
Ett år i Bräcke kommun
En sammanfattning av Bräcke kommuns årsredovisnng 2015.

Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa på www.bracke.se



Kort om Bräcke kommun
I Bräcke kommun som ligger mitt i Sverige i Jämtlands län bor 
knappt 6500 invånare på en yta av 3 849 km2.

Det är en kommun med spännande kontraster, höga berg och 
vackra dalar, glittrande sjöar och fantastiska fiskevatten. Här 
finns en levande landsbygd, rikt närings- och föreningsliv samt 
en stor entreprenörsanda.

Näringslivet präglas av många små och medelstora företag 
och basen är trä- och metallbearbetande industri. Bräcke 
kommun är känd för sina duktiga mathantverkare som vunnit 
massor av medaljer och fina utmärkelser.

I Bräcke kommun kan du finna både lugn och ro, gå på ope-
raföreställningar, köra crosscart, åka hundspann, fiska i den 
kända Gimån, ta en skidtur eller bara vara.

Välkommen till oss!

www.bracke.se

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 kommunika-
tioner 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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Så styrs Bräcke kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 
11 ledamöter och lika många ersättare. Sven-Åke Draxten (S) 
är ordförande, Jörgen Persson (S) är förste vice ordförande 
och Barbro Norberg (LFB) är andre vice ordförande.

Sven-Åke Draxten (S)

Bygg- och miljönämnd
Ordf. Jonas Sandbom (S)

Överförmyndarnämnd
Ordf. Jan Jonsson (S)

Valnämnd
Ordf. Arne Jonsson (S)

Näringslivsutskott Socialt utskott

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om övergripande mål och 
riktlinjer samt budget. Det är kommunens medborgare som röstar in de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet och bereda ärenden till kommunfullmäktige. 

Nämnderna
Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom sina områ-
den, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och 
genomför beslut som fattas i fullmäktige. I Bräcke kommun 
finns bara de nämnder som måste finnas enligt kommunal-
lagen, alla andra ärenden sköts av kommunstyrelsen och dess 
utskott.

Arbetsutskott
Under kommunstyrelsen finns två arbetsutskott, som väljs av 
kommunstyrelsen. Utskottens uppgift är i första hand att be-
reda ärenden för kommunstyrelsen. I vissa frågor har utskot-
ten fått lov av kommunstyrelsen att fatta beslut.



Vad hände med pengarna 
2015?
I budgeten för 2015 hade Bräcke kommun två mål för ekono-
min. Dels att resultatet, alltså att intäkterna minus kostnaderna 
för året, skulle uppgå till minst 0 kronor. Dels att kommunens 
skulder skulle minskas med minst 4,5 miljoner kronor. Båda 
målen uppnåddes, det första med råge eftersom resultatet 
blev plus 6,3 miljoner kronor. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar cirka 77 
procent av verksamheterna med 442,2 miljoner kronor för 
2015. Resten av intäkterna utgörs bland annat av riktade 
statsbidrag, avgifter och hyror.

Det mesta av pengarna går till skola, vård och 
omsorg
Verksamhetens nettokostnad är 428,3 miljoner kronor, vilket 
blir en nettokostnad på 66 352 kronor per invånare.

Vård och omsorg inklusive äldreomsorg, hemsjukvård och 
funktionshindrade kostar 158 miljoner kronor, barnomsorg och 
utbildning 126,3 miljoner kronor och individ- och familjeom-
sorg 23,9 miljoner kronor, så vård, skola och omsorg utgör 
den allra största delen av kommunens kostnader. Fördelat per 
invånare är nettokostnaden för vård- och omsorgsverksamhe-
ten 24 477 kronor och för barn och utbildning 19 566 kronor. 

Kommunens pengar ska också räcka till näringslivsutveckling, 
räddningstjänst, bibliotek, bostäder och mycket mer, som du 
kan läsa mer om längre fram. 

Kommunens intäkter 2015

Kommunens kostnader 2015

Övriga intäkter; 
2,2%

Avgifter, 
hyror; 11,0%

Driftbidrag; 
10,0%

Skatteintäkter; 
45,9%

Statsbidrag; 
30,9%

Förskole- och 
fritidsverksamhet 

(barnomsorg); 6,4%

Grundskola och 
förskoleklass; 13,5%

Gymnasieutbildning; 
7,4%

Övrig utbildning (vux, 
SFI mm); 1,4%

Äldreomsorg, 
hemsjukvård mm 
(SOL, HSL); 20,6%

Funktionshindrade 
(LSS); 6,6%

Ekonomiskt bistånd; 
1,0%

Individ- och 
familjeomsorg (exkl 
ek. bistånd); 2,8%

Affärs- och 
bostadsverksamhet ; 

8,8%

Övriga verksamheter; 
31,5%
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Hur ser framtiden ut för 
Bräcke kommun?
Vi blir färre
För att Bräcke kommun ska fortsätta att bedriva en god verk-
samhet behöver vi anpassa oss till vi blir allt färre. Under lång 
tid har befolkningstalet minskat med ungefär 80 personer per 
år. Befolkningsminskningen är den faktor som främst påverkar 
kommunens ekonomiska förutsättningar och det ställer mycket 
höga krav på att anpassa kostnaderna.

Befolkningsminskningen innebär också att ålderssammansätt-
ningen förändras. Andelen yngre blir färre samtidigt som ande-
len äldre blir fler. Det innebär att vi behöver flytta resurser från 
skola och barnomsorg till äldreomsorg. De här förändringarna 
gör också att kommunens andelar i det statliga utjämnings-
systemet förändras, vilket med ojämna mellanrum resulterar i 
stora minskningar av kommunens statsbidragsintäkter. Detta 
är kommunens stora utmaning, och anpassningar för framtiden 
kommer att vara nödvändiga.     
        
        
        
       

Flyktingsituationen bryter mönstret
2015 års befolkningsantal talar för att den rådande situatio-
nen i världen med stora strömmar av flyktingar och ett ökat 
flyktingmottagande i Bräcke kommun kommer att bryta det 
rådande mönstret, med befolkningsminskning. Effekterna kan 
synas än mer kommande år, vilket är positivt för Bräcke kom-
mun. Tappet från 31 december 2014 till samma tid 2015  är 
endast 8 personer vilket är ett relativt litet befolkningsminsk-
ning i jämförelse med tidigare år, då befolkningsantalet minskat 
med ungefär 80 personer.

Större pågående utvecklingsprojekt i  
kommunen
Kommunen har under året arbetat vidare med olika utveck-
lingsprojekt. Kommunfullmäktige har valt att prioritera bred-
bandsutbyggnad och satsningen på en arena för inomhusskid-
åkning i Gällö. 

MidSweden Skipark
Arbetet med MidSweden SkiPark har varit omfattande och 
har väckt ett stort regionalt intresse. Kommunfullmäktige har 
beslutat att gå in som investerare, och det har också några 
privata företag gjort. Regionstyrelsen och Länsstyrelsen i 
Jämtlands län stödjer också investeringen. Projektet har goda 
förutsättningar att både marknadsföra kommunen och att 
skapa förutsättningar för att behålla eller öka servicen och 
skapa arbetstillfällen. Vid årets början anställdes en projekt-
ledare med uppdrag att slutföra projektet. Under våren 2016 
bedöms fastighetsaffären bli klar och ett arenabolag 
bildas som ska påbörja investeringen i MidSweden 
Skipark, världens längsta inomhusarena för skidåkning 
och skidskytte i ett naturberg.

 
Bredbandsutbyggnaden 
Vid årsskiftet 2015 bedömdes drygt 65 procent av kommu-
nens hushåll ha tillgång till bredband med en kapacitet på 100 
Mbit/sek. I dagsläget finns det totalt 12 stycken byföreningar 
och en förening för tätorterna Kälarne, Bräcke och Gällö. Sju 
av byföreningarna har redan byggt eller påbörjat byggnationen 
av sina fibernät. Resterande fem föreningar har genomfört 
sin projektering och har sökt stöd till fibernät hos berörda 
myndigheter. Byggnationen i de tre tätorterna har påbörjats 
och fortsätter under 2016. 

31 december 2015 bodde 6455 personer i Bräcke 
kommun, det var 8 färre än 2014.

Nu vet vi att man 
har tagit beslut och 

bygger! Häng med oss 
på www.midsweden-
skipark.se eller på 

facebook!
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Psst...

Bräcke- Sveriges första helt fibrerade kommun?



Kommunens verksamheter 
under 2015
Här presenteras en sammanfattning av de olika huvudverk-
samheter som bedrivits under året, mer specifika händelser 
och ytterligare information kan du hitta i årsredovisningen för 
2015. 

Kommunens organisation är uppdelad i sju avdelningar. Sam-
manlagt var 708 personer anställda på hel- eller deltid med 
månadslön och 208 med timlön vid årsskiftet 2015. 81 % av 
de anställda var kvinnor.  Om man räknar om alla tjänster med 
månadslön till heltidstjänster fördelades antalet anställda så 
här:

 

Anställda            2015

Vård- och omsorgsavdelningen  301
Skol- och barnomsorgsavdelningen  203
Sociala avdelningen     53
Teknik- och infrastrukturavdelningen   23
Tillväxtavdelningen     17
Bygg- och miljöavdelningen      6
Staben       40
Kommunledning        9
Totalt     652
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För att allt ska fungera smidigt för kommunens olika verk-
samheter finns intern service i den avdelning som kallas för 
staben. Staben sköter till exempel om löneutbetalningar, ser till 
att alla datorer och system fungerar, ordnar vikarier och håller 
ordning på alla offentliga handlingar. De har även hand om 
kommunens ekonomi som budget, redovisning och uppföljning.

År 2015 diariefördes 1075 olika ärenden i 
kommunstyrelsens diarium. Bräcke kommun 
tog emot 20 159 leverantörsfakturor och 
skickade i sin tur ut 23 272 fakturor till sina 
kunder.

Intern service

Så fördelas 100 kronor 2015
Det här cirkeldiagrammet visar vad dina kommunala skatte-
pengar används till. Tänk att varje 100 kronor som du betalar i 
skatt till kommunen fördelas ungefär så här:    
        
        
        
        
        
        

        
   

*Politisk verksamhet innefattar verksamhet i styrel-
ser och nämnder, arvodering av förtroendevalda, 
stöd till partier, revision samt administration.

Politisk 
verksamhet;  2 kr 

Förskola;  7 kr 

Fritidshem;  3 kr 

Grundskola inkl 
förskoleklass;  

21 kr 

Gymnasieutbildn;  
8 kr 

Övrig utbildning 
(vux, SFI mm);  2 kr 

Äldreomsorg;  
31 kr 

Omsorg om 
funktionshindrade 

;  12 kr 

Individ- och 
familjeomsorg;  

5 kr 

Infrastruktur, miljö 
& hälsoskydd;  7 kr 

Kultur och fritid;  3 
kr 

Arbetsmarknad;  
1 kr 

Integration; 
-1 kr 



Vård och omsorg

I socialstyrelsens mätning ”öppna jämförelser” svarar de äldre 
i kommunen på frågor om vård och omsorg.

Hemtjänsten gör det möjligt för många äldre att bo kvar hem-
ma. Under 2015 var det 282 personer som hade hemtjänst. 

Andelen som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i 
Bräcke kommun 2015 är 95 %, mot rikets medel som är 89 
%, det gör att Bräcke kommun hamnar på plats 33 av Sveriges 
totalt 290 kommuner. 99 % av vårdtagarna anger dessutom 
att hemtjänstpersonalen alltid ger dem ett bra bemötande, 
vilket är högre än rikets medel på 97%.

Vård och omsorg            2014  2015

Äldreomsorg 
Antal i ordinärt boende med hemtjänst         293       282 
Antal boende/platser i särskilda  
boendeformer: permanent- ,  
korttidsboende och gruppbostad för dementa      121        121

Särskild omsorg 
Antal i boende med hemsjukvård          192        180
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Den nationella satsningen ”Bättre liv 
för sjuka äldre” avslutades under året. 
Den har inneburit flera givande tillfällen 
för kompetenshöjning. Ett arbete som 
man kommer att fortsätta med.

Området vård- och omsorg är det största, både om man 
räknar antal anställda och andelen av kommunens kostnader. 
Ungefär 40 % av det som du betalar i skatt till kommunen 
används till vård och omsorg av äldre personer och personer 
med funktionsnedsättningar.
 
Verksamheten inom vård och omsorg styrs av socialtjänstlagen 
(SOL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och hälso-och sjukvårdslagen (HSL). Det innebär att de 
som bor i kommunen och har vissa behov har rätt till omsorg 
enligt lagen.

I Bräcke kommun finns fem särskilda boenden för äldre och tre 
gruppbostäder. 

Arbetet med nyckelfri hemtjänst har 
fortsatt under året, projektet kommer 
att avslutas under 2016. Då kommer 
all personal att kunna arbeta med 
mobila lösningar fullt ut.



Ungefär 40 % av det du betalar i skatt till kommunen går till 
skola och barnomsorg.

I Bräcke kommun finns tre skolområden: Bräcke, Gällö och 
Kälarne, två förskoleområden: Bräcke/Kälarne och Gällö samt 
vuxenutbildning. Kommunfullmäktige beslutade i december 
att skolverksamheten F-9 ska bedrivas i Gällö. Förskola och 
fritidshem ska bedrivas i Gällö och Pilgrimstad.

Inom området skola och baromsorg arbetar kommunen för att 
skapa goda förutsättningar för elevernas kunskapsmässiga 
och sociala utveckling. Jämfört med tidigare år har det skett en 
stor förbättring av elevernas resultat.

Kommunen satsar på kompetenshöjning hos lärare och 
pedagoger, under året har en nationell satsning ”Matematiklyf-
tet” genomförts. Att arbeta med IT i undervisningen är också 
ett prioriterat område, det handlar om bra uppkoppling och 
modern teknik.

I Sveriges kommuner och landstings mätning ”öppna jämförel-
ser”, upplever 90 % av eleverna i åk 5 att de får den hjälp de 
behöver i skolarbetet, och 92 % anser att lärarna förväntar sig 
att de ska nå målen i alla ämnen. 

I åk 9 var 85 % behöriga att söka gymnasiet vårterminen 
2015, mot 86 % i riket. Även andelen elever i åk 9 som nått-
kunskapskraven i samtliga ämnen ligger högre än riket, 81 % 
mot rikets 77 %.

Skola och barnomsorg 

Förskole- och utbildningsverksamhet            2014    2015
Barn, ungdom och skola
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi                    189  196
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi                     26    16
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht)                  665  660
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Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. På ett och 
samma ställe erbjuds tjänster av betydelse för barns och föräldrars 
hälsa och välbefinnande. Där kan du bland annat träffa mödrahäl-
sovården (MVC), barnhälsovården (BVC) och socionom.

Under 2015 besökte 756 personer familjecentralen i Bräcke.

Läs mer på nästa sida.



Socialt stöd
Inom området socialt stöd arbetar Bräcke kommun med 
individ- och familjeomsorg (IFO), invandring och integration, 
arbetsmarknadsområdet och driver ett projekt tillsammans 
med samordningsförbundet, Projekt Integration X-tra (PIX). 

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen stöttar både med olika förebyg-
gande insatser och med socialt och ekonomiskt stöd till de 
barn, vuxna och familjer i vår kommun som behöver hjälp. 
Kommunens olika förebyggande team arbetar för att sätta in 
tidiga insatser för att stötta de familjer som har behov. 

Invandring och integration
Personalen vid internationella enheten arbetar aktivt för att ge 
nyanlända goda förutsättningar till integration och i samver-
kan med andra aktörer öka möjligheter till sysselsättning och 
egen försörjning. Under 2015 tog vi emot 90 personer. Det 
är arbetsförmedlingen som har det övergripande ansvaret för 

nyanländas etablering. Kommunen samarbetar med dem i ett 
projekt för att förbättra tillgången till utbildningar och arbets-
förberedande insatser för de som är nyanlända. 

I dagsläget har kommunen fyra HVB-hem, hem för vård eller 
boende för ensamkommande flyktingbarn. I överenskommelse 
med Migrationsverket utökades platserna på från 23 till 40 
platser under 2015. 

Arbetsmarknadsenheten
I juli 2014 startades en ny arbetsmarknadsenhet, AME, som 
ger stöd till olika personer och lotsar till egen försörjning. 
Enheten kommer också att stötta och ha personalansvar för 
de lönebidragsanställda samt ha ett så kallat serviceteam som 
utför plustjänster för kommunens övriga verksamheter. 

Sammanlagt 117 personer fick stöd av AME under 
2015.

Inom området för teknik och infrastruktur arbetar kommunen 
med service till allmänheten. Det handlar om exempelvis 
vatten- och avlopp, renhållning, gator och vägar samt uthyr-
ning av bostäder och lokaler.

Fjärrvärmeverksamheten såldes i augusti 2015, och ägs nu av 
Adven Värme AB. Lekparker har rustats upp vid Kälarne skola, 
Gällö skola samt lekparken i Bräcke. Utbyggnaden av gatube-
lysningsstyrning och energibesparande åtgärder inom gatube-
lysningen har genomförts för cirka 150 gatubelysningspunkter.

Under 2015 fortsatte arbetet med att revidera tillägget till 
översiktsplan för vindkraft. En projektering av en ny reningsan-
läggning i Pilgrimstad har påbörjats och fortsätter. 

Två nya HVB-hem för 18 respektive 15 ensamkommande 
flyktingbarn har färdigställts i Bräcke.

Teknik och infrastruktur

Teknik och infrastruktur      2014    2015
Bostäder 
Antal lägenheter                      462          467 
Uthyrningsgrad                    92 %        89 %
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Varje år görs förbättringsarbeten på fastigheter. Under 2015 
målande man om riksvägen 25 och 2016 fortsätter man med 
riksvägen 29. Det gjordes även fler åtgärder på andra fastig-
heter runt om i vår kommun.

Läs mer på nästa sida.



Bygg- och miljöfrågorna ligger under en egen nämnd eftersom 
de ska hanteras skilt från kommunstyrelsen. Annars skulle 
kommunstyrelsen till exempel kunna bevilja sig själv bygglov.

Inom området bygg och miljö arbetar Bräcke kommun med 
bygglov, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Kommunen 
arbetar även med energirådgivning till kommuninvånare och fö-
retag. Arbetet består i att med hjälp av tillsyn, undersökningar 
och provtagningar försöka säkerställa att människor och djur i 
vårt områdefår bästa möjliga levnadsförhållanden.

Avdelningen har även börjat se över ett närmare samarbete 
med Ånge kommun. Redan nu så delas energirådgivning och 
en bygglovshandläggare med Ånge kommun. Avdelningen har 
från och med i år ett gemensamt Life-projekt (Triple Lakes) 
tillsammans med Länsstyrelsen samt Bergs och Östersunds 
kommuner. Projektet syftar till att förbättra vattnet och miljö-
erna i och kring sjöarna Revsundssjön, Locknesjön och Näkten.

Under 2015 har ett omfattande inventerings-
arbete inletts. 

Avdelningen har under året informerat och 
översiktligt inventerat cirka 650 enskilda  
avloppsanläggningar.

Bygg och miljö
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Projektet Triple Lakes kommer att 
fortsätta med inventeringen och 
bedömningen av enskilda avlopp i 
kommunen.

Byggärenden handlar bland annat om 
när man söker bygglov, lov för skyltar 
eller eldstäder. Det handlar även om 
att följa lagar och regler som gäller vid 
strandskydd.

Bygg och miljö                       2014    2015
Byggenheten   
Antal byggärenden                    152         188 
Antal trafikärenden                     16  17 
Antal bostadsanpassningsärenden                    65  73

Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Totalt antal tillsynsobjekt, miljö-och hälsoskydd                750         750 
Antal livsmedelskontroller                                 57         141  
Antal miljökontroller                   18             25

 



Inom området för näringsliv och utveckling arbetar kommunen 
med utvecklingsfrågor för de som vill bo, bedriva verksamhet 
och besöka kommunen. En övergripande devis är att lysa på 
det som redan finns, exempelvis befintliga medborgare, företa-
gare och föreningslivet men också att välkomna nytt.

En förutsättning för att människor ska kunna bo, bedriva 
verksamhet i och på sikt även vilja besöka vår kommun är 
fungerande fysiska och digitala kommunikationer. Därför finns 
en samordnare som stöttar de fiberföreningar som bygger och 
planerar fibernät. 

Goda relationer med civilsamhället är avgörande för hela 
kommunens utveckling. Arbetet fortsätter med att förbättra 
informationen till och kommunikationen med medborgarna. 
Det handlar till exempel om samhällsinformation via hemsida, 
trycksaker och annonser, men lika mycket om möten och 
nätverkande. 

Näringsliv och utveckling

Näringsliv och utveckling        2014     2015
Antal nyregistrerade företag i kommunen                   67           56
Aktiva låntagare på biblioteken          1 879      1 822
Antal utlån på biblioteken under hela året                  49 345    50 573
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Under året 2015 slutfördes bygg-
nationen av fibernäten i Revsund, 
Rissna, Östra Bräcke, Bodsjö och 
Pilgrimstad!

Psst...
Bräcke kommun har goda chanser att 
bli den första helt fibrerade kommunen 
i Sverige.

På nationaldagen den 6 juni 
hade Bräcke kommun sin för-
sta medborgarskapscermoni.

Arbetet med världens 
längsta skidtunnel i ett 
berg fortsätter! 
MidSweden SkiPark.

Kommunen ordnar bland annat näringslivsråd och deltar vid 
företagarluncher, genomför omkring 100 företags-
besök och marknadsför kommunens sevärdheter och besöks-
mål. Under året har Bräcke kommun arbetat länsöverskridande 
med Ånge kommun och försökt lyfta lokala sevärdheter och 
utflyktsmål.

Brottsförebyggande rådet/Folkhälsorådet är en annan viktig
samverkansplattform för arbetet med att förebygga brott och 
främja folkhälsa. 

I Bräcke kommuns regi bedrivs en rad aktiviteter för att bidra 
till ett rikt kultur- och fritidsliv. Det har under året bedrivits 
aktiviteter för att stimulera till läslust för barn och unga genom 
projekt som exempelvis Vargbröder. Kulturskolan har också en 
viktig roll och bidrar till ett rikt musikliv. Under 2015 var 190 
elever inskrivna i kulturskolan.


