inom kultur- och upplevelse-
näringen (S:t Olavsleden samt en skidregion i världs-
klass). 
 
Under åren 2015 - 2018 ingår kommunen i ett regionalt 
projekt som syftar till att få etableringar till regionen. 
Insatsen är både personella och finansiella resurser  
 
Avdelningen finansierar också följande projekt  
2015; Skogstekniska klustret, Smart innovation  
2015-2018, Nyföretagarcentrum 2015, Atlantbanan 
2015, Ung företagsamhet Jämtland 2015 samt Mid 
Sweden Science Park 2015. Under hösten 2015 ska 
beslut tas om finansiering för Leader Mittland Plus, 
Funktionella Mittstråket samt Atlantbanan. 
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Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
Prognosen visar mot ett överskott på totalt 176 tkr.  
Detta beror på minskade lönekostnader samt åter-
hållsamhet där det varit möjligt. Avdelningen har haft 
något ökade kostnader för övertagande och 
nedmontering av Quadracoms radiolänknät och de 
obokade projektmedlen har riktas mot MidSweden 

SkiPark. En del av dessa kommer att återsökas via stöd 
från Region Jämtland Härjedalen. Om stöd inte kommer 
att utbetalas är risken stor att avdelningen istället får ett 
underskott. Besked om detta kommer under hösten 
2015. 
 

 
 

  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 18 617          10 512          15 784        15 783        1                   
Intäkter 1 278 -           582 -              267 -            442 -            175               
Nettokostnad 17 339       9 930          15 517     15 341     176            

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Administration, gemensamma kostn mm 2 103            1 548            2 542          2 567          25 -                
Skog 107               72                 108             108             -                   
Näringslivsfrågor 222               687               818             962             144 -              
Turism 751               379               802             753             49                 
Bredbandsutbyggnad 731               466               400             460             60 -                
Information och EU-frågor 288               174               550             325             225               
Gemensamma kostn kultur o fritid 1 211            875               1 293          1 266          27                 
Föreningsbidrag 1 650            1 549            1 985          2 030          45 -                
Stöd till kulturell verksamhet 40                 -                    -                 -                 -                   
Bibliotek 4 497            2 844            4 525          4 495          30                 
Idrott- och fritidsanläggningar 3 654            -                    -                 -                 -                   
Fritidsgårdar 511               284               679             624             55                 
Kulturskola 1 128            690               1 229          1 165          64                 
Folkhälsa 446               325               496             496             -                   
Varuhemssändning -                   37                 90               90               -                   
Totalt 17 339       9 930          15 517     15 341     176            
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Måluppfyllelse 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
Mätmetod Utfall 150831/ 

 prognos 151231 
Skapa förutsättningar för 
tillväxt och god livskvalitet 
för dem som vill bo, bedriva 
verksamhet och besöka 
kommunen. 
 

Från 0,03 till 100 % fiber 
2020  
(ks § 92/2012). 

Information, stöd och 
samordning gällande 
fiberutbyggnaden. Minst tio 
möten med byar och/eller 
tätortsområden genomförs. 

Intern uppföljning  
Under våren har 
genomförts 13 möten.  
 
Målet kommer att 
uppnås.  
 

Aktivt bevaka frågor som rör 
kommunikationer och 
infrastruktur på regional 
och/eller nationell nivå för att 
säkerställa goda 
kommunikationer till, från 
och inom vår kommun. Minst 
två möten per år. 

Intern uppföljning Hittills har det varit 12 
möten.  
 
Målet kommer att 
uppnås.  
 
 

Delta i minst två utvecklings-
projekt som leder mot 
kommunens vision. 

Intern uppföljning Målet kommer att 
uppnås.  
 

Jobba strategiskt med 
folkhälsa genom bland annat 
BRÅ, fyra möten/år. 

Intern uppföljning Målet kommer att 
uppnås.  
 

Aktivt samordna fem 
jobbskapande aktiviteter 
under året (t ex etableringar, 
starta-eget-info). 

Intern uppföljning 

 

Målet kommer att 
uppnås.  
 

Aktivt arbeta för att 
begreppet värdskap 
genomsyrar vår kommun. 
Två aktiviteter kring detta 
genomförs. 

Intern uppföljning Målet kommer att 
uppnås.  
 

Under året bjuder 
avdelningen in till tio 
företagsträffar med flera 
företag.  

Intern uppföljning Målet kommer att 
uppnås.  
 

Under året görs minst 150 
företagsbesök. 

Intern uppföljning Redovisas i 
årsredovisningen 
 

Kommunens information på 
hemsidan förbättras till 
medelvärde 80 %  
(72 %, enl SKL 2014). 

SKLs undersökning. Redovisas i 
årsredovisningen 
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Måluppfyllelse, forts 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
Mätmetod Utfall 150831/ 

 prognos 151231 

Biblioteken är en attraktiv 
mötesplats för livslångt 
lärande och kulturella 
upplevelser. 

Antalet besök, aktiva 
låntagare och utlån 
upprätthålls eller ökar under 
2015. 

Antalet besök och antalet 
aktiva låntagare jämförs med 
2014. 

Redovisas i 
årsredovisningen 

 Minst en kulturell aktivitet 
per månad på varje bibliotek, 
sammanlagt 36 aktiviteter. 

Antal aktiviteter räknas  Målet kommer att 
uppnås.  
 

Enheten arbetar aktivt och 
flexibelt med föreningslivets 
frågor. 

Minst 20 träffar med 
föreningslivet; öppna möten 
eller besök hos enskilda 
föreningar. 

Antalet träffar under året 
räknas. 

Målet kommer att 
uppnås.  
 

Kulturskolans verksamhet är 
tillgänglig för elever på 
kommunens alla skolor. 

Nyttjandegraden är fortsatt 
30 % högre än 
riksgenomsnittet. 

Andelen elever som nyttjar 
kulturskolan jämförs med 
riksgenomsnittet. 

Målet kommer att 
uppnås.  
 

Personalens hälsa och trivsel 
är god 

Sjukfrånvaron är högst 4 % 
av ordinarie arbetstid  
(2,08 % 2014).  

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 
2015. 

Sjukfrånvaron i 
förhållande till 
ordinarie arbetstid den 
31/8 uppgår till 5,05. 
Målet kommer troligen 
inte att uppnås.   

 

Framtid 
 
Möjligheten och utmaningarna som det digitala 
samhället ger kommer att förändra informationen till 
och från organisationen ännu mer på sikt. Förväntningar 
och krav från medborgare, medarbetare och övriga 
samhället gör att behovet av informationsinsatser 
troligen kommer att öka. Servicecenter, infopoints, 
sociala medier, ständig uppkoppling och e-tjänster är 
några av de kommunikativa verktyg som utvärderas nu 
och framåt. 
 
Byggnation av MidSweden SkiPark kommer att 
medföra att kommunen får en tydlig reseanledning, 
detta medför en stor potential för både befintligt och 
nytt näringsliv i området.  
 
Leaderområdet Leader Mittland Plus (Bräcke, Ånge, 
Timrå, Sundsvall) ska fördela 58 miljoner kronor till 
landsbygden. Området är under uppstart 2015 och under 
första kvartalet 2016 är det troligen möjligt att besluta 
om projektansökningar fram till år 2020.  
 

Funktionella Mittstråket är ett länsöverskridande 
infrastrukturprojekt under perioden 2015 - 2019 vars 
syfte är att med fysiska insatser på väg- och järnväg 
samt analytiska inslag stärka Mittstråket. Insatserna 
kommer bland annat förbättra restiderna på väg- och 
järnväg för person- och godstransporter.  
 
Samordningen kring fiberutbyggnaden i tätort ställer 
högre krav på andra avdelningar inom kommunen 
(teknik- och infrastruktur samt staben). När de fem 
återstående fiberområdena fått stöd kommer behovet av 
samordning på landsbygd på sikt att minska. 
 

Kvalitet 
 
Under 2015 har avdelningen påbörjat arbetet med 
förbättringar inom målstyrningsarbetet. Är det effekten 
av målen som ska räknas och mäter vi rätt saker? 
Ambitionen är att det inför kommunplan 2016 görs en 
ny övergripande modell för målstyrning som gör att mål 
och nyckeltal kommer att förändras.  
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Verksamhetsmått 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal nyregistrerade företag i 
kommunen 60 31 47 49 67 56 

Antal företagsstöd (regionala) 15 6 8 4 3 6 

Antal elever inskrivna i 
kulturskolan (ht) 204 194 182 179 200 206 

Aktiva låntagare på biblioteken 1 831 1 769 1 762 1 844 1 879 * 

Antal biblioteksbesök per vecka  1 888 1 771 1 612 1 697 1 601 * 

Antal utlån på biblioteken 55 754 52 917 55 695 51 906 49 345 * 

Antal utlån per 1 000 invånare på 
biblioteken 8,1 7,7 8,3 7,7 7,6 * 

Antal utlån per aktiv låntagare 30,45 29,9 31,6 28,1 26,3 * 

Antal användare på bibliotekens 
webbsida.   184 003  308 154  145 222 * 
 
* Redovisas i årsredovisningen 
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Vård- och omsorgsavdelning 
 
Chef: Anders Åreng 
Biträdande chef:  Marita Larsson 
 
I vård- och omsorgsavdelningen ingår SOL/LSS-
verksamhet med nio enheter och HSL-verksamhet samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, bistånds-
handläggning och vårdutvecklare. 
 

Årets händelser 
 
Den stora nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka 
äldre” är nu avslutad. Avdelningen har deltagit i alla 
satsningar inom området som beslutats av regeringen. 
Det har bland annat omfattat ett förebyggande arbete 
inom demensområdet, läkemedel, trycksår och fallföre-
byggande nutrition. De 744 00 kronor som kom i 
december 2014 har delvis använts för en stor 
utbildningssatsning i ämnet ”klinisk bedömning”. 
Utbildningen har genomförts för all omvårdnads-
personal (undersköterskor och vårdbiträden) samt alla 
sjuksköterskor. 
 
Ett antal vårdbiträden har genomfört utbildning och fått 
examen i omvårdnadsprogrammet. Via statliga 
stimulansmedel har kommunen kunnat erbjuda betald 
praktikperiod under utbildningen till undersköterska. 
Andelen omvårdnadspersonal som har adekvat 
utbildning (omvårdnadsprogrammet) har ökat med 
drygt fem procent de sista fyra åren. Satsningen fortgår 
under året och även under 2016. 
 
Under året har dagvård för dementa erbjudits två dagar 
per vecka på orterna Gällö och Bräcke. 

 
Under hösten kommer kommunens arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter att utbilda omvårdnadspersonalen i lyft-
och förflyttningsteknik.  
 
Några enhetschefer genomgår utbildning på högskola 
(30 hp) i ämnena ledarskap, värdegrund, organisation 
och juridik. Examen efter den fjärde och sista terminen 
sker till jul 2015. 
 
Den 21 maj i år genomfördes den så kallade ”under-
sköterskans dag” i Östersund. Fem kommuner 
samarbetar kring uppdraget att höja statusen och ge 
kompetenshöjning till omvårdnadspersonal. Flera bra 
föreläsare gjorde dagen till en mycket givande dag. 
 
I slutet av år 2014 fick kommunen en premie på drygt 
två miljoner kronor via satsningen ”omvårdnadslyftet”. 
Pengarna kommer användas till kompetenshöjande 
åtgärder som till exempel vidareutbildning av 
sjuksköterskor till högre utbildning, medarbetare som 
önskar läsa in en högskoleutbildning t ex till socionom, 
sjuksköterska eller annan högskoleutbildning där 
kommunen har ett behov inför framtiden. Även 
enhetschefer kommer fortsättningsvis att kunna 
erbjudas den speciella högskoleutbildningen (30 hp) 
som vänder sig särskilt till chefer inom vård och 
omsorg. Fler vårdbiträden kommer också kunna stöttas 
för att vidareutbildas till undersköterska.  
 

 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 

 
 
 
  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 184 385        121 832        183 400      182 291      1 109            
Intäkter 27 527 -         17 325 -         24 508 -       25 653 -       1 145            
Nettokostnad 156 858    104 507     158 892  156 638  2 254         
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 

 
 
 
Avdelningen räknar med att det ekonomiska utfallet per 
den 31 december 2015 ska generera ett överskott på 
drygt 2,2 miljoner kronor. Den största anledningen till 
den positiva prognosen är att kommunen under hösten 
kommer att ansöka om och med största sannolikhet 
även beviljas stimulansmedel från regeringen med drygt 
en miljon kronor. Medlen kommer att betalas ut under 
förutsättning att kommunen anställer omvårdnadsnära 
personal på tillsvidare anställningar. Posten inryms i 
administrationen. Även för verksamheterna grupp-

bostäder LSS, anhörigvård och personlig assistent 
beräknas överskott mot budget vilket till stor del 
förklaras genom att det varit färre vårdtagare än 
planerat. Inom arbetsterapi har det delvis varit vakanser 
som gör att prognosen är positiv. Inom hemtjänsten och 
särskilt boende (äldre boenden) redovisas underskott 
framför allt beroende på att omvårdnadsbehovet är och 
har varit större än budgeterat.  
 

 

Måluppfyllelse 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
Prognos 151231 

Brukare    

1. Bräcke kommun skall ha en 
hög grad av brukarnöjdhet. 

2. I Bräcke kommun skall 
brukarna känna sig 
delaktiga i den vård- och 
omsorg som ges.  

3. I Bräcke kommun skall 
brukarna känna att de får 
stöd i att utveckla sina 
förmågor/styrkor. 

1 - 2. Bräcke kommun skall vara 
bland landets 30 bästa 
kommuner avseende 
brukarnas nöjdhet och 
upplevelse av delaktighet. 

3. 70 % av de boende på särskilda 
boenden i kommunen är 
nöjda med de aktiviteter som 
erbjuds på det särskilda 
boendet.  

1 - 2. Öppna jämförelser 
och/eller kommunegna-
brukarenkäter. 
 

3. Nationell 
brukarundersökning 

1-2, Brukarnöjdhet: 
plats 12 inom 
ordinärt boende och 
plats 129 på särskilt 
boende. Målet är 
inte uppnått.  

3. Brukarna upp-
lever delaktighet i 
vården. Målet är 
uppnått. 

  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Admin, gemensamma kostn mm 11 505          6 503            12 526        11 845        681               
Äldreboende 50 692          33 503          49 665        49 787        122 -              
Gruppbostäder LSS 16 948          11 198          17 365        16 814        551               
Social hemtjänst 47 041          32 341          46 728        47 030        302 -              
Anhörigvård 148               81                 270             160             110               
Fotvård 34 -                88                 2 -                41               43 -                
Personlig assistent 6 118            4 300            7 001          5 405          1 596            
Dagverksamhet 4 503            3 234            4 992          5 081          89 -                
LSS 2 813            1 727            3 040          3 150          110 -              
Administration HSL, projekt mm 162               5                   108             108             -                   
Arbetsterapi 4 425            2 815            4 529          4 144          385               
Hemsjukvård 12 537          8 712            12 670        13 073        403 -              
Totalt 156 858    104 507     158 892  156 638  2 254         
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Måluppfyllelse, forts 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
Mätmetod Utfall 150831/ 

Prognos 151231 

Personal och verksamhet    

4. Våra medarbetare skall 
trivas på sin arbetsplats. 

5. Våra medarbetare skall 
uppleva att de är delaktiga i 
verksamheten. 

6. Andelen långtidsfriska skall 
öka och andelen 
sjukskrivna skall minska 
över tid. 

7. Andelen utbildad personal 
skall öka över tid. 

4 - 5. Samtliga medarbetare ska 
tillsammans med sin chef arbeta 
med HME-enkäten.  

6a. Sjukfrånvaron är högst 6,5 % 
av ordinarie arbetstid  
(8,90 % 2014). 

6b. Antalet långa sjukfall är högst 
20 stycken. (30 stycken 2014). 

7. Andel undersköterskor ska 
vara lägst 90 % den 31/12 2015 
(79,1 % 2014) 

4 - 5. Planer för varje 
enhets förbättringsarbete 
har tagits fram. 

6a, 6b. Statistik från 
personalkontoret. 

7. Öppna jämförelser samt 
vid behov statistik från 
personalkontoret. 

4 - 5. Arbetsplan där 
förbättrings och 
utvecklings-arbeten 
målsätts. Alla 
chefsområden 
arbetar med den nya 
HME enkäten som 
ger ett resultat per 
enhet. 

Alla chefsområden 
har en lokal 
arbetsplan där 
förbättrings och 
utvecklingsarbeten 
målsätts. 

Målet är uppnått. 

6a, Sjukfrånvaron i 
förhållande till 
ordinarie arbetstid 
den 31/8 uppgår till 
10,15 %. Målet 
kommer troligen 
inte att uppnås. 

6b, Antalet långa 
sjukfall per den 31/8 
är 26 stycken. Målet 
kommer troligen 
inte att uppnås.  

7. Andelen under-
sköterskor är 72%. 
Målet kommer 
troligen inte att 
uppnås. 

Ekonomi och styrning    

8. Bräcke kommun skall 
bedriva en kostnadseffektiv 
verksamhet. 

9. Medarbetarna skall ges goda 
möjligheter till kompetens-
utveckling. 

10. Årliga utvärderingar av 
verksamhetens planer skall 
genomföras. 

 

8. Kostnaderna för vård- och 
omsorgsenheten skall under 2015 
vara högst 5 % högre än den 
standardkostnad som SCB har 
fastställt för Bräcke kommun  
(6,7 % 2013) 

9. Medel motsvarande minst  
0,5 % av enhetens personalbudget 
skall satsas på kompetens-
utveckling (0,3 % 2014) 

10. Avdelningens verksamhets-
planer och enheternas lokala 
arbetsplaner utvärderas årligen 
och revideras vid behov.  

8. ”Vad kostar 
verksamheten?  

9. Analys av bokslut 2015 

 

10. Intern uppföljning 

8. Något värde för 
perioden 201501 - 
2015-08 finns inte. 

9. Målet är uppnått 
med hjälp av de 
statliga stimulans-
medlen. 

 

10. Målet är uppnått. 
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Framtid 
 
En av de större utmaningarna i år och de närmaste åren 
kommer att vara behovet av personal med adekvat 
utbildning. Antalet pensionsavgånger inom avdelningen 
under perioden 2015 - 2022 är 103 stycken, vilket utgör 
cirka 31 procent av samtliga anställda. Bedömningen är 
att det kommer att finnas ett rekryteringsbehov inom 
alla yrkesområden inom vård och omsorg. Strategierna 
för att säkerställa rekryteringsbehovet är flera. Bland 
annat ska andelen tillsvidareanställd personal ökas och i 
samverkan med utbildningsanordnarna och arbets-
förmedlingen, i projektet KIVO, ska avdelningen hitta 
framgångsrika lösningar för att integrera och utbilda 
personer som är utlandsfödda att bli anställningsbara.  
 
Den nya tekniken såsom kamera för tillsyn och digitala 
larmlösningar kommer även det att påverka och 
underlätta omvårdnadsarbetet. 
 

Kvalitet  
 
Den nyss avslutade stora nationella satsningen ”Bättre 
liv för sjuka äldre” har inneburit många tillfällen för 
kompetenshöjning. Delar av stimulandsmedlen återstår 
vilket gör att satsningen på kompetenshöjning kan 
fortsätta. Behovet av att rekrytera ny personal får inte 
påverka kvaliteten, vilket säkerställs genom arbetet i 
Vård- och omsorgscollege. Att Bräcke gymnasieskola 
och vuxenutbildningen är en av cirka 70 utbildare i 
Sverige som får titulera sig vård- och omsorgscollege är 
ett kvalitetsbevis där utbildarna tillsammans med 
arbetsgivarna och de fackliga företrädarna gemensamt 
ansvarar för god utbildning i omvårdnadsprogrammet.  

Verksamhetsmått 
 

 

 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Biståndshandläggning      

Antal personer 410 406 397 414 413 

Antal beslut 862 698 969 1072 1070 

LSS      

Antal personer inskrivna med LSS beslut 110 102 91 73 68 

Äldreomsorg      

Antal i ordinärt boende med hemtjänst 288 285 276 293 290 

Antal boende/platser i särskilda boendeformer SoL 122/128 121/128 121/128 121/128 121/128 
varav boende/platser i gruppboende för dementa 16/16 18/18 18/18 18/18 18/18 
varav boende/platser för permanent boende 93/99 93/99 93/99 93/99 93/99 
varav boende/platser för korttidsboende 13/13 10/10 10/10 10/10 10/10 

Bruttokostnad per plats i äldreboende inklusive 
kost/måltider 440 tkr 463 tkr 464 tkr 505 tkr 496 tkr 

Bruttokostnad per plats i gruppboende för dementa 
inklusive kost/måltider 616 tkr 568 tkr 600 tkr 617 tkr 651 tkr 

Särskild omsorg      

Antal gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan  5 5 5 4 4 

Antal boende i gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan 20 20 20 15 14 

Antal boende i stödlägenheter 21 21 15 16 15 

Bruttokostnad per plats i boende enligt LSS exklusive 
kost, inklusive stödlägenheter 518 tkr 500 tkr 596 tkr 581 tkr 613 tkr 

HSL      

Antal i ordinärt boende med hemsjukvård 248 273 332 192 195 
 
 



 

 

 

 
 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
 
 
Chef:  David Danielsson 
 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen är till stor del en 
serviceverksamhet mot allmänheten och övriga 
avdelningar, i form av tillhandahållande av vatten- och 
avlopp, renhållning, gator och vägar, bostäder och 
lokaler med mera. 
 
Avdelningen består av fyra enheter: fastighetsenhet, 
V/A- och renhållningsenhet, infrastrukturenhet samt 
planerings- och administrativ enhet. Enheterna upprättar 
förslag till investeringsbudget inom avdelningens 
verksamhetsområden. 
 

Årets händelser 
 
Fiberutbyggnaden i tätorterna har medfört en del arbete 
för alla enheter vad gäller planering och samordning 
med beställare och entreprenörer. 
 
Avdelningen har under året genomfört en ram-
upphandling av hantverkstjänster.  
 
Fastighetsenhet 
 
Under sommaren har Fjällsta skola målats om och 
arbetet med att måla om Riksvägen 25 pågår. Tyvärr har 
ostabila vädret under våren och sommaren medfört att 
ommålningsarbetet försenats. Troligen kommer 
Riksvägen 29 inte hinna färdigställas i år. Fasad- och 
balkongrenovering av de sista tre husen i kvarteret 
Strutsen i Bräcke har genomförts. Lekutrustning vid 
Kälarne skola har kompletterats och lekutrustningen vid 
Lekland i Bräcke har målats om. Markiser till 
Riksvägen 25, 29 och 33 har beställts. Lokaler för 
färgfackhandel samt friskvård-/träningslokal är under 
iordningställande. Renovering av sjövärmeanläggning 
vid Pilgrimscenter är pågående. 

 
VA- och renhållningsenhet 
 
Det nya debiteringssystemet för V/A-fakturering är 
implementerat och de första fakturorna har skickats till 
kunderna. Arbetet med den nya reningsanläggningen i 
Pilgrimstad fortskrider liksom vattenskyddsområde 
Hunge, Fjällsta och Bräcke. Utredningen om ovid-
kommande vatten, del i Bräcke Samhälle, är klar och de 
åtgärdsförslag som har framkommit är påbörjade. Bland 
annat arbetas det med åtgärder inom fastighetsbeståndet 
för att åtgärda det onormalt stora antalet vattenläckor 
som varit under året. 
 
Infrastrukturenhet 
 
Fjärrvärmeverksamheten övergick den 1 augusti till 
Enycon AB’s ägo. Gator och ytor i Fjällsta och Kälarne 
har fått ny beläggning. Röjning av sly bland annat längs 
strandremsan österut från båthamnen i Bräcke har 
genomförts. Förbättring av busshållsplatsen vid 
järnvägsstationen i Bräcke har påbörjats liksom 
asfaltering av parkeringsytan vid leklandet i Bräcke. 
Renovering och komplettering av utemöbler pågår. 
Energibesparande åtgärder för cirka etthundrafemtio 
gatubelysningsljuspunkter är genomförda. Vid 
fritidsanläggningarna har det genomförts en 
elabonnemangsgenomgång med efterföljande 
nedsäkringar. Utbyte av boule- och fotbollsplaners 
slitlager har påbörjats. 
 
Planerings- och administrativ enhet 
 
Arbetet med att revidera tillägget till översiktsplan för 
vindkraft fortskrider. 
 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 

 
 
  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 110 366        74 419          109 449      108 240      1 209            
Intäkter 98 471 -         61 766 -         92 061 -       87 751 -       4 310 -           
Nettokostnad 11 895       12 653       17 388     20 489     3 101 -        
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 

 
 
För fjärrvärmeverksamheten är utfallet avsevärt högre 
än budget vilket till stor del beror på kostnader som 
tillkommit i samband med försäljningen. De årliga 
åtgärderna har genomförts medan verksamheten bara 
har intäkter för perioden januari - juli. Personalmässigt 
är utfallet högre än budget. Till viss del beror det på att 

uppgraderingen av fastighetsförvaltarsystemet Husar 
krävde en större arbetsinsats är planerat samt att antalet 
fastighetsskötare och hantverkare har ökat med avsikten 
att istället minska inköpen av entreprenörstjänster vilket 
inte fullt slagit igenom på grund av sjukskrivningar. 

 

Måluppfyllelse 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
Mätmetod Utfall 150831/ 

prognos 151231 

Stimulera till en förbättrad 
tillgänglighet där yttre miljö, 
ett bra boende och 
ändamålsenliga lokaler 
prioriteras och 
kommuninvånarnas 
gemensamma resurser 
nyttjas på effektivaste sätt.  

Kommunala gator och vägar 
standardförbättras med 1 000 
löpmeter per år.  
 

Antal löpmeter väg som 
standardhöjs.  
 

Hittills har 600 meter 
standarhöjts.  
 
Målet kommer troligen att 
uppnås.  

Minst tio stycken lägenheter 
tillgänglighetsanpassas, i den 
mån det är möjligt med 
avseende på objektets 
uformning och yta samt 
ekonomiska förutsättningar, 
vid renoveringar.  

Antal lägenheter som 
tillgänglighetsanpassas varje 
år.  

Sex lägenheter har hittills 
anpassats. 
 
Målet kommer troligen att 
uppnås.  

Andelen rätt sorterat 
hushållsavfall ska öka med 
utgångspunkt från 2014.  

Årlig plockanalys Redovisas i 
årsredovisningen.  

Ovidkommande vatten till 
reningsanläggningarna i 
Bräcke tätort ska minska med 
utgångspunkt från 2014. 
 

Inkommande avloppsvatten 
till reningsverket mäts.  
 

Redovisas i 
årsredovisningen. 

Personalens hälsa och trivsel 
är god. 
 

Sjukfrånvaron är högst 4 % 
av ordinarie arbetstid.  
(7,25 % 2014) 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 
2015. 
 

Sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid den 
31/8 uppgår till 3,23 %. 
Målet kommer troligen att 
uppnås. 

 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Administration, gemensamma kostn mm 3 902            2 099            3 257          3 358          101 -              
Mark, fastigheter och kartor 409               124               619             614             5                   
Gator och vägar 4 681            3 164            4 711          4 681          30                 
Vägbelysning 1 441            761               1 248          1 764          516 -              
Parkverksamhet 1 693            1 146            2 286          1 840          446               
Fritidsverksamhet -                   2 341            3 752          3 677          75                 
Lokaler mm 389 -              1 957            3 041          3 377          336 -              
Bostäder mm 252 -              731 -              1 869 -         734 -            1 135 -           
Fjärrvärme 235               1 792            343             1 912          1 569 -           
Vatten och avlopp -                   -                    -                 -                 -                   
Avfallshantering 175               -                    -                 -                 -                   
Totalt 11 895       12 653       17 388     20 489     3 101 -        



 

 
 

51 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Fatstighetsenhet       

Interna hyreslokaler 30 495 m² 30 703 m² 38 088 m² 38 088 m² 38 088 m² 38 088 m² 

    Uthyrningsgrad 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 99 % 

Kontors- och affärslokaler 9 636 m² 9 636 m² 11 209 m² 11 366 m² 11 466 m² 11 187 m² 

    Uthyrningsgrad 100 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

Industrilokaler 15 046 m² 15 046 m² 14 664 m² 14 310 m² 13 110 m² 13 110 m² 

    Uthyrningsgrad 66 % 75 % 62 % 69 % 69 % 70 % 

Furuhagen 5 635 m² 5 635 m² 5 635 m² 5 635 m² 5 635 m² 5 635 m² 

    Uthyrningsgrad 62 % 61 % 61 % 69 % 73 %  73 % 

Lägenheter 469 st 468 st 468 st 468 st 462 st 462 st 

    Uthyrningsgrad 86 % 89 % 91 % 90 % 92 % 89 % 

V/A- och renhållningsenhet       

Mängd producerat dricksvatten    850 000 m2 850 000 m2 850 000 m2 

Antal ton till avfallsförbränning    1 705 ton 1 700 ton 1 705 ton 
 

 

 
 
 
 
 

Framtid 
 
Stora delar av kommunens fastighetsbestånd samt 
infrastruktur är åldersstigen och kommunen har inte 
reinvesterat i den takt som skulle önskats. Tillsammans 
med förändringar i lagkrav och nya tillämpningar och 
praxis kommer det leda till att det i framtiden kommer 
krävas stora insatser. Förutom de insatser som redan 
görs kommer det att behöva göras stamrenoveringar, 
ventilationsinsatser, driftövervakning, styr- och 
reglertekniska insatser, standardhöjande insatser inom 
gatunätet, renoveringar av V/A-ledningar och 
ombyggnader av vatten- och avloppsverk, pumphus 
samt återvinningscentraler.  

Kvalitet 
 
EDP, det debiteringssystem kommunen använder för 
V/A, har uppgraderats och arbetet för att även använda 
detta system för renhållningen fortskrider. 
 
Husar, fastighetsförvaltar-systemet, har uppgraderats 
och personalen har börjat få felanmälningar och 
serviceordrar elektroniskt skickade till sina 
smartphones. 
 
Arbetet med att fortsätta ta fram tjänstegarantier för 
avdelningens alla verksamheter pågår. 
 

 

Verksamhetsmått  
 
 
 
  



 

52 

 
 
 

 

Staben 
 
Chef: Camilla Samuelsson 
 
Staben har fyra enheter: personal- och ekonomienhet, 
bemanningsenhet, kanslienhet och IT-enhet. 
Avdelningen har stödjande och styrande administrativa 
uppgifter inom avdelningsgemensamma områden. 
 

Årets händelser 
 

Personal- och ekonomienhet 
 
Under våren har en större uppgradering av ekonomi- 
och lönesystemen genomförts. Uppgraderingen har 
resulterat i en ny portal där samtliga system för 
ekonomi och löner är samlade för användarna. Varje 
användare har de behörigheter och rättigheter som de 
behöver för sin tjänst. 
 
En digital medarbetarhandbok har utarbetats inom 
ramen för kommunens personalhandbok. Hittills har 14 
kapitel lanserats och det kommer att lanseras ytterligare 
kapitel under hösten. 
 
Under våren har två nya tjänster implementerats i 
organisationen. Den ena tjänsten följer upp leverantörer 
och kontrollerar fakturabetalningar. Det innebär att 
inför affärer med nya leverantörer kan kommunen på ett 
enkelt sätt kontrollera leverantörens status. Kontrollen 
av leverantörsfakturor innebär att kommunen undviker 
dubbelfakturering, att varningar finns vid felaktiga 
belopp och att bluff-företag fångas upp innan betalning. 
Tjänsten bedöms vara kostnadsneutral. Den andra 
tjänsten – central sjuk- och friskanmälan – är en tjänst 
som innebär att samtliga månadsanställda medarbetare 
som sjukanmäler sig eller anmäler vård av barn (VAB) 
blir uppringda av en sjuksköterska. Informationen om 
sjuk- och friskanmälan går direkt via SMS eller mail till 
ansvarig chef (eller av denne utsedd mottagare). 
Tjänsten bedöms minska kostnaderna för kommunen 
genom minskade felaktigheter i lönerapporteringen och 
ett bättre stöd för den enskilde. 
 
Enheten har utarbetat ”Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning i Bräcke kommun” med tillhörande analys 
(kf § 16/2015). Syftet med riktlinjerna är att vidare-
utveckla kommunens långsiktiga planering. Riktlinjerna 
utgör även ett stöd för utvecklingen av kommunens 
målstyrning som planeras inför 2016. 

 
Under försommaren har enheten, bland annat 
tillsammans med teknik- och infrastrukturavdelningen, 
påbörjat implementeringen av Autoplan. Autoplan 
innebär i korthet att kommunens samtliga bilar 
administreras, leasas och säljs inom ramen för ett 
system. Den kvalitativa utvecklingen av 
administrationen finansieras genom försäljningen. 
Syftet är att skapa ett bättre beslutsunderlag för 
uppföljning av kommunens fordon och deras 
användning. 
 
Bemanningsenhet 
 
Enheten har arbetat med att informera och administrera 
införandet av önskad sysselsättningsgrad tillsammans 
med vård- och omsorg. Den 9 februari infördes önskad 
sysselsättningsgrad på vård- och omsorgsenheter i 
Kälarne och Gällö. Den 21 december kommer önskad 
sysselsättningsgrad införas även i Bräcke. 
 
Kanslienhet 
 
Enheten har arbetat med uppgifter kopplade till att 
införa surfplattor till ledamöter och ersättare i kommun-
styrelsen för att ta del av handlingar. Enheten har även 
arbetat med att dokumentera rutiner. 
 
IT-enhet 
 
Den uppgradering av Exchange (mailserver) som 
påbörjades 2014 har fortsatt. Den bedöms slutföras 
under 2015. 
 
IP-telefoni har börjat införas i Gällö, Pilgrimstad och 
Kälarne samt för några anknytningar i Bräcke. Det 
införande som planerats beräknas bli klart under 2015. 
 
Planering och införande av virtuella servrar i skolmiljön 
har utförts. En del arbete återstår. 
 
Planering för uppgradering av det interna nätverket i 
förvaltningshuset har påbörjats. Planeringen görs 
tillsammans med teknik- och infrastrukturavdelningen. 
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Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 32 563          21 624          34 454        33 030        1 424            
Intäkter 5 824 -           3 245 -           6 501 -         5 934 -         567 -              
Nettokostnad 26 739       18 379       27 953     27 096     857            

 

 
 
 
 
 
 

Budgetutfall 
 

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
Totalt beräknas staben i prognosen få ett överskott mot 
budget på 857 tkr. En stor del av överskottet beror på 
vakanser i samband med personalomsättning. Även 

kostnaderna för avskrivningar och räntor beräknas bli 
lägre än budgeterat. 

 

  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Administration, gemensamma kostn mm 25 648          17 554          26 680        25 775        905               
Facklig verksamhet 1 057            825               1 274          1 321          47 -                
Beredskapsplanering 34                 -                    1 -                -                 1 -                  
Totalt 26 739       18 379       27 953     27 096     857            
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Måluppfyllelse 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
prognos 151231 

Kommunala verksamheter, 
anställda och allmänheten, 
upplever att de får god 
service av staben. 

I 80 % av ärenden, 
hanterade av IT-enhetens 
helpdesk-funktion, 
upplever personalen att de 
får god service och hjälp i 
rätt tid. 

Andel kunder som varit 
i kontakt med Helpdesk 
som är nöjda. 
Elektronisk enkät 

 

Utfallet blev 92,2%. 
 
Målet kommer att uppnås. 

Staben utarbetar 
alternativt genomför 
översyn på minst två 
politiska styrdokument 
inom ramen för stabens 
ansvarsområde. 

Intern uppföljning RIL (riktlinjer) för god ekonomisk 
hushållning är utarbetade. Ytterligare 
minst tre policys/RIL kommer att 
utarbetas/revideras. 
 
Målet kommer att uppnås. 

Staben 
(bemanningsenheten) 
tillsätter minst 98 % av 
beställda vikariat. Vård 
och omsorg och staben 
arbetar gemensamt för att 
målet ska nås. 

Jämförelse i Time Care 
Pool mellan beställd tid 
och tillsatt tid under 
2015. 

Bemanningsenheten har tillsatt cirka  
95 % av den beställda tiden.  
 
Målet kommer troligen inte att uppnås. 

Antalet manuella 
lönerapporter minskar.  

Jämförelse mellan 
2014 och 2015. 

Antalet manuella lönerapporter: 
Augusti 2014: 711 stycken 
Augusti 2015: 515 stycken 
 
Målet kommer troligen att uppnås. 

Andelen timmar utförda 
av timanställda ska 
minska inom vård- och 
omsorg, i jämförelse med 
föregående år. Vård och 
omsorg och staben arbetar 
gemensamt för att målet 
ska nås. 

Andel timmar utförda 
av timvikarier i 
förhållande till totalt 
antal arbetade timmar.  

Andelen timmar utförda av 
timanställda: 
 
Augusti 2014: 25,1 % 
Augusti 2015: 22,0 % 
 
Målet kommer troligen att uppnås. 

Personalens hälsa och 
trivsel är god. 

 

Sjukfrånvaron är högst 4 
% av ordinarie arbetstid.  
(6,84 % 2014) 

Sjukfrånvarons andel 
av tillgänglig ordinarie 
arbetstid 2015. 

Sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid den 31/8 uppgår till 
3,08 %. Målet kommer troligen att 
uppnås. 

  

Framtid 
 
Under hösten kommer tid att avsättas för att ta fram 
underlag som kan vidareutveckla kommunens mål-
styrning. Årets lönekartläggning och en ny policy 
(Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun) 
kommer under hösten lämnas för politisk behandling. 
Policyn syftar till att motverka förekomst av muta eller 
bestickning i kommunens verksamhet. Enheten har fått i 
uppdrag att delta i en upphandling av en förmånsportal. 
Östersund, Åre, Berg och Jämtlands gymnasieförbund 
är övriga juridiska parter som kommer att delta i 

upphandlingen. Förmånsportalen förväntas vara upp-
handlad så att implementering kan ske under 2016. 
 
Under våren 2016 kommer uppgraderingen av ekonomi-
systemen slutföras, vilket innebär att samtliga delar 
ingår i samma behörighetssystem. 
 
Bemanningsenheten arbetar den närmaste tiden med att 
administrera starten av önskad sysselsättningsgrad på 
vård- och omsorgsenheter i Bräcke. Ett arbete med att 
förbättra bemanningsplanering och se över och trygga 
personalförsörjningen har också påbörjats tillsammans 
med vård och omsorg.  



 

 
 

55 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal inkomna leverantörsfakturor 16 658 18 904 18 862 18 779 19 534 13 760 

Varav andelen elektroniska leverantörsfakturor 12,0 % 22,5 % 26,7 % 34,6 % 40,1 % 43,0 % 

Antal skickade fakturor 23 318 23 246 23 144 22 955 23 116 14 529 

Antal utbetalda löner 10 776 11 269 11 663 11 914 12 049 8 014 

Antal diarieförda ärenden 857 836 816 794 1 011 628 

Antal datorarbetsplatser, hela kommunen* 675 735* 824 882 946 962 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Arkivhantering och ärendehanteringsrutiner ska 
fortsätta att utvecklas. 
 
Den datamängd som behöver lagras ökar mycket, något 
som behöver beaktas inför framtiden.  
 
Ny teknik och nya undervisningsmetoder inom 
skolverksamheten påverkar IT-enhetens arbete. 
 

Kvalitet 
 
Den flora av nya tjänster som beskrivits under ”Årets 
händelser” och ”Framtid” syftar till en säkrare hantering 
inom kommungemensamma områden. I huvudsak är de 
nya tjänsterna självfinansierade, vilket är av betydelse 
för kommunen. 
 
Personalhandboken och arkivarbetet är också områden 
som syftar till en bättre kvalitet i kommunens 
kärnverksamheter. 

 
Bemanningsenheten arbetar kontinuerligt med att 
rekrytera nya vikarier framförallt undersköterskor. 
Vikarier som inte har undersköterskekompetens men 
ändå gör ett gott arbete uppmuntras av bemannings-
enheten att utbilda sig till undersköterskor.   
 
Kanslienheten har genomfört utbildningsinsatser när det 
gäller hantering av offentliga handlingar och sekretess. 
Under hösten kommer enheten att arbeta med 
utbildningsinsatser när det gäller utformning av 
tjänstemannaförslag. 
 
Inom IT-området behöver arbetet med styrdokument 
och dokumentation och de processer som hör till det 
utvecklas. Ett utkast/arbetsmaterial för en ny IT-policy 
har börjat tas fram. 
 

Verksamhetsmått 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
* Antalet dataarbetsplatser som har varit påloggade någon gång under en tremånadersperiod.  
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Skol- och barnomsorgsavdelning 
 
Chef:  Catarina Julin-Nygren 
 
 
 
I avdelningen ingår tre skolområden (Bräcke, Gällö och 
Kälarne), två förskoleområden (Bräcke/Kälarne och 
Gällö) samt vuxenutbildning.  
 

Årets händelser 
 
Rektor på Bräcke skola avslutade rektorsutbildningen 
under våren. Därmed har alla rektorer genomgått 
utbildningen.  
 
Utifrån Arbetsmiljöverkets synpunkter har en stress-
kartläggning av rektorernas och förskolechefernas 
arbetsmiljö genomförts. Ledningsorganisationen har i 
samband med det justerats och tydliggjorts så att 
utvecklingsledarna helt fasats ut. I Bräcke skola har en 
tjänst inrättats som biträdande rektor. Gällö skolområde 
har sen tidigare två biträdande rektorer.  
 
Köksorganisationen i Gällö har anpassats till nuvarande 
portionsantal. Gällö- köket har förstärkts medan 
byskolorna anpassats till en tjänst per skola.  
 
Den externa utvärderingen av högstadiet vid Kälarne 
skola som ska presenteras under hösten 2015 har 
påbörjats.  
 
Skolinspektionen har i samband med tillsyn av 
Jämtlands gymnasieförbund haft synpunkter kring 

kommunernas upphandling av vuxenutbildningen och 
från hösten kommer en omorganisation av vuxen-
utbildningen genomföras där kommunen överlåter 
huvudmannaskapet till Jämtlands gymnasieförbund.   
 
Föräldrakooperativet Hyllan i Sörbygden aviserade 
förra hösten att man avsåg att upphöra med sin 
verksamhet i brist på barn. Därefter har man dock 
beslutat att enbart upphöra med förskoleverksamheten. 
Fritidsverksamheten är kvar även under hösten 2015. 
 
Länsportalen Z Online, som använts av länets skolor i 
20 års tid upphör läsåret 15/16, vilket bland annat 
innebär att kommunens lärare nu helt är inrangerade i 
kommunens e-postsystem.  
 
Klass 5 vid Gällö skola lyckades med den historiska 
bedriften att nå ända till länsfinalen i Vi i femman.  
 
Trollskogen och förskoleklassen i Bräcke har beviljats 
470 000 kr av Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
(SPSM) för projektet Barns delaktighet oavsett 
förmåga. Under 2015 kommer förskolan arbeta konkret 
för att utveckla barnens lärmiljö och inkludera alla barn 
oavsett deras olika förmågor och behov.  
 
 

 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 
  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 144 936        91 430          141 717      143 074      1 357 -           
Intäkter 17 887 -         11 266 -         14 547 -       15 974 -       1 427            
Nettokostnad 127 049    80 164       127 170  127 100  70               
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
Underskottet inom verksamheten förskolor beror på 
högre interkommunala kostnader på grund av fler barn. 
Föräldrakooperativet Hyllan i Sörbygden behöll sin 
fritidsverksamhet hösten 2015 vilket ej var budgeterat. 
Lokaler har under året varit felbudgeterad vilket ger ett 
överskott. Förändringar under året har medfört att det är 
stora avvikelser mellan verksamheterna fritidshem, 
elevvård, undervisning och obligatorisk särskola. 

Asylmottagandet och ett större mottagande av 
nyanlända barn och elever har inneburit fler elever och 
högre kostnader än budgeterat, men ger också intäkter 
till skola och förskola från Migrationsverket. Större 
genomströmning på SFI:n och vakanssättningen av 
rektorstjänsten för vuxenutbildingen under våren 
kompenserar minskat statsbidrag för yrkesvux och det 
stora intresset för omvårdnadsutbildningen.  

 
 
 

  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Admin, gemensamma kostn mm 1 681            1 469 -           3 098          2 516          582               
Administration barnomsorg 94                 220               446             470             24 -                
Adminstration grundskola 5 310            2 805            6 242          5 762          480               
Kultur och fritid 12                 78                 7                 9                 2 -                  
Förskolor 26 469          18 290          25 651        25 957        306 -              
Förskoleklass 3 103            2 192            3 380          3 268          112               
Fritidshem 9 541            6 107            8 153          8 883          730 -              
Skolmåltider 5 128            3 167            5 419          5 369          50                 
Elevvård 5 766            4 452            8 286          6 836          1 450            
Skolskjutsar 6 031            2 221            4 015          3 635          380               
Lokaler 18 432          11 053          17 212        16 444        768               
Undervisning 37 326          25 470          36 884        38 913        2 029 -           
Obligatorisk särskola 1 792            1 695            1 770          2 555          785 -              
Vuxenutbildning 4 028            2 459            4 052          4 133          81 -                
Svenska för invandrare 2 336            1 426            2 555          2 350          205               
Totalt 127 049    80 166       127 170  127 100  70               
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Måluppfyllelse 
 

Inriktningsmål Effektmål med 
nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
prognos 151231 

Kunskap och lärande    

1. All verksamhet utgår från 
varje persons behov och 
förutsättningar, där varje 
person med stigande 
ålder tar ett större ansvar 
för det egna lärandet. 

2. Alla studerande har minst 
godkänt i samtliga 
ämnen efter slutförd 
utbildning. 

3. Alla har tillgång till och 
kan använda modern 
teknik i sitt dagliga 
lärande. 

4. Lärmiljöerna är flexibla, 
effektivt använda och 
anpassade för de barn 
och ungdomar som finns 
i verksamheten. 

1a) Alla barn och 
elever upplever att 
verksamheten utgår 
från deras behov och 
att de får ta ansvar för 
sitt eget lärande. 

1b). Alla elever vet vad 
de ska kunna för att nå 
målen och skolarbetet 
väcker elevernas lust 
att lära mer.  

2a. Andelen elever i år 
9 med godkända betyg 
som är behöriga att 
söka nationellt 
program ska öka och 
överträffa rikets nivå.  

2b. Den totala 
studietiden i 
genomsnitt för att klara 
SFI ska minska.  

3 - 4. Samtliga elever 
har tillgång till modern 
teknik i sitt dagliga 
lärande. 

1. Förskolan: uppföljning 
av den pedagogiska 
dokumentationen (maj 
månad) 

Grundskolan: SKL:s enkät 
Öppna jämförelser Hur mår 
våra elever och hur 
upplever de sin 
skolsituation fråga 2 och 4 
(maj månad) . Årskurserna 
3,5 och 8 

Vuxenutbildning: 
regionförbundets 
uppföljning (nov) 

2. Betygsstatistik, 
skolverkets statistik 

3 - 4. Kartläggning 2 ggr/år, 
fungerande bandbredd, 
andel fungerande datorer i 
förskolor och i 
undervisningen  

1. Förskolan: målet uppnås. 

1a) 90 % av eleverna i åk 3, 83 % i 
åk 5 men endast 73 % i åk 8 
instämmer i att de vet vad de ska 
kunna för att nå målen i de olika 
ämnena.  

Målet kommer inte att uppnås. 

1b) Andelen elever som instämmer 
med påståendet Skolarbetet gör mig 
så nyfiken att jag får lust att lära 
mig mer är 80 % i åk 3, 59 % i åk 5 
och endast 50 % i åk 8. 
(Motsvarande siffror 2014: 82 % i 
åk 3, 70 % i åk 5 och 54 % i åk 8). 

Målet kommer inte att uppnås. 

2a. På grund av fler senanlända 
elever i åk 9 har andelen behöriga 
till gymnasiet minskat och är nu i 
nivå med riket vt-14.  

Totalt 85,1% var behöriga, i Bräcke 
81,2%, Kälarne 83,3%, Gällö 
89,2%  (vt-14: 87,8 %, riket 
85,7%). 

Målet kommer inte att uppnås. 

2b. 11 klarade kurs D 2014 med 
snittid för kurserna A-D 1 år 4 mån. 
Vt-15 har 10 klarat detta på i snitt 1 
år 2 mån, varav 2 asylsökande på 3 
månader. Högutbildade går 
dessutom ”korta vägen” genom AF. 
Fler når D-nivån och på kortare tid. 

Målet är uppnått. 

3- 4. Bandbreddsutbyggnaden pågår 
och andelen fungerande datorer har 
ökat. Målet bör kunna nås i 
grundskolan under året. 
Utbyggnaden i förskolan har 
påbörjats. 
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Måluppfyllelse, forts 
    
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
prognos 151231 

Livskunskap och miljö    

5. Alla är lika mycket värda. 
Alla känner sig trygga 
och ingen utsätts för 
kränkande behandling 
eller hot. 

6. Alla barn och ungdomar 
ska ha möjlighet att 
utvecklas på ett positivt 
sätt. Kommunen erbjuder 
tidiga förebyggande 
insatser vid behov. 

7. Alla har kunskap om 
folkhälsans betydelse. 
Verksamheterna präglas 
av en helhetssyn på 
människan, där både 
kropp och själ mår bra. 

8. Alla har kunskap om 
kostens betydelse och 
vikten av rörelse och 
motion. 

9. Alla förstår sitt eget 
ansvar i påverkan på 
klimat och miljö. 

5. Alla barn och elever 
känner sig trygga i 
förskolan - skolan. 

6a. Förskolan: 
verksamheten bidrar 
medvetet till alla barns 
positiva utveckling.  

6b. Alla barn och 
elever upplever att de 
får stöd i skolarbetet 
om de behöver det och 
lärarna förväntar sig att 
de ska nå målen. 

7,8 och 15. 
Simkunnigheten hos 
alla elever ska 
prioriteras 

9 Andelen mat som 
slängs ska hållas på låg 
nivå 

5 Förskolan: årlig föräldra-
enkät 

Grundskolan: Öppna 
jämförelser, fråga 1 (SKL). 

6a. Förskolan: uppföljning 
ped. dokumentation 

6b: Grundskolan: Öppna 
jämförelser, fråga 5 och 7 
(SKL). 

 

7, 8 och 15 Uppföljning av 
måluppfyllelsen (vt)  

9. Uppföljning i matrådet 

5 och 6a, Förskolan redovisas ht 15. 

90 % av eleverna instämmer i 
påståendet Jag känner mig trygg i 
skolan. Åk 5 drar ner resultatet med 
endast 78 % instämmande svar, 
övriga klasser ligger på fjolårets  
93 % eller högre. 

92 % av eleverna anser att de får det 
stöd de behöver i skolan (i åk 8 dock 
endast 81 %). 93 % anser all lärarna 
förväntar sig att de ska nå målen.  

Målet kommer inte att uppnås.  

 

7, 8 och 15 Simkunnigheten 
utvärderas ht 15. 

9. Målet är uppnått i samtliga 
skolområden. 

Delaktighet och inflytande     

10. Alla känner att de har ett 
verkligt inflytande och 
att deras åsikter tas 
tillvara vid utformningen 
av det dagliga arbetet. 

11. Föräldrar har inflytande 
och möjlighet att påverka 
verksamheternas 
innehåll. 

12. Alla skapar tillsammans 
en lärande organisation, 
där olika gruppers 
kompetenser samverkar. 

10. Eleverna vet hur 
det går för dem i 
skolarbetet och lärarna 
tar hänsyn till deras 
åsikter. 

11. a) Föräldraråd har 
etablerats på samtliga 
enheter. 

11b) Webbaserade 
”Föräldramötet” ska 
finnas på alla 
förskolor. 

12. Avdelningens 
kvalitetsarbete bedrivs 
i verksamheterna 
utifrån kvalitetsspiralen 
och årscykeln för 
arbetet med 
skolutveckling. 

10. SKL:s enkät Öppna 
jämförelser (fråga 3 och 6). 

11 a) Uppföljning i den 
årliga 
verksamhetsredovisningen 

11b) andel föräldrar som  

varit inloggade 

12. 
Verksamhetsredovisningar 
av måluppfyllelse och 
kvalitetsarbete. 

10 Lika många som förra året, dvs. 
86 % av eleverna anser att lärarna 
tar hänsyn till deras åsikter (dock 
färre på högstadiet, 77 %). 85 % vet 
hur det går för dem i skolarbetet. 

Målet kommer inte att uppnås. 

Frågorna 11 och 12 redovisas i 
årsredovisningen. 
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Måluppfyllelse, forts 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
prognos 151231 

Kultur och fritid    

13. All verksamhet där barn 
och ungdomar deltar är 
drogfri. 

14. Alla får möjlighet till 
kulturupplevelser som 
leder till en god 
livskvalitet. 

15. Alla har möjlighet till 
aktiv fritid som ett led i 
en god livskvalitet. 

13. Skolan samverkar 
med framför allt 
föräldrar så att drogfria 
alternativ finns vid t ex 
Lucia. 

14. - 15. Alla barn och 
elever får ta del av 
Jamtlis kulturutbud, får 
uppleva teater och 
konserter, uppleva ett 
varierat utbud av 
vinter- och 
friluftsaktiviteter, 
äventyrspedagogik, 
möjlighet till 
jägarexamen, dans, 
foto, styrketräning.  

13. Uppföljning skolkurator 

14-15. Uppföljning i den 
årliga 
verksamhetsredovisningen. 
Enkät skolledargruppen, 
utvärdering Skapande 
skola-gruppen Kultur i 
skolan. 

13. Målet är uppnått. 

14-15: Målen är uppnådda. 
Kulturutbudet är rikt och varierat 
tack vare statsbidraget Skapande 
skola. 

Alla har tillgång till och kan 
använda modern teknik i sitt 
dagliga lärande 

 

Personalen har god IT-
kompetens 

 

Utvärdering förstelärare 
(juni) 

 

LIKA- utvärderingen redovisas ht-
15 i verksamhetsredovisningarna.  

Redovisas i årsredovisningen.  

Personalens hälsa och trivsel 
är god 

 

Sjukfrånvaron är högst 
6 % av ordinarie 
arbetstid (6,67 % 
2014). 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie 
arbetstid 2015. 

Sjukfrånvaron i förhållande till 
ordinarie arbetstid den 31/8 uppgår 
till 6,35 %. 

 
Målet kommer troligen inte att 
uppnås. 

 Antalet långa sjukfall 
ska minska jämfört 
med 2014 (12 stycken 
2014). 

Antalet långa sjukfall per 
den 31/8 och 31/12. 

Antalet långa sjukfall den 31/8 
uppgår till 8.  

 

Målet kommer troligen att uppnås.  

 

Framtid 
 
Från 1 juli gäller bestämmelserna om lärarlegitimation 
fullt ut, vilket innebär att alla lärare måste vara 
legitimerade i sina undervisningsämnen i aktuella 
årskurser för att få ansvara för undervisningen och sätta 
betyg. Det kommer innebära allt större utmaningar för 
den framtida skolorganisationen i takt med minskande 
elevkullar.  
 
Även om lärarbehovet kommer att minska så kommer 
det bli allt svårare att skapa konkurrenskraftiga tjänster, 
särskilt i timplanens små ämnen när tjänsteunderlaget 
viker. Eftersom lärarbristen är nationell blir en 
ändamålsenlig skolorganisation allt viktigare både för 

lärarrekrytering och för anpassningen av kostnaderna 
till de till buds stående resurserna för elevernas 
utbildning.  Redan inför höstterminen 2015 har lärar-
rekryteringen blivit svårare då kommunen konkurrerar 
med grannkommunerna om de få tillgängliga lärare som 
finns.  
 

Kvalitet  
 
Den nationella satsningen Matematiklyftet påbörjades 
läsåret 2013/2014 och har fortsatt även under läsåret 
2014/2015.  
 
Två NT-utvecklare, en lärare i grundskolan och en 
förskolelärare från förskolan har deltagit i Skolverkets   
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi 208 218 235 231 189 182 

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi   23 24 26 16 

Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht) 765 725 708 695 665 653 

Antal barn i förskolan per heltidsanställd 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Antal pedagoger i förskoleklass/100 elever 5,9 5,9 5,9 5,9 9,4 9,4 

Antal pedagoger i årskurs 1 - 9/100 elever 7,6 7,6 7,6 7,6 9,4 9,4 

Antal pedagoger i fritidshem/100 elever 7,0 7,0 7,0 7,0 7,8 7,8 

Antal elever vid grundläggande vux 60 41 8 13 15 19 

Antal heltidselever vid gymnasial Vux 50 68 80 50 80 52 

Antal elever vid Särvux 1 0 0 1 0 0 

Antal studenter vid högskola 19 11 6 14 15 6 

Antal elever vid SFI     59 47 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

treåriga satsning på naturvetenskap och teknik. 
Skolverket har beviljat en förstelärare en liknande 
satsning till Läs- och skrivutvecklare och 
handledarutbildningen har påbörjats under våren. 
Bräcke skola deltar i Läslyftet ht -15. 
   
Förutom NT-satsningen fortsätter förskolorna arbetet 
med att utveckla den pedagogiska dokumentationen. I 
projektet Barns delaktighet oavsett förmåga strävar 
Trollskogen i Bräcke även efter att utveckla samsynen i 
arbetsgruppen och förståelsen för att barn är olika och 
att alla barn har rätt att påverka sitt eget lärande. 
 
Kommunens åtta förstelärare har träffats för 
litteraturseminarier kring kollegialt lärande där de 
kommer att ha en nyckelroll i utvecklandet av 
undervisningen.  
 

Elevhälsan och skolornas elevhälsoteam har gått SPSM 
och Skolinspektionens utbildning kring hur man kan 
arbeta med elever med hög frånvaro i skolan.  
 
Kvalitetsarbetet har under våren också fokuserats på 
arbetsmiljön, arbetsbelastning och buller i skolan. 
Bygg- och miljöavdelningen har gjort en genomgång av 
skolans fysiska arbetsmiljö.  
 
Under hösten kommer kvalitetsarbetet, tillsammans 
med övriga länet, inriktas på studie- och 
yrkesväglednigen.  
 
Arbetet med att pedagogiskt utveckla IT i under-
visningen är en prioriterad uppgift när de tekniska 
förutsättningarna med förbättrad tillgång till fiber, 
trådlös uppkoppling och moderna datorer som kan möta 
undervisningens krav finns på plats. 
 

Verksamhetsmått 
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Social avdelning 
 
Chef:  Peppe Liljefjäll 
 
 
I avdelningen ingår IFO-enheten, Internationella 
enheten och Arbetsmarknadsenheten. 
 

Årets händelser 
 
IFO-enhet 
 
1:e Socialsekreterare har återkommit från föräldra-
ledighet, vilket bland annat innebär att verksamhets-
chefen kan arbeta mer med länsövergripande uppgifter. 
På handläggarsidan har det varit en del omsättning men 
inte i samma utsträckning som tidigare år. Enheten 
märker inte heller av den enorma svårighet som många 
andra kommuner har att rekrytera ny personal. Under 
fjolåret gick enheten kort under sommarsemestrarna 
vilket resulterade i att handläggare var tvungen att 
senarelägga sina semestrar. Under årets semesterperiod 
har enheten köpt konsulter som gått parallellt med en 
lägre ordinarie personalstyrka vilket lett till att 
ärendemängden var på en normal nivå efter 
semesterperioden. 
 
Gällande antalet orosanmälningar hos barnfamiljer ses 
en viss ökning, däremot så har antalet verkställigheter 
under en period minskat vilket leder till att kostnaderna 
för placeringar enligt socialtjänstlagen av barn och unga 
minskar. Det finns många orsaker till det men 
ambitionen med ett utökat samarbete mellan myndig-
hetssidan och förebyggande teamen i syfte att så tidigt 
som möjligt sätta in tidiga insatser för att stötta familjer 
som har behov har fallit väl ut. Även ett utökat 
samarbete mellan handläggare och skolan har gett 
resultat. 
 
En tydlig ökning syns i antalet alkoholmissbrukare och 
då främst i gruppen medelålders män. 
 
Gällande antal ärenden på ekonomiskt bistånd så ser 
ärendemängden ut att vara relativt konstant.  
 
Samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och IFO-
enheten har utvecklats kontinuerligt under det första 
halvåret. Utsikterna för att kunna fortsätta hålla nere 
kostnaderna för ekonomiskt bistånd ser därmed fortsatt 
bra ut. 
 
Internationella enheten 
 
Bräcke kommun tecknade projektöverenskommelse 
med Arbetsförmedlingen i Bräcke i början av förra året. 
Syftet med projektet är att genom tydliggörande av 
samarbetet mellan kommunen och AF i Bräcke förbättra 
tillgången till utbildningar och arbetsförberedande 
insatser för nyanlända. En etableringskoordinator 

anställdes vid enheten i januari 2014. Tjänsten 
finanseras med projektmedel. Projektöverenskommelse 
skulle ha avslutats i januari 2015 men fortsätter under 
hela året i något modifierad form. En del som är 
förändrad i överenskommelsen är att etablerings-
koordinatorn arbetar mer internt i kommunen med att 
hitta praktikplatser. Arbetsförmedlingen står fortfarande 
för kostnaden av tjänsten. Organisationsmässigt är 
tjänsten från och med januari 2015 flyttad till 
arbetsmarknadsenheten. 
 
Verksamheten Kultiz har tagit emot 58 personer, varav 
8 ensamkommande barn (19 personer från Migrations-
verkets anläggningsboende, 14 personer från eget 
boende samt 25 anhöriga). Bemanningen som utökades 
med 0,25 % i form av en SO-ansvarig (samhälls-
orientering) från och med maj 2014 kommer att tas bort 
under andra halvan av 2015 för att istället köpas in som 
extern tjänst av Jämtlands Gymnasieförbund, JGY. 
Integrationssamordnartjänsten som har varit vakant 
under en period men tillsattes i oktober 2014 har gett 
stor effekt på det lokala integrationsarbetet, inte minst 
gällande arbetet mot civilsamhället och skapande av 
naturliga mötesplatser. Det har också under året startats 
upp ett pilotprojekt med JGY med hjälp av medel från  
§ 37 medel gällande körkortsteori för nyanlända.   
 
Bräcke kommun hade i början på året en överens-
kommelse med Migrationsverket om 23 boendeplatser 
för ensamkommande barn (Unizon). En ny överens-
kommelse med Migrationsverket tecknades i mars där 
Bräcke kommun åtar sig att tillhandahålla 31 ungdoms-
platser mot tidigare 23. I samband med detta så 
startades ett nytt boende på Kronvägen med 8 platser 
där det i första hand är tänkt att de som söker asyl ska 
bo. Till detta boende rekryterades 5.5 tjänster. En 
mycket glädjande händelse är att Inspektionen för Vård 
och Omsorg, IVO, gjorde en oanmäld tillsyn av Unizon. 
Resultat från denna tillsyn är att ärendet avslutas utan 
kritik. Detta är ett mycket bra betyg för verksamheten. 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 
Den nya arbetsmarknadsenheten, AME, startade 
formellt den 1 juli 2014. Efter en lite fördröjd start har 
enheten under första halvan av 2015 fått en tydligare 
bild över behov och vad AME behöver fokusera på. 
Den, i Solaris, så framgångsrika individuella 
handledningen kommer att vara ett fortsatt prioriterat 
område. Det har också visat sig att den servicegrupp 
som bildades under Solaristiden verkar underlätta 
mycket för övriga avdelningar, samtidigt som AME har 
bra sysselsättningsplatser att tillhandahålla. Denna 
verksamhet kommer därför att finnas kvar. 
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Projektet PIX (Projekt Integration X-tra) som finanseras 
av Samordningsförbundet startade i maj 2014 och 
kommer att bedrivas under hela 2015 och fram till maj 
2016. AME får tydliga signaler om att den inrättade 
informationstjänsten vid stationshuset i Bräcke avlastar 
övriga avdelningar, samt även andra myndigheter, vad 
gäller frågor som är av generell natur och som inte ska 
behandlas av kommunens reception eller receptionen på 
hälsocentralen.  
 
Under 2014 flyttades administration samt personal-
ansvar för lönebidragsanställningar från IFO-enheten 
och internationella enheten till arbetsmarknadsenheten. 
Eftersom det blir ett annat fokus på individerna innebär 
det att utvecklingen för dessa påverkas positivt. 
 
Den 1 januari 2015 tillkom ett nytt kommunalt ansvar, 
KAA, det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär att 
kommunen har ansvar att aktivera de ungdomar mellan 

16 och 20 år som varken arbetar eller studerar. Region 
Jämtland Härjedalen har beviljats ett socialfondsprojekt, 
UVAS (Unga som Varken Arbetar eller Studerar) med 
start den 1 september i år. Målgruppen kommer att vara 
ungdomar mellan 16 - 25 år. I Bräcke kommun kommer 
en tjänst på 50 procent att arbeta med dessa ungdomar. 
En överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna ska skrivas angående hur samarbetet kring 
unga ska stärkas.  
 
Region Jämtland Härjedalen har också ansökt och 
beviljats finansiering av socialfondsprojektet Integration 
Jämtland Härjedalen. Projektet innebär fortsatt del-
finansiering av kommunens etableringskoordinator, 
körkortsteori för nyanlända samt förstärkt arbete med 
civilsamhället. För Bräckes del finansieras projektet 
med en tjänst på 70 procent.   
 

 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
Totalt redovisar avdelningen ett överskott på  
4,3 miljoner kronor. Administrationen redovisar ett 
underskott mot budget. Utfallet för tillsvidareanställda 
har varit lägre än budgeterat beroende på vakanser i 

form av tjänstledigheter, föräldraledigheter och 
svårigheter att rekrytera personal till visstids-
anställningar. För att kompensera det har IFO-enheten 
istället köpt in konsulter. Dessutom har ett obudgeterat  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 49 407          30 164          46 159        47 686        1 527 -           
Intäkter 31 441 -         14 124 -         18 843 -       24 713 -       5 870            
Nettokostnad 17 966       16 040       27 316     22 973     4 343         

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Admin, gemensamma kostn mm 6 236            5 601            7 002          8 648          1 646 -           
Alkoholtillstånd 185               120               195             195             -                   
Institutionsvård, vuxna 1 054            566               658             1 128          470 -              
Institutionsvård, barn och ungdomar 4 331            985               3 550          1 880          1 670            
Familjehemsvård 909               1 182            1 420          1 745          325 -              
Stödfamiljer och kontaktpersoner 959               592               1 088          943             145               
Förebyggande och öppna insatser 1 570            1 064            1 933          1 914          19                 
Ekonomiskt bistånd 5 047            3 612            5 800          5 600          200               
Arbetsmarknadsåtgärder 2 585            2 129            4 248          3 029          1 219            
Socialpsykiatri 911               690               1 263          1 263          -                   
Anhörigvård 125               146               220             220             -                   
Flyktingmottagande vux 780               640 -              2 -                772 -            770               
Ensamkommande flyktingbarn 6 425 -           7 -                  59 -              2 820 -         2 761            
Solaris (ESF-projekt 2012 - 2014) 301 -              -                    -                 -                 -                   
Totalt 17 966       16 040       27 316     22 973     4 343         
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ärende belastat IFO-enhetens personalresurser med 
drygt en miljon kronor. Prognosen för institutions-
placeringar av barn och unga är positiv. Målet att hitta 
hemmalösningar så långt det är möjligt har delvis gjort 
att prognosen för familjehem kommer överskridas 
något. Behovet av missbruksvård har fortsatt att öka 
vilket innebär att verksamheten institutionsvård för 
vuxna prognostiserar ett underskott mot budget. En 
satsning kring missbruksarbetet kommer att göras 
kommande år och för det beräknas en 50 % tjänst 
behövas. 
 
Ekonomiskt bistånd som ökat under flera år 
prognostiseras att hålla sig inom budget.  

 
Totalt prognostiseras verksamheterna flykting-
mottagande vux (Kultiz) och ensamkommande 
flyktingbarn (Unizon) ett överskott mot budget med 
drygt 3,5 miljoner kronor vilket beror på utökningen av 
åtta platser på Unizon och en ökning av antalet 
mottagna på Kultiz.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott mot 
budget med 1,2 miljoner kronor. Det beror på att vissa 
tjänster, hela eller delar har varit projektfinansierade 
under delar av året samt att budgeten för lönebidrags-
anställningar inte har använts fullt ut. 
 

 

Måluppfyllelse 
 
IFO-enhet 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
prognos 151231 

Barn, ungdomar och familjer 
i behov av stöd erbjuds ett 
tidigt, anpassat och 
kvalitativt stöd. Stödet utgår 
från att synliggöra och 
utveckla de resurser som 
finns hos 
föräldern/föräldrarna med 
målet att barnet/ungdomen 
kan fortsätta bo kvar hemma. 

Samtliga familjer (100 %) är 
nöjda/mycket nöjda med 
stödet som de får från IFO. 

 

Enkät till samtliga familjer 
som fått stöd från IFO under 
2015. 

 

Enkäterna skickas ut i 
november och utfallet 
redovisas i års-
redovisningen. 

Barn, ungdomar och vuxna 
upplever att de får ett 
respektfullt bemötande samt 
stöd i den insats som 
beviljats. 

Minst 90 % av dem som är i 
kontakt med socialtjänsten 
upplever ett respektfullt 
bemötande samt känner att de 
fått stöd i den insats som 
beviljats. 

Andel av tillfrågade (Enkät). Enkäterna skickas ut i 
november och utfallet 
redovisas i års-
redovisningen. 

Andelen personer med 
försörjningsstöd ska minska 
över tid. 

Genom att förverkliga 
intentionerna i ”Solaris” (tidigt 
och lättillgängligt 
hemspråksstöd, sociala företag 
höga förväntningar och 
fokusering på deltagarnas 
förmågor och styrkor) ska 
kommunens kostnader för 
försörjningsstöd minska med 
minst 25 % under 2015.  

Följs upp i årsredovisningen 
2015 och jämförs med 2014.  

Följs upp i års-
redovisningen 2015 
och jämförs med 2014. 

Personalens hälsa och trivsel 
är god. 

 

Sjukfrånvaron är högst 4 % av 
ordinarie arbetstid (2,24 % 
2014). 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie arbetstid 
2015. 

Sjukfrånvaron i 
förhållande till 
ordinarie arbetstid den 
31/8 uppgår till 4,46 %. 
 
Målet kommer troligen 
inte att uppnås. 
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Måluppfyllelse, forts 
 
Internationell enhet 
 
Inriktningsmål 
Bidra till att alla våra 
utlandsfödda medborgare 
tidigt ges möjligheter till 
utbildning och arbete.  

 

Effektmål med 
nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/ 
prognos 151231 

Den genomsnittliga tiden för 
studier i studieväg 2 ligger i nivå 
med riket. 

 

Genomsnittlig tid i veckor 
mellan start och slutdatum 
för kursdeltagare som fått 
godkänt.  

1) Bräcke: våren 
2015: 27 veckor 
Riket 2014:25,5  
Målet är ej uppnått.  

 

Personalens hälsa och trivsel 
är god 

Sjukfrånvaron är högst 6 % av 
ordinarie arbetstid (9,73 % den 
31/12 2014). 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie 
arbetstid 2015. 

Sjukfrånvaron i 
förhållande till 
ordinarie arbetstid 
den 31/8 uppgår till 
5,29 %. 
 
Målet kommer 
troligen att uppnås. 
 

 
Arbetsmarknadsenhet 
 
Inriktningsmål Effektmål med nyckeltal/volymtal 

 
Mätmetod Utfall 150831/ 

prognos 151231 

Större andel personer med 
behov av försörjningsstöd 
ska gå till egen försörjning. 

20 personer per år ska ha annan 
försörjning än försörjningsstöd. 

Räkna antal personer som 
fått annan försörjning den 
31/12 varje år. 

7 stycken den 31/8. 
Prognosen är att 16 
stycken har annan 
försörjning den 
31/12. 

Målet kommer inte 
att uppnås.  

Personalens hälsa och 
trivsel är god 

Sjukfrånvaron är högst 4 % av 
ordinarie arbetstid (1,47 % den 
31/12 2014) 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie 
arbetstid 2015. 

Sjukfrånvaron i 
förhållande till 
ordinarie arbetstid 
den 31/8 uppgår till 
6,19 %. 
 
Målet kommer 
troligen inte att 
uppnås. 

 

Framtid 
 
För avdelningen som helhet är målet att enheterna ska 
arbeta närmare varandra med kortare beslutsvägar och 
sammarbete som ska löna sig både för individerna som 
är i behov av stöd samt för personal och budget.  
 
Verksamhetsutvecklaren får här en viktig roll i och med 
utvecklingen av kvalitetsledningssystemet samt rutiner 
både inom enheterna, mellan enheterna samt externt 
mot andra avdelningar. Under 2015 ska kvalitets-
ledningssystemet vara klart medan det sedan kommer 
att förbättras under 2016 och framåt. 

 
För IFO-enheten blir en av de viktigaste uppgifterna att 
fortsätta arbetet med det påbörjade kvalitetslednings-
systemet genom att få alla delaktiga i nya rutiner och 
riktlinjer. Likt satsningarna på det förebyggande arbetet 
kring barn och unga kommer en satsning på arbetet 
inom missbruk att göras genom att skapa resurser för att 
kunna ha mer stöttning kring till exempel återfalls-
prevention på hemmaplan.  
 
En stor utmaning i framtiden blir att hitta rätt 
kompetens. Socionomer börjar likt sjuksköterskor bli en 
bristvara på arbetsmarknaden. Nya arbetsområden som  
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hem för ensamkommande flyktingbarn konkurrerar om 
de socionomer som utexamineras.  
 
Både Kultiz (vuxenmottagningen av nyanlända) och 
UNIZON/Uniz1 (mottagningen av ensamkommande 
flyktingbarn) ökar konstant. Vad gäller ensam-
kommande flyktingbarn har antalet mottagna ungdomar 
ökat från 10 stycken 2010 till 31 stycken 2015. Antalet 
tjänster för vägledare har utökats men tjänsterna för 
administrativ personal och ledning är detsamma.  
 
Parallellt med utökningen har integrationsarbetet på 
arbetsmarknadsenheten trappats upp, först i form av 
ESF-projektet Solaris och sedan via Integrations-
projektet PIX samt Etableringskoordinatorprojektet 
vilket gör att vuxenmottagningen av flyktingar idag har 
mer samhörighet med arbetsmarknadsenheten än vad de 
har med HVB-hemmet för ensamkommande 

flyktingbarn. Verksamhetsmässigt och ur ett håll-
barhetsmässigt perspektiv kommer avdelningen tjäna på 
att flytta vuxenmottagningen till arbetsmarknadsenheten 
och därmed renodla internationella enheten till ett 
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. 
 
Arbetsmarknadsenheten kommer att fortsätta på den 
inslagna vägen enligt beskrivningen ovan där det 
eventuellt tillkommer arbete med mottagning av 
nyanlända, både arbetsmässigt och organisatoriskt. Det 
finns även planer på att samlokalisera arbetsmarknads-
enheten med Arbetsförmedlingen i en mer central lokal.  
 
Ett länsövergripande samarbete har påbörjats inom 
kommunernas arbetsmarknadsenheter där fokus är 
erfarenhetsutbyte och lärande. Det finns mycket att lära 
av varandra utifrån att arbetsmarknadsenheterna arbetar 
olika. 

Kvalitet  
 
Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt ”kvalitetshjulet”, se nedan. 
 

 
 
Kvalitetsledningssystemet, ”Ledningssystem för 
systematiskt förbättringsarbete – Sociala avdelningen” 
finns nu att hämta digitalt på Bräcke kommuns intranät 
och är tillgängligt för all personal. Ledningssystemet 
omfattar IFO-enheten, Arbetsmarknadsenheten och 
Internationella enheten och är uppbyggt utifrån 
ovanstående ”kvalitetshjul” med faserna: 
Planera arbetet (identifiera krav och mål, säkerställa 
krav och mål, ta fram processer och rutiner, 
riskanalyser) 
Genomföra arbetet (arbeta utifrån fastställda processer 

och rutiner, ta emot rapporter, klagomål och 
synpunkter) 
Utvärdera resultatet (egenkontroll, 
kvalitetsuppföljning, analys) Förbättra verksamheten 
(utveckla och förbättra processer och rutiner, förbättrad 
verksamhet).  
 
Avdelningens processer har identifierats, skriftliga 
rutiner och riktlinjer är utarbetade eller under revidering 
och dessa läggs kontinuerligt in i kvalitetslednings-
systemet. Berörd personal är involverad i framtagandet  
  

•Egenkontroll

•Kvalitetsuppföljning

•Analyser

•Klagomål och 
synpunkter

•Avvikelser/Lex Sarah

•Tillsyn

•Enkätundersökningar

•Utveckla och förbättra             
processer och rutiner

•Arbeta för att uppnå krav           och 
mål

•Förbättrad verksamhet

•Arbeta utifrån 
fastställda processer 
och rutiner

•Ta emot rapporter, 
klagomål och 
synpunkter - utred, 
sammanställ och 
analysera

• Identifiera krav och mål i 
lagstiftning och föreskrifter

•Målformuleringar

•Planera arbetet för att 
säkerställa krav och mål

•Ta fram processer och rutiner

•Riskanalyser

Planera 

arbetet

Genomföra 

arbetet

Utvärdera       

resultatet    

Förbättra 

verksam-

heten
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och revideringen av riktlinjer och rutiner. Avdelningens 
interna dokument ”Egenkontrollplan – Mål och 
mätvärden för kvalitet” kvalitetssäkrar viktiga moment i 
verksamheten och innehåller kvalitetskriterium, 

indikatorer, mål/mått, hur, ansvarig samt uppföljning 
och förbättring och blir till stor hjälp i det systematiska 
förbättringsarbetet.  
 

 

Verksamhetsmått 
 
IFO-enhet 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Ekonomiskt bistånd       

Antal hushåll 194 184 209 237 199  

Antal beslut  1 055 1 135 990 1 203 1 141 712 

Barnavårdsärenden:       

Antal förhandsbedömningar  126 123 111 149 112 104 

Antal barnavårdsutredningar 43 36 35 68 62 47 

Familjerättsärenden:       

Antal par som genomgått samarbetssamtal 15 10 13 6 10 4 

Familjecentralen:       

Antal besök i Bräcke 1 761 1 069 1 438 1 153 989 395 

Alkoholtillstånd       

Permanenta tillstånd enligt alkohollagen 22 19 20 22 17 1 
 
Internationell enhet 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal personer i arbete eller studier efter 2 år  6 13 
Ingen 

uppgift 6 
Redovisas i 

årsredovisning 

Antal mottagna personer 68 60 70 46 41 58 

Antal ensamkommande flyktingbarn 10 16 16 18 16 17 
 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal personer som fått stöd av AME      59 

Antal personer som fått stöd av PIX      18 

Antal personer som innehar OSA via AME      17 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMND 

 
Ordförande:  Jonas Sandbom (s) 
Vice ordförande: Mona Wannberg (s) 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet 
 
Nämnden ansvarar för frågor inom bygg- och 
miljöområdet, vissa trafikfrågor, ärenden om 
bostadsanpassning, energirådgivning med mera. En 
mycket stor del av nämndes arbete är styrt av lagar och 

förordningar som reglerar det mesta från 
mikroorganismer i dricksvattnet till anläggandet av 
vindkraftsparker.  

 
 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verksamhetsmått  
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal sammanträden 4 6 6 5 5 3 

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd 235 301 333 202 262 234 

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg 292 275 302 309 425 250 

 

  

 
Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden 
under mandatperioden är följande: 
 
Socialdemokraterna 2 
Folkpartiet 1 
Centerpartiet 1 
Moderaterna 1 
Antal ledamöter 5 

 
 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 168               109               180             178             2                   
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 168            109             180          178          2                 
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Bygg- och miljöavdelningen  
 
Ansvarig nämnd:  Bygg- och miljönämnden 
Chef:  Anna Lindqvist 

 
Inom avdelningen handläggs kommunens myndighets-
uppgifter inom plan- och bygglagens område, trafiklag-
stiftningens område samt bostadsanpassningslagens 
område. Avdelningen arbetar även med energi-
rådgivning till kommuninvånare och företag och med 
samtliga myndighetsuppgifter inom verksamhets-
området miljö- och hälsoskydd. Bygg- och miljö-
avdelningen har två enheter: byggenhet samt miljö- och 
hälsoskyddsenhet.  
 

Årets händelser 
 
Avdelningen har under året börjat arbeta på ett helt nytt 
sätt för att på sikt minska sårbarheten och person-
beroendet inom avdelningens olika verksamheter. Det 
nya arbetssättet innebär bland annat att en ”innegrupp” 
tar hand om dagligen inkommande ärenden och en 
”utegrupp” kan koncentrera sig på planerad tillsyn. På 
så sätt kommer nämnden att kunna styra och planera sin 
verksamhet så att man både kan hantera utifrån 
kommande nya ärenden och händelser men också 
genomföra de planerade kontroller som man enligt 
gällande lagar och regler är skyldig att genomföra. 
Avsikten är också att på längre sikt öka varje 

handläggares kompetens inom hela nämndens verksam-
hetsområde, förbättra samarbetet internt, skapa 
förståelse för andra lagområdens krav och möjligheter 
och handlägga ärenden mer rättssäkert och snabbare 
samtidigt som man minskar risker för eventuella 
jävssituationer. 
 
Enheterna ska även lära sig varandras uppgifter så att 
avdelningen blir mindre sårbar om någon är från-
varande. Ärenden mellan bygg och miljö hänger ofta 
ihop och då ska en handläggare kunna informera om 
och även handlägga allt samtidigt. Avdelningen har 
även börjat se över ett närmare samarbete med Ånge 
kommun. Redan nu så delas energirådgivning och en 
bygglovshandläggare med Ånge kommun. 
 
Avdelningen deltar från och med i år i ett gemensamt 
Life-projekt (Triple Lakes) tillsammans med Läns-
styrelsen samt Bergs och Östersunds kommuner. 
Projektet finansieras via EU-medel och syftar till att 
förbättra vattnet och miljöerna i och kring sjöarna 
Revsundssjön, Locknesjön och Näkten. Projektet 
kommer att pågå till och med 2018.   

 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
  

 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 4 261            3 282            5 253          5 236          17                 
Intäkter 1 131 -           974 -              1 230 -         1 255 -         25                 
Nettokostnad 3 130         2 308          4 023       3 981       42               

 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Miljö- och hälsoskydd 1 345            1 291            1 882          1 857          25                 
Planering och bygglov 299               171               569             550             19                 
Gator och vägar 2                   1                   -                 2                 2 -                  
Energirådgivning 16                 93 -                30               30               -                   
Bostadsanpassningsbidrag 1 468            938               1 542          1 542          -                   
Totalt 3 130         2 308          4 023       3 981       42               
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Måluppfyllelse 
 
Inriktningsmål Effektmål med 

nyckeltal/volymtal 
 

Mätmetod Utfall 150831/  
prognos 151231 

Avdelningen ska utöva en 
kvalitativ och samordnad 
planläggning, tillsyn, 
kontroll- samt 
informationsverksamhet 
inom ansvarsområdet bygg 
och miljö vilket leder till en 
god service och rättssäkerhet 
gentemot målgruppen. 

Antal utförda tillsynsbesök 
inom verksamhetsområdet 
miljö- och hälsoskydd ska 
öka jämfört med 2014 års 
nivå (95 st).  

Antal genomförda 
tillsynsbesök inom 
områdena livsmedel, 
hälsoskydd och miljö. 

 

Utfall: Antal genomförda 
tillsynsbesök är 99 stycken. 
Målet är uppnått. 
 
Prognos: För hela året 
prognostiseras 215 utförda 
tillsynsbesök.  

Avdelningens information 
på kommunens hemsida 
uppdateras minst tio gånger 
under året. 

Intern uppföljning Målet kommer inte att 
uppnås.  

Bygglovsärenden som 
beslutas på delegation ska ha 
en handläggningstid på 
högst 8 veckor från det att 
ansökan är komplett.  

Tid från besked om komplett 
ansökan till beslut. 

Utfall: Handläggningstiden 
har varit högst 4 veckor.  
 
Prognos: Målet kommer att 
uppnås.  

Personalens hälsa och trivsel 
är god. 
 

Sjukfrånvaron är högst 4 % 
av ordinarie arbetstid.  
(7,34 % 2014) 
 

Sjukfrånvarons andel av 
tillgänglig ordinarie 
arbetstid 2015. 

Sjukfrånvaron i förhållande 
till ordinarie arbetstid den 
31/8 uppgår till 6,36 %. 
 
Målet kommer troligen inte 
att uppnås.  
 

 

Framtid 
 
Rekrytering av en gemensam chef för både Bräckes och 
Ånges bygg- och miljöavdelningar kommer att inledas 
under hösten.  
 
Avdelningen kommer också under hösten att undersöka 
och utreda ett utökat samarbete/samverkan som 
eventuellt kan leda till flera gemensamma tillsyns- och 
kontrollaktiviter under 2016 och 2017. 

Det råder i nuläget en stor osäkerhet kring huruvida 
kommunen i fortsättningen kommer att kunna söka och 
få stöd för den kommunala energirådgivningen.  
 

Kvalitet 
 
Det nya arbetssättet har inneburit att tillsynerna har ökat 
samtidigt som handläggningstiden för bygglovsärenden 
har minskats.  
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Verksamhetsmått 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Byggenheten       

Antal byggärenden 144 125 162 137 152 107 

Antal trafikärenden 7 10 30 11 16 11 

Antal bostadsanpassningsärenden 77 93 79 65 80 38 

Antal parkeringstillstånd för rörelsehindrade 38 20 31 29 25 17 

Antal tillsynsobjekt byggenheten OVK, hissar mm     160 160 

Antal brister i takskyddsanordningar     156 37 
       

Miljö- och hälsoskyddsenheten       

Antal tillsynsobjekt miljö- och hälsoskydd * 750 750 750 750 750 750 

Antal livsmedelskontroller 17 3 39 64 57 66 

Antal hälsoskyddskontroller 7 0 13 9 1 11 

Antal miljökontroller 2 7 275 207 18 19 

Antal naturvårds- och naturskyddsärenden       

Antal avfallsärenden     14 1 

Antal köldmedieärenden     20  

Antal vattenärenden     5  

Antal avloppsärenden     35 18 
 
 
* Totalt 2 800 men 750 kräver kontinuerlig återkommande tillsyn och kontroll. 
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VALNÄMND 
 
 
 
 
 
Ordförande: Arne Jonsson (s) 
Vice ordförande: Gudrun Eriksson (s) 
 
 
 
 

Verksamhet 
 
Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genom-
förandet av allmänna val, såsom till riksdag, landstings- 
och kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. 
Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. 
 
Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommun-
fullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde 

år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. 
Valnämndens ärenden handläggs av staben. 
 

Årets händelser 
 
Inget val har ägt rum under året.  
 

 

Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 

 
 
 

Framtid 
 
Nästa ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige kommer att äga rum 2018. Nästa 
val till Europaparlamentet sker 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 
 
 

 2006 2009 2010 2013 2014 2015-08-31 

Antal sammanträden 4 2 5 1 5 0 

Antal röstberättigade 5 651 5 402 5 519 - 5 097 - 

Valdeltagande i kommunvalet 75,8 %  79,0 % - 83,9 % - 

Valdeltagande i Europa-
parlamentvalet - 39,3 % - - 41,8 % - 
 
 
  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 247               1                   8                 1                 7                   
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 247            1                  8               1               7                 

Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 3 
Centerpartiet 1 
Moderaterna 1 
Antal ledamöter 5 



 

 

 

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 48                 21                 122             53               69                 
Intäkter -                   -                    -                 -                 -                   
Nettokostnad 48               21               122          53             69               

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
I BRÄCKE OCH BERG 

 
Ordförande:  Jan Jonsson (s) 
Vice ordförande:  Ulla-Britt Barcheus-Olofsson (s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet 
 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över för-
myndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 
Nämnden kontrollerar bland annat hur de sköter 
ekonomisk förvaltning.  
 
Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighets-
utövning och handläggs i huvudsak enligt föräldra-
balkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur 
tillsyn över överförmyndarens verksamhet.  
 

Årets händelser 
 
Från och med den 1 januari 2015 har Bräcke kommun 
och Bergs kommun en gemensam överförmyndar-
nämnd. Bräcke kommun är värdkommun för den 
gemensamma nämnden. 
 

Budgetutfall, politisk organisation 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Budgetutfall, verksamhet 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
  

Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Kostnader 1 359            1 343            1 572          2 329          757 -              
Intäkter 600 -              662 -              441 -            1 330 -         889               
Nettokostnad 759            681             1 131       999          132            

Mandatfördelningen i gemensam överförmyndarnämnd i 
Bräcke och Bergs kommuner är enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 2 
Centerpartiet 1 
Moderaterna 1 
Antal ledamöter 4 
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Bokslut Delårsbokslut Budget Prognos Avvikelse mot
2014 2015-08-31 2015 2015 budget

Överförmyndare 539               363               588             459             129               
Förvaltare och godemän 220               317               543             540             3                   
Totalt 759            680             1 131       999          132            

 
 
 
 
 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 

 

 

 
Den budget som finns i kommunplanen för 2015 
gjordes utifrån förutsättningarna när Bräcke hade egen 
nämnd. 
 
För politisk organisation visar prognosen ett överskott 
mot budget på cirka 70 tkr. Det beror på att det inte går 
ut något fast arvode då ordförande i nämnden kommer 
från Bergs kommun och på att det är två ledamöter från 
Bräcke kommun och inte tre som budgeten bygger på.  

För verksamheten redovisas i prognosen ett överskott 
mot budget på cirka 130 tkr. Det beror, till stor del, på 
att budgeten lades utifrån att Bräcke kommuns del av de 
kostnader som skulle fördelas var 686 tkr. Enligt 
fördelningen i det samverkansavtal som finns för den 
gemensamma nämnden som bildades innebär 
fördelningen att Bräckes del av de kostnader som ska 
fördelas, i prognosen, blir 558 tkr. 
 

 

Måluppfyllelse  
 
Inriktningsmål Effektmål med nyckeltal/volymtal Mätmetod Utfall 150831 samt 

prognos 151231 

Överförmyndarnämnden ska 
utöva tillsyn över förmyndares, 
förvaltares och gode mäns 
förvaltning för att huvud-
männens rättigheter ska bevakas 
och tas tillvara på bästa sätt.  

Minst en utbildning eller 
informationstillfälle riktade till 
nämndens ledamöter ska genomföras 
under året.  

Antal genomförda 
utbildningar/information
sträffar, 

Utfall: Målet har 
uppnåtts.  

 

Samtliga kompletta och i tid 
inkomna årsräkningar ska vara 
granskade senast den 31 oktober 
2015. 

Intern uppföljning Målet kommer att 
uppnås. 

Försenade eller bristfälliga 
årsräkningar ska vara åtgärdade 
senast den 31 december. 

Intern uppföljning Målet kommer att 
uppnås. 

Granskning av sluträkning efter 
avliden ska avslutas senast en månad 
efter ingivandet. 

Intern uppföljning. Tiden 
från ingivandet av 
sluträkningen tills dess 
att den är granskad.  

Målet kommer att 
uppnås. 

Handläggningen av ett ärende eller 
skrivelse ska ha påbörjats inom fem 
arbetsdagar från det att ärendet eller 
skrivelsen inkommit. Undantaget är 
handläggares semesterledighet, då ett 
ärende eller skrivelse ska påbörjas så 
snart det är möjligt. 

Intern uppföljning. Tid 
från inkommande till 
påbörjande. 

Målet kommer att 
uppnås. 

Alla ensamkommande flyktingbarn, 
som överförmyndarnämnden får 
kännedom om, ska ha en god man 
inom tre arbetsdagar från det att 
ansökan inkommit till 
överförmyndarnämnden. 

Intern uppföljning. Tid 
från att ansökan 
inkommit. 

Målet kommer att 
uppnås.  
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När det gäller målet om minst en utbildning till 
nämndens ledamöter har samtliga ledamöter deltagit i 
FSÖ:s studiedagar (FSÖ, Föreningen Sveriges 
Överförmyndare). Nämndens ledamöter och ersättare 
har även haft möjlighet att delta i länsträffar för 
överförmyndarverksamheten.  

 

I nuläget görs bedömningen att målet om att alla 
ensamkommande flyktingbarn ska ha en god man inom 
tre arbetsdagar kommer att uppnås. Det finns dock viss 
osäkerhet med anledning av att antalet ensamkommande 
ser ut att öka kraftigt. 

 

 Framtid 
 
Verksamheten kan komma att påverkas av 
samhällsutvecklingen och ny praxis inom området. 

 

Kvalitet 
 
Det har tagits fram en delegationsordning för den 
gemensamma nämnden. Beslut om delegations-
ordningen fattades den 16 februari 2015, § 6.  
 
Utkast till dokumenthanteringsplan för den 
gemensamma nämnden har tagits fram. Beslut om den 
kommer att tas under hösten.  
 
Under våren har det erbjudits en utbildning via 
videokonferens till gode män för ensamkommande. 
Utbildningen kommer att erbjudas även under hösten. 
 
 

 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 
 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015-08-31 

Antal förvaltarskap 21 21 18 13 13 25 

Antal godmanskap 113 127 114 129 115 250 

Antal förmyndarskap 25 43 46 59 61 108 

Antal nya ärenden 36 25 55 60 56 101 

Antal avslutade ärenden 25 21 47 61 35 61 

Antal sammanträden 6 7 8 8 7 3 
 

 
I siffrorna för 2015 ingår Bräcke kommun och Bergs 
kommun, åren före avser endast Bräcke kommun. 
 

I antal godmanskap ingår även godmanskap för 
ensamkommande flyktingbarn. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
 

Delårsrapporten är upprättad enligt gällande lag-
stiftning; kommunallagen och kommunal 
redovisningslag. Delårsrapporten är huvudsakligen 
upprättad enligt de rekommendationer som har 
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. I de fall 
avsteg görs helt eller om delar av 
rekommendationerna inte följts, lämnas information 
om avvikelsen och skäl till detta nedan. Delårs-
rapporten är också upprättad i enlighet med centrala 
principer för kommunal redovisning. Detta innebär 
sammantaget att delårsrapporten är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed.  
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöne- och övertidsskulden är uppbokad och 
redovisas som kortfristig skuld. Semesterskulds-
förändringen kostnadsförs. Per den 31 augusti är 
semesterlöneskulden cirka fem miljoner kronor lägre 
än vid årsskiftet. I prognosen beräknas semesterlöne-
skulden per den 31 december 2015 vara oförändrad 
mot föregående års semesterlöneskuld.  
 
Särskild avtalspension och visstidspension  
(RKR 2.1) 
Avsättning till särskild avtalspension och visstids-
pension redovisas i förekommande fall i not. Enligt 
rekommendation 2.1 ska pensionsförpliktelser till 
förtroendevald enligt pensionsreglemente som inte har 
börjat utbetalas redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Kommunen har inte ännu gjort några beräkningar av 
pensionsförpliktelser till förtroendevalda som inte har 
börjat utbetalas och avviker därmed från 
rekommendationen.  
 
Jämförelsestörande poster (RKR 3.1) 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelse-
störande betraktas poster som är sällan förekommande 
och där beloppen normalt sett är lika med eller större 
än 0,5 miljoner kronor. Realisations- vinster/förluster 
redovisas alltid som jämförelsestörande. 
 
Skatteintäkter (RKR 4.2) 
Slutavräkningen för skatteintäkter baseras i 
delårsbokslutet på SKL:s augustiprognos och 
specificeras i not i enlighet med rekommendationen. 
 
Bidrag till infrastrukturella investeringar (RKR 
6.2) 
Kommunen har under perioden inte lämnat några 
bidrag till infrastrukturella investeringar.  
 
Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser (RKR 7.1) 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om 
pensionsförpliktelserna och pensionsmedels-
förvaltningen enligt rekommendationen. 
 

Sammanställd redovisning (RKR 8.2) 
Från och med år 2012 har det inte upprättats någon 
koncernredovisning. Det helägda bolaget Bräcke 
Teknik i likvidation AB slutlikviderades den  
31 december 2013. Övriga delägda bolag, förbund och 
uppdragsföretag uppnår inte betydande inflytande i 
enlighet med RKR:s definitioner.  
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2) 
Avsättningar för deponi har tagits upp till av det 
belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen. Beloppet baserar sig på en extern 
beräkning som gjorts för Kälarne deponi samt utifrån 
den externa beräkningen, en intern bedömning för 
deponin i Bräcke.  
 
Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4) 
Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till 
anskaffningsvärden minskat med eventuella 
investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.  
Anläggningarna skrivs av planenligt i förhållande till 
uppskattad nyttjandeperiod. Kommunen har beaktat 
RKR:s idéskrift om avskrivningar men gör en egen 
bedömning för anläggningstillgångarnas nyttjande-
period. Avskrivningstider redovisas i not. 
Investeringar som aktiveras har som princip ett 
anskaffningsvärde på lägst 50 tkr och en nyttjandetid 
överstigande tre år. En övergång till komponent-
avskrivningar skedde 2014. De största förändringarna 
är investeringar i fastigheter där komponenter med 
kortare livslängd nu lyfts ur och får kortare 
avskrivningstider jämfört med tidigare.  
 
Hyres-/leasingavtal (RKR 13.2) 
RKR skiljer på två typer av leasingavtal, finansiella 
eller operationella. Klassificeringen av leasingavtalet 
grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd. 
Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt 
leasingavtal om det innebär att de ekonomiska 
fördelar och ekonomiska risker som förknippas med 
ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Kommunen leasar 
personbilar och konorsmaskiner med avtalstider på i 
huvudsak tre år och har klassificerat samtliga 
leasingåtaganden som operationella leasingavtal. 
 
Redovisning av lånekostnader (RKR 15.1) 
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och 
belastar resultatet för den period de hänför sig till. 
Upplysningar och lånekostnader och räntesatser 
lämnas i förvaltningsberättelsen samt i noter.  
 
Redovisning av kassaflöden (RKR 16.2) 
I finansieringsanalysen framgår rörelsekapitalets 
förändring. Justeringar av poster som ej är likviditets-
påverkande specificeras och väsentliga betalnings-
flödespåverkande händelser som avviker från det 
normala redovisas. 
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Värdering av och upplysningar om 
pensionsförpliktelser (RKR 17) 
Pensionsförpliktelser redovisas inklusive löneskatt 
och värderas med tillämpning av RIPS 07. Upp-
lysningar om pensionsavsättningar och pensions-
förpliktelser, som redovisas under ansvars-
förbindelser, redovisas i not. Aktualiseringsgraden 
definieras som den andel av personakterna för anställd 
personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställningar. 
 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning 
(RKR 18.1) 
Överuttag av VA-avgifter och renhållningsavgifter 
bokförs som förutbetald intäkt. Underuttag av VA-
avgifter och renhållningsavgifter bokförs som 
upplupen intäkt.  
 
Villkorade bidrag för projekt, som sträcker sig över 
flera redovisningsperioder, intäktsredovisas i takt med 
att villkoren bedöms vara uppfyllda och bidraget 
bedöms som säkert.  

 
Kommunen avviker från rekommendationen i följande 
fall: 
 
* Anslutningsavgifter är endast en liten del av VA-
verksamhetens intäkter och de intäktsförs direkt på 
resultatet det år de debiteras.  
 
Nedskrivningar (RKR 19) 
Inga nedskrivningar eller återföring av tidigare gjorda 
nedskrivningar har varit aktuella under perioden.  
 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder  
(RKR 20) 
Kommunen lämnar upplysningar om finansiella 
tillgångar och skulder i förvaltningsberättelse och i 
noter.  
 
Derivat och säkringsredovisning (RKR 21) 
Kommunen berörs inte av rekommendationen. 
 

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande 
innehas. 
 
Eget kapital 
Kommunens totala tillgångar minus kommunens 
kortfristiga och långfristiga skulder. 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder som har en löptid 
understigande ett år. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt, förmåga att betala 
kortfristiga skulder i rätt tid. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder med en löptid överstigande ett år. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investerings-
bidrag. 
 
Balansräkning 
Balansräkningen visar kommunens totala tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital per den  
31 augusti.  
 
Resultaträkning 
Resultaträkningen redovisar de kostnader och intäkter 
som kommunen haft under räkenskapsåret. Den visar 

det ekonomiska resultatet för året som gått, 
förändringen av eget kapital. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, avgifter 
och ersättningar. Finansieras med skattemedel. 
 
Omsättningstillgångar  
Lös egendom som inte är anläggningstillgång till 
exempel bankmedel och plusgiro. 
 
Rörelsekapital 
Rörelsekapital är skillnaden mellan kommunens 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella 
styrka.  
 
Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden visar hur mycket av 
kommunens tillgångar som är lånefinansierade. Det 
beräknas som skulder dividerat med totala 
tillgångarna. 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill 
säga graden av egna finansierade tillgångar. 
 
Finansieringsanalys 
I finansieringsanalysen visas in- och utbetalningar 
under året. Man kan se hur medel tillförts kommunens 
kassa och hur de använts.  



 

2015-06-30 6 472
2014-12-31 6 463
2013-12-31 6 559
2012-12-31 6 655
2011-12-31 6 750
2010-12-31 6 885
2009-12-31 6 865
2008-12-31 7 009
2007-12-31 7 109
2006-12-31 7 202
2005-12-31 7 192
2004-12-31 7 282
2003-12-31 7 359
2002-12-31 7 406
2001-12-31 7 400
2000-12-31 7 577

Antal invånare 
i Bräcke kommun

 

2010 2011 2012 2013 2014
Bräcke/Nyhem 2 389 2 331 2 307 2 268 2 229
Hällesjö/Håsjö 1 399 1 355 1 348 1 309 1 290
Sundsjö/Revsund/Bodsjö 3 097 3 064 3 000 2 982 2 944
Summa kommunen: 6 885 6 750 6 655 6 559 6 463

Antal invånare per församling

Ålder (år) Antal Andel
0 - 5 304 4,7%

6 - 15 670 10,4%
16 - 18 244 3,8%
19 - 24 420 6,5%
25 - 44 1 143 17,7%
45 - 64 1 899 29,4%
65 - 79 1 301 20,1%

80+ 482 7,5%
6 463 100,0%

Åldersfördelning 2014-12-31

 

Församling Skatt till Skatt till Avgift till Begravnings- S:a kommunal skatt 
kommunen landstinget svenska kyrkan avgift inkl kyrkoavgift

Bräcke/Nyhem 23,39 11,20 1,50 0,50 36,59
Hällesjö/Håsjö 23,39 11,20 1,16 0,54 36,29
Revsund/Sundsjö/Bodsjö 23,39 11,20 1,50 0,50 36,59
Genomsnitt Bräcke kommun: 23,39 11,20 1,39 0,51 36,49

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2015

 
 

 
 
 

 

NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN 
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