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BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION
Politisk organisation
Revision

Kommunfullmäktige

Bräcke och Ånge
bygg- och
miljönämnd

Kommunstyrelse

Valnämnd

Socialutskott

Näringslivsutskott
Kommunens samlade verksamhet består förutom av
kommunen; koncernföretag och uppdragsföretag.

Uppdragsföretag

Koncernföretag
Ett koncernföretag definieras som en juridisk person där
kommunen har ett bestämmande (minst 50 % ägarandel)
eller betydande (minst 20 % ägarandel) inflytande. I
kommunkoncernen ingår bolaget MidSweden 365 AB,
delägt av kommunen till 89,94 procent.

Kommunala entreprenader
- Lundstams Återvinning AB
- Revsunds Transport AB
- Reaxcer AB
- ISS Industriservice AB

Gemensam överförmyndarnämnd i
Bräcke och Berg

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)

Utlagd verksamhet
Avfallshämtning, transport och behandling
Slamtömning
Yttre skötsel och vinterväghållning
Ledningsspolningar

Avtalstid och möjlig förlängning
2016-12-01 – 2022-09-30
2018-03-01 – 2024-02-29
2015-04-01 – 2020-03-31
2017-01-01 – 2022-12-31

Förvaltningsorganisation
Kommunchef

Stab

Tillväxtavdelning

Vård- och
omsorgsavdelning

Teknik- och
infrastrukturavdelning

Skol- och
barnomsorgsavdelning

Social
avdelning

Bräcke och
Ånge byggoch miljöförvaltning
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE:
Nu kan vi summera 2018. Vi kan konstatera att det var ett annorlunda år på flera sätt, både för Bräcke
kommun och landets övriga kommuner. Efter flera år med mycket stark ekonomisk utveckling blev 2018 ett
trendbrott i kommunsektorn i landet. Kommunernas överskott minskade under året med mer än 25 procent
mot tidigare år. Var fjärde kommun (72 stycken) redovisade förlust under 2018.
Även Bräcke kommun hade ett tufft år ekonomiskt. När budgetarbetet påbörjades för 2018 fattades det cirka
23 miljoner kronor för att inte gå med förlust. Många åtgärder gjordes och när budgeten för året togs så hade
man kommit ner till 10,7 miljoner kronor som saknades för att nå ett nollresultat. Med detta som sparbeting
fick alla verksamheter jobba aktivt under hela året för att minska sina kostnader. Ökningen av skatteintäkter
och generella statsbidrag för kommunen var noll procent mot året innan, samtidigt som kostnaderna för löner
ökade med flera procent. Tack vare en fantastisk insats av personalen och att många var med och tog ansvar
för kommunens ekonomi så klarade vi det finansiella målet. Kommunen gjorde ett litet men ett mycket
viktigt plusresultat för året! Kommunens resultat blev 0,9 miljoner kronor och resultatet efter avstämning
mot balanskravet blev 0,3 miljoner kronor.
2018 blev året med extremt mycket snö under vintern, en sommar med öppnandet av hela skidtunneln, en
rekordtorr sommar med stora skogsbränder samt en valrörelse som resulterade i ett nytt politiskt landskap.
Sommarens stora skogsbränder satte hela samhället under hård prövning men med många fantastiska
insatser så klarade vi tillsammans av utmaningen. Det blev tyvärr en stor kostnad för många i slutändan. För
kommunens del så kommer vi få veta den slutliga notan för bränderna först under 2019. Under sommaren
öppnades även hela skidtunneln för första gången och Sveriges statsminister var med och invigde
skidskyttebanorna lite senare. Det var det första besöket av en svensk statsminister i Bräcke kommun på
över 30 år.
Efter tre år med ökad befolkning i kommunen kom tyvärr befolkningsmängden under 2018 att minska, detta
med 125 personer. Resultatet av detta kommer att innebära minskade statsbidrag under 2019 med cirka sju
miljoner kronor.
Trots en ekonomi med många utmaningar har kommunen minskat sin låneskuld under året. Låneskulden har
minskat med 4,8 miljoner kronor. Samtidigt har kommunen klarat av sina investeringar med egna pengar,
man har alltså inte behövt ta några nya lån under året.
Kommunen har satt upp mål för sina verksamheter och många av dom har man i verksamheterna lyckats
uppnå, dock inte alla. Så det finns utmaningar även framöver för Bräcke kommun.
Jag vill avsluta med att tacka alla medarbetare för de insatser ni gjort för kommunen och våra medborgare
under året. Ni tog oss genom ett år med budgetunderskott, stormar, skogsbränder samtidigt som ni skötte
verksamheterna på ett bra sätt!
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KOMMUNENS VISION
Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en
vision för Bräcke kommun (kf § 55/2011).

-

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

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.

Sammanfattning
I framtidens Bräcke kommun:
-

ökar befolkningen

-

ökar näringslivet

-

ökar välbefinnandet
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsen i Bräcke kommun får härmed avge
redovisning för 2018.

Kommunen
Bräcke kommun redovisar för 2018 ett positivt resultat
på 0,9 miljoner kronor och ett balanskravsresultat på
0,3 miljoner kronor.
Årets resultat innebär att kommunen klarar det
finansiella målet att resultatet ska uppgå till minst noll
miljoner kronor
Jämfört med det budgeterade resultatet är årets resultat
0,9 miljoner kronor högre.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt ett
överskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget.
Politisk organisation, sociala avdelningen, staben och
tillväxtavdelningen redovisar överskott med totalt
9,5 miljoner kronor. Tre avdelningar redovisar
underskott, vård- och omsorgsavdelningen med
2,4 miljoner kronor, teknik- och infrastrukturavdelningen med 2 miljoner kronor samt skol- och
barnomsorgs-avdelningen med 3,8 miljoner kronor.
Gemensamma anslag redovisar ett överskott med
5,2 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på lägre
kostnader för gymnasieutbildning.
Bygg- och miljönämnden och Överförmyndarnämnden
redovisar överskott mot budget med 0,1 respektive
0,8 miljoner kronor
Finansieringen redovisar en negativ avvikelse på
6,8 miljoner kronor. De största avvikelserna utgörs av
avstämningar avseende arbetsgivaravgifter och
pensioner, lägre statsbidrag samt avgångsvederlag.
Nedan visas fördelningen av avvikelsen mellan prognos
och budget för verksamheterna (mkr):
Kommunfullmäktige pol org
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Gemensamma anslag
Bygg- och miljönämnden
Skatter, finans, centrala poster
Totalt

-

0,2
0,1
0,8
1,3
5,2
0,1
6,8
0,9

Årets investeringsbudget inklusive ombudgeteringar från
2017 har uppgått till 24,1 miljoner kronor. Under året
har investeringar genomförts med 13,8 miljoner kronor.
På grund av att investeringar inte färdigställts kommer
drygt 3,9 miljoner kronor att begäras ombudgeterade till
2019.

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner, på kort och lång
sikt, ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat
balanskravet, vilket innebär att det inte är tillräckligt att i
resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en
god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör
resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar
ekonomin på kort och lång sikt. För verksamheten ska
det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska det
anges finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
Fullmäktige beslutade under 2015 om finansiella
riktlinjer och verksamhetsspecifika riktlinjer för god
ekonomisk hushållning i Bräcke kommun
(kf § 16/2015). De finansiella riktlinjerna anger att
kommunens ekonomiska resultat i genomsnitt ska uppgå
till minst en procent av skatter och statsbidrag under
perioden 2015 – 2024 samt att kommunens långfristiga
låneskuld årligen ska minska.
Kommunens ekonomiska resultat har i genomsnitt
uppgått till 0,6 procent av skatter och statsbidrag under
perioden 2015 – 2018.
I kommunplanen för 2018 har kommunen två finansiella
mål som är av betydelse för att uppfylla kriterierna för
god ekonomisk hushållning.
Utöver de två finansiella målen finns verksamhetsmål av
kommunövergripande karaktär som har betydelse för
god ekonomisk hushållning.
Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning
1. Kommunens resultat för 2018 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 december: Kommunens resultat efter
avstämning mot balanskravet uppgår till 0,3 miljoner
kronor. Målet är uppnått.
2. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2018
minska med minst 4,8 miljoner kronor.
Syftet med målet är att minska kommunens
långfristiga låneskuld för att frigöra medel som är
bundna i räntekostnader.
Utfall per 31 december: Kommunens långfristiga
låneskuld har minskat med 4,8 miljoner kronor.
Målet är uppnått.
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Verksamhetsmål
Verksamhetsmål med särskild betydelse för god ekonomisk hushållning.

Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”
Politiskt mål
All verksamhet ska utgå från
varje persons behov och förutsättningar och där varje person
med stigande ålder tar ett
större ansvar för det egna
lärandet.

Verksamhetsmål
Andelen elever i årskurs 9 som
når kunskapskraven i alla
ämnen och är behöriga till ett
nationellt program ska öka.

Bräcke kommun ska ha en god
omvårdnadskontinuitet.

Effektiviteten inom hemtjänst
skall uppgå till minst 87 %.

Mätmetod
Betyg åk 9.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Följs upp i det
systematiska
kvalitetsarbetet på
skolnivå och
avdelningsnivå
Antalet beviljade
timmar delat i antalet
arbetade timmar
inklusive res- och
kringtid.

Kunskapskrav: 64,5 %
(2017: 57,0 %)
Behörighet: 75,0 %
(2017: 65,3 %).
Målet har inte uppnåtts.
Effektiviteten har
uppgått till 82,6 %.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Politiskt mål

Verksamhetsmål
Sjukfrånvaron ska inte överstiga
7 % av tillgänglig ordinarie
arbetstid.

Mätmetod
Statistik från
lönekontoret

Måluppföljning
Målet är uppnått.
Sjukfrånvaron uppgår till
6,65 % den 31/12 2018.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Politiskt mål

Verksamhetsmål
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och uppgå
till minst 94 %.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Kostnadstäckningsgraden för
taxe- och avgiftsfinansierad
verksamhet inom
verksamheterna bygg och
miljö ska öka.

Intern uppföljning.

Uthyrningsgraden har i
genomsnitt uppgått till
95,2 % 2018.
Målet är inte uppnått.
Kostnadstäckningsgraden har uppgått till
38 % jämfört med
50 % 2017.
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Politiskt mål
Antalet hushåll med
försörjningsstöd ska minska
över tid.

Verksamhetsmål
Antalet hushåll med
försörjningsstöd ska vara
oförändrat eller minska jämfört
med föregående år.

Sammantagen bedömning av målen
för god ekonomisk hushållning

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.
Antalet hushåll med
försörjningsstöd uppgår
till 237 den 31/12 2018.
(2017: 271).

Målet om effektiviteten inom hemtjänsten har inte
uppnåtts. Det beror på att arbetade timmar numera mäts
utifrån utfallet i lönesystemet istället för som tidigare
utifrån planerad arbetstid. Inför kommande år har målet
omarbetats.

Den samlade bedömningen är att målen för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Målet för kostnadstäckningsgraden inom bygg och miljö
har inte uppnåtts. Det har varit en medveten prioritering
med anledningen av sammanslagningen med Ånge
kommun.

De två finansiella målen har uppnåtts.
Vad gäller verksamhetsmålen har fyra mål uppnåtts och
två mål har inte uppnåtts.
Indikatorer
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad äldreomsorg
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad LSS
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad IFO
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad grundskola
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad förskola
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad fritidshem
Nettokostnadsavvikelse mot
referenskostnad gymnasieskola

2013

2014

2015

2016

2017

1 856 kr

2 640 kr

2 628 kr

4 055 kr

3 694 kr

-646 kr

-333 kr

-244 kr

86 kr

44 kr

-

127 kr

-212 kr

1 078 kr

1 126 kr

2 141 kr

2 026 kr

1 956 kr

783 kr

725 kr

-

-

633 kr

405 kr

190 kr

-

-

998 kr

523 kr

424 kr

-1 129 kr

-647 kr

-1 453 kr

-2 193 kr

422 kr

källa: www.kolada.se
Nettokostnadsavvikelse, definition:
Avvikelse i kronor per invånare mellan nettokostnad och
referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus
bruttointäkt inom respektive verksamhet.

riket. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre
kostnadsläge än statistiskt förväntat.

Referenskostnaden är den förväntade kostnaden för
Bräcke kommun inom respektive verksamhet, baserat på
de olika delfunktionerna i kostnadsutjämningssystemet i

Redovisningen av nettokostnadsavvikelser sker i juni
avseende föregående år baserat på inrapporterat
räkenskapssammandrag.

Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”
Sjukfrånvarons andel i förhållande till
ordinarie arbetstid den 31/12.

2014

2015

2016

2017

2018

78 %

80 %

80 %

79 %

76 %

7,65 %

7,79 %

7,81 %

7,62 %

6,65 %
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Trots en högkonjunktur bedöms arbetslösheten i euroområdet bli fortsatt besvärande hög på omkring åtta
procent. Osäkerheten kring Brexit samt de rådande
handelskonflikterna är i dagsläget de två enskilt största
riskerna som kan få negativ inverkan på den globala
tillväxten.

Utvärdering av måluppfyllelse avseende
verksamheternas mål
•
•
•
•

27 mål har uppnåtts.
29 mål har inte uppnåtts.
4 mål har inte utvärderats.

Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vid
beräkning av balanskravet ska bland annat realisationsvinster 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 omstruktureringskostnader av engångskaraktär i syfte att
uppnå god ekonomisk hushållning.

Efter avstämning mot balanskravet per den 31 december
redovisas ett resultat på 0,3 miljoner kronor. Då har
realisationsvinster med 0,6 kronor frånräknats.
Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att
reglera.
Balanskravsutredning (mkr)
Årets resultat enligt resultaträkning
Reducering av samtliga
realisationsvinster
Justering av realisationsvinster enl
undantagsmöjlighet
Justering av realisationsförluster enl
undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade
förluster i värdepapper
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2018
0,9

2017
0,7
-

0,3

-

0,6

-

-

-

-

-

-

0,4

0,3

-

-

-

-

0,4

0,3

Omvärldsbevakning
Enligt Konjunkturinstitutet (KI) blir tillväxten i global
BNP ungefär lika hög 2018 som 2017, det vill säga strax
under fyra procent. Bedömningen är att den globala
tillväxten därefter blir något lägre. I USA råder högkonjunktur, vilket innebär fortsatta räntehöjningar för att
undvika att inflationen blir för hög. Inom euroområdet
påbörjas en mild högkonjunktur, men det är stora
skillnader mellan länderna. Det är framförallt Italien som
avviker, främst beroende på höga statsskuldsräntor vilket
är en följd av den expansiva politik regeringen driver.

Såväl Sveriges kommuner och landsting (SKL) som
Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att den svenska
ekonomin är på väg in i en avmattningsfas. Det beror på
en svagare tillväxt för inhemsk efterfrågan och export.
Huvudförklaringen till den svagare inhemska tillväxten
är en kraftig nedgång i bostadsbyggande, vilket påverkar
tillväxten negativt under 2019. SKL prognostiserar att
tillväxten (BNP) i Sverige blir 1,1 procent för 2018,
1,3 procent för 2019 för att därefter ligga på nivåer kring
1,6 procent. De senaste fem åren har tillväxten i
genomsnitt varit 2,8 procent.
Trots en stark sysselsättningstillväxt de senaste åren
bedöms arbetslösheten plana ut kring drygt 6,5 procent
de kommande åren. Det beror främst på stora
matchningsproblem på arbetsmarknaden. SKL:s prognos
för arbetade timmar är 0,5 procent för 2019, minus
0,5 procent för 2020 och 0,4 procent för 2021.
Motsvarande siffror för arbetslösheten är 6,4; 6,6
respektive 6,8 procent.
SKL har i sin senaste skatteunderlagsprognos, baserat på
ovanstående utveckling, gjort bedömningen att skatteunderlagstillväxten står inför en markant inbromsning
under 2019. SKL:s bedömning är att skatteunderlagets
nominella ökningstakt blir 2,9 procent under 2019 och
2020 för att därefter återhämta sig till ett historiskt
genomsnitt på omkring fyra procent. I reala termer
uppgår skatteunderlagstillväxten till 0,9 procent under
2019, 0,0 procent under 2020 respektive 0,8 procent
under 2021. Utrymmet för regeringen att under 2019
genomföra ytterligare ofinansierade åtgärder är
begränsat, givet att överskottsmålet beaktas. Under
resterande mandatperiod motsvarar utrymmet för
ofinansierade åtgärder vad som behövs för att finansiera
bibehållen personaltäthet i offentligt finansierade
verksamheter. Det kommer innebära att kommunsektorn
står inför en mycket besvärlig obalans mellan snabbt
växande demografiskt betingade behov och ett långsamt
växande skatteunderlag.

Bräcke kommuns utveckling
MidSweden SkiPark
Projektet MidSweden SkiPark avslutades formellt under
2017, i samband med att koncernbolaget MidSweden
365 AB övertog de byggnationer och installationer som
färdigställdes i projektet.
Inom ramen för projektet uppstod två tvister, den ena
mellan kommunen och den tidigare ägaren av
fastigheten – Fortifikationsverket och den andra mellan
kommunen och huvudentreprenören Lotus Maskin och
Transport AB.
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Tvisten mellan kommunen och Fortifikationsverket har
under året blivit löst genom en förlikning mellan
parterna. Förlikningen resulterade i att Fortifikationsverket återbetalade 0,7 miljoner kronor på grund av
dolda fel i fastigheten.
Tvisten mellan kommunen och Lotus Maskin och
Transport AB är inte klar. I november 2018 mottog
kommunens advokater ett utkast till en första inlaga för
att väcka talan. Avsikten med utkastet är enligt Lotus
advokater att parterna ska träffas för att utreda om
förutsättningar finns för en uppgörelse i godo.
Inriktningen är att parterna kommer att träffas i slutet av
mars.

Under 2019 kommer en genomlysning ske kring
omfattningen av kommunstyrelsens förstärkta
uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Genomlysningen syftar till att hitta formerna och nivån för
uppsiktsplikten, vilket har prövats av högsta
förvaltningsdomstolen under 2018.
Organisation

Bredbandsutbyggnad

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017
(kf § 125/2017) att tillsammans med Ånge kommun
samverka i en gemensam nämnd och förvaltning för
bygg- och miljöfrågor från och med 1 januari 2018.
Bräcke kommun är värdkommun för såväl den gemensamma nämnden som för förvaltningsorganisationen.
Berörd personal från Ånge kommun blev formellt
anställda av Bräcke kommun från den 1 januari 2018.
Samtliga nämndsledamöter från båda kommunerna har
under året behållit sina uppdrag i den nya gemensamma
nämnden. År 2019 kommer en anpassning av antalet
ledamöter att genomföras.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade 80 procent av hushållen i
Bräcke kommun tillgång till bredband med hastigheter
över 100 Mbit/s enligt offentlig statistik från Post och
telestyrelsen.

Inom sociala avdelningen har omstruktureringen inom
internationella enheten fortsatt. Resterande HVB har
under året omvandlats till stödboenden. Enheten stödjer
idag ungefär 30 stycken ungdomar.

Fyra fiberföreningar håller på att slutföra byggnation och
installation av sina fibernät. Driftsättningarna har blivit
något senarelagda och beräknas bli klara under 2019.

Inom skol- och barnomsorgsenheten har antalet barn
med behov av barnomsorg fortsatt att vara högre jämfört
med tidigare prognoser. Det innebär att de temporära
förskoleavdelningarna som skapades inför höstterminen
2017 i Pilgrimstad, Gällö, Bräcke och Kälarne har
använts under hela 2018.

Eftersom ingen av parterna har ändrat ståndpunkt i
sakfrågan är en bedömning av utfallet i tvisten mellan
kommunen och entreprenören i dagsläget inte möjlig att
göra.

Det innebär att nästan 100 procent av hushållen i Bräcke
kommun då kommer att ha tillgång; i sin närhet 1, till
bredband med hastigheter över 100 Mbit/s.
Digitalisering
I november 2018 påbörjades en förstudie som ska
kartlägga nuläget för kommunens verksamheter och
målgrupper inom området digitalisering. Syftet med
förstudien är att undersöka hur kommunen kan erbjuda
mer service till invånarna och företagen genom
digitalisering.
Förstudien ska ge underlag till ett eventuellt genomförandeprojekt med fokus på digitalisering av de
offentliga verksamheterna.
Förstudien pågår till och med juli 2019 och finansieras
med stöd från Tillväxtverket, Europeiska Regionala
utvecklingsfonden.
Mål och målstyrning
Nuvarande struktur för målstyrningen är inne på sitt
tredje år. Inför året har verksamhetsmålen med särskild
betydelse för god ekonomisk hushållning setts över,
främst i syfte att de ska vara möjliga att följa upp i såväl
delårsbokslut (för eventuella måluppföljande åtgärder)
som i årsredovisningen.
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Definition enligt PTS, med innebörd att de har möjlighet att ansluta.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2017
(kf § 119/2017) att avveckla Bergsvägens demensboende
i Pilgrimstad och att minska antalet särskilda boendeplatser på Tallgläntan i Kälarne med fyra platser.
Avvecklingen av demensboendet i Pilgrimstad slutfördes
i februari 2018. Minskningen av fyra särskilda boendeplatser i Kälarne genomfördes i april 2018. Minskningen
genomfördes något senare än budgeterat för att säkerställa en så smidig avveckling av demensboendet som
möjligt.
Omsättningen av personal på teknik- och infrastrukturavdelningen samt tillväxtavdelningen har medfört en hög
belastning på kvarvarande personer och produktionsbortfall för verksamheterna. Avdelningarna har helt
enkelt varit tvungna att göra kraftiga prioriteringar
avseende de uppdrag de har. Vid årsskiftet är båda
avdelningarna i huvudsak fullbemannade.
Arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsförmedlingens statistik över arbetsmarknadsåret
2018 i Jämtland, visar en arbetsmarknad som i huvudsak
utvecklades positivt. Under 2018 minskade antalet
varslade personer (totalt 254 personer) med 30 procent i
länet jämfört med 2017. Den totala arbetslösheten
minskade från 4 474 personer i december 2017 till 3 811
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i december 2018. Det motsvarar 6,0 procent av arbetskraften mellan 16 - 64 år (2017: 7,1 %). I riket var den
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totala arbetslösheten 7,0 procent i december 2018.
Antalet nyanmälda lediga platser uppgick under 2018 till
18 200 vilket är 4 400 platser fler än 2017. Ökningen är
en tydlig signal på den allt större arbetskraftsbrist som
successivt eskalerar i såväl landet som länet.
Den totala arbetslösheten kan delas in i öppet arbetslösa
och arbetssökande i program med aktivitetsstöd.
Fördelningen i Jämtland i december 2018 var 3,0
respektive 3,0 procent. Arbetslösheten i gruppen 18 - 24
år uppgick under 2018 till 8,8 procent (öppet arbetslösa:
3,4 %, arbetssökande: 5,4 % ).
För gruppen utlandsfödda var motsvarande siffror
25,2 procent (öppet arbetslösa: 9,2 %, arbetssökande:
16,0 %).
Den totala arbetslösheten i kommunen uppgick per den
sista december 2018 till 8,3 procent (öppet arbetslösa:
4,4 %, arbetssökande: 3,9 %), vilket är en minskning
med 1,3 procentenheter jämfört med samma tid 2017.
I gruppen 18 - 24 år uppgick arbetslösheten till 12,6
procent (öppet arbetslösa: 3,9 %, arbetssökande:
8,7 %). Under 2017 var motsvarande siffra 15,9 procent.
För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten till 31,7 procent (öppet arbetslösa: 14,2 %,
arbetssökande: 17,5 %), vilket är en minskning med
9,9 procentenheter jämfört med samma tid 2017.
Minskningen beror sannolikt på en kombination av att
allt fler kommer i arbete och en relativt stor benägenhet
att flytta.
Ekonomisk utveckling
Resultatet för 2018, när poster som hanterats utanför
balanskravet är exkluderade, visar ett resultat på 0,3
miljoner kronor.
Kommunens ekonomiska resultat ska, enligt kommunfullmäktiges beslut avseende Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning i Bräcke kommun (kf § 16/2015)
i genomsnitt uppgå till minst en procent av skatter och
statsbidrag under perioden 2015 – 2024. Kommunens
resultat för 2015 - 2018 uppgår till 0,60 procent av
skatter och statsbidrag.
Kommunfullmäktige fastställde i december 2017
(kf § 120/2017) en kommunplan med ett budgeterat
nollresultat. I budgeten ingick ett odefinierat sparbeting
på 10,7 miljoner kronor. Sparbetinget fördelades
procentuellt på kommunstyrelsens och bygg- och
miljönämndens verksamheter. Huvudorsakerna till det
mycket svaga budgeterade resultatet, inklusive sparbetinget, var dels att tillväxten av kommunens skatteoch statsbidragsintäkter inför 2018 var mycket låg och
dels statens ändrade regelverk avseende intäkter för
ensamkommande barn och ungdomar.
Under året har kommunstyrelsen tagit emot fyra
prognoser gällande 2018. I februari var prognosen för
2018 minus 6,6 miljoner kronor, i april var prognosen
minus 7,3 miljoner kronor, i augusti minus 0,7 miljoner
kronor och i oktober plus 0,5 miljoner kronor.

År 2018 har innehållit ett mycket stort antal avvikelser
jämfört med budget. De större negativa avvikelserna är
bland annat väsentligt ökade försäkringskostnader,
mycket högre pensionskostnader än väntat, lägre skatteoch statsbidragsintäkter samt omfattande och kostnadsdrivande ärenden inom vård- och omsorgsavdelningens
verksamhet. De större positiva avvikelserna är bland
annat ändrad metod för när avskrivningar startas, ett
flertal nya riktade statsbidrag, lägre kostnader för
gymnasieverksamhet och överförmyndarverksamhet
samt att tvisten med Fortifikationsverket lösts.
I bokslutet har 5,6 miljoner kronor i förväntade intäkter
från Migrationsverket avseende ersättning för extra
kostnader inom skol- och barnomsorgsavdelningen samt
sociala avdelningen bokats upp. Äldre projektmedel som
funnits inom individ- och familjeomsorgen samt extra
intäkter från verksamheten skog ingår också i bokslutet.
Ovanstående justeringar är av engångskaraktär, vilket
innebär att de inte kan balansera kostnaderna nästkommande år.
Sist men inte minst har samtliga verksamheter under året
aktivt arbetat för att förbättra sina resultat. Det har i allra
högst grad bidragit till plusresultatet samtidigt som det
har inneburit en hög arbetsbelastning i hela
organisationen.

Befolkning
Den 31 december 2018 hade Bräcke kommun 6 376
invånare, vilket innebär att folkmängden minskat med
125 personer sedan den 31 december 2017. År 2017
ökade befolkningen med nio personer.
Födelseunderskottet blev under 2018 -38 personer, vilket
är fördelat på 64 födda och 102 avlidna personer. År
2017 var födelseunderskottet 28 personer. Nettoutflyttningen uppgår till 93 personer, där 428 personer har
flyttat till kommunen och 521 personer har flyttat från
kommunen. År 2017 var det en nettoinflyttning med
33 personer.
Befolkningen, fördelad på respektive församling, är:
• Hällesjö-Håsjö 1 270 personer (-2,8 procent), med
födelseöverskott (-14 personer) och flyttningsnetto
(-26 personer).
• Bräcke-Nyhem 2 207 (-2,8 procent), med
födelseöverskott (-13 personer) och flyttningsnetto
(-51 personer).
• Revsund-Sundsjö-Bodsjö 2 896 (-0,9 procent), med
födelseöverskott (-11 personer) och flyttningsnetto
(-16 personer).
Andelen utlandsfödda är per den sista december 2018
12,3 procent av den totala befolkningen. Motsvarande
andel 2017 var 12,9 procent. År 2006 var andelen
5,3 procent.
Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste frågan
för att kommunen ska kunna leverera en god kommunal
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service till invånarna utifrån perspektiven personalförsörjning och ekonomi. Under de senaste fem åren har
födelseunderskottet legat kring 50 personer. Trenden
avseende in- och utflyttning varierar däremot kraftigt.
Såväl andelen som antalet (knappt 60 personer)
utlandsfödda minskade under året. Det har inte hänt
sedan år 2001. Den troliga förklaringen till nedgången är
att den stora mängd nyanlända som kom till Sverige
under 2015 och 2016 är mer lättrörliga jämfört med
tidigare mottagande.

Kommunens förväntade utveckling
av ekonomi och verksamhet
Statens agerande har, under de senaste åren, påverkat
kommunens ekonomiska förutsättningar väldigt kraftigt
och avsaknaden av stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar har varit mycket tydliga. Konsekvensen
av väldigt dåliga planeringsförutsättningar är allvarlig
för kommunen och särskilt de år då befolkningen
minskar. En förmildrande omständighet är givetvis det
stora flyktingmottagande i Sverige under 2015 - 2016
som fortfarande har stor inverkan på kommunsektorn.
Det stora grundläggande problemet är avsaknaden av
indexuppräknade statsbidrag och att de riktade statsbidragen blir fler och mer omfattande för varje år. Varje
riktat statsbidrag utgör en osäkerhet eftersom det inte går
att förutsäga hur länge det kommer att finnas och att de
oftast är villkorade. Om denna modell fortsätter i samma
omfattning är risken uppenbar att statens inkomst- och
kostnadsutjämningssystem helt sätts ur spel. En
utredning av kostnadsutjämningen har slutförts och
remitterats till myndigheter, regioner och kommuner.
Utredningens titel ”Lite mer lika” talar egentligen för sig
själv – i dagsläget fungerar inte kostnadsutjämningen
som det är tänkt. För kommunens del skulle ett införande
av förslagen i utredningen innebära ett tillskott med
drygt 10 miljoner kronor. I länet skulle samtliga
kommuner, förutom Östersund, och Region Jämtland
Härjedalen få betydande tillskott.
De osäkra ekonomiska planeringsförutsättningarna
förstärks dessutom på grund av att kommunsektorns
åtagande successivt blir större på grund av en förändrad
demografi. Det resulterar i en allt större arbetskraftsbrist
inom den kommunala sektorn. Arbetskraftsbristen
påverkar initialt områden med en gles befolkning.
Sammanfattningen av ovanstående är att de ekonomiska
planeringsförutsättningarna för Bräcke kommun troligen
kommer fortsätta att vara kortsiktiga med stora
variationer mellan åren. Befolkningsutvecklingen som
under åren 2015 - 2017 i stort har varit oförändrad
riskerar dessutom att återgå till tidigare trender när
flyktingmottagandet i stort sett har avstannat på
riksplanet. Befolkningsutvecklingen under perioden
november 2017 till juni 2018 var i balans men därefter
tappade kommunen mer än 125 personer fram till
november 2018.
Det nyinrättade ekonomiutskottet har gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att se över en rad olika

områden. Syftet är att både effektivisera och hushålla
med de resurser, i form av skatte- och statsbidragsintäkter, som står till buds för att leverera kommunal
service till kommuninvånarna.
Ett större förändringsarbete pågår inom vård- och
omsorgsavdelningen. På kort sikt handlar det om
kommunikation, förankring och styrning av verksamheterna. I ett längre perspektiv behöver kommunen se
över hur den framtida äldreomsorgen ska se ut.
Nuvarande elevprognoser medför att en översyn och ett
beslut avseende grundskoleorganisationen, gällande
högstadier längs E14, bedöms som nödvändigt under
mandatperioden.
Inom ramen för teknik- och infrastrukturavdelningens
verksamhetsområde fortsätter arbetet med att avyttra
fastigheter som inte kommunen behöver för den egna
verksamheten. Utformningen av den framtida äldreomsorgen är också en fråga som har direkt påverkan på
avdelningen avseende vilka olika typer av boenden som
kommer att behövas. Sedan 2015 har kommunen
successivt avyttrat sina värmeanläggningar till en extern
utförare. Strategin beror dels på att framtida reinvesteringsbehov med ett fåtal anläggningar blir väldigt
svårt att hantera och dels att det är en stor utmaning att
ha och behålla kompetensen inom området. Det som
kvarstår att hantera är hur värmedistributionen i Gällö
ska hanteras på lång sikt.
Kommunens samverkan med såväl näringsliv som
ideella föreningar bedöms vara en viktig framgångsfaktor för kommunens fortsatta utveckling. I detta
sammanhang är det viktigt att kommunen har en roll
som möjliggörare.

Koncern
I den sammanställda koncernen Bräcke kommun ingår
MidSweden 365 AB. Koncernen redovisar för 2018 ett
resultat på minus tre miljoner kronor.
MidSweden 365 AB bildades under 2016 med ett
aktieinnehav på totalt 3 150 tkr. Vid bildandet
förvärvade kommunen 50 procent av aktierna
(1 575 aktier). Bolagets första bokslutsdatum var den
31 december 2017. Under 2018 har en nyemission
genomförts och kommunen har förvärvat ytterligare
12 500 aktier. I och med nyemissionen äger nu
kommunen 89,94 procent av aktierna.
Bolaget redovisar ett resultat på minus 3,7 miljoner
kronor för 2018.
År 2018 har varit bolagets första egentliga verksamhetsår. Den officiella invigningen av skidtunneln genomfördes i maj 2018. Även om kostnaderna har varit lägre
än budgeterat har antalet besökare inte nått upp till det
förväntade antalet. Totalt har det varit drygt 8 000 besök
jämfört med budgeterat 20 000 besök.
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Bolaget har under senare delen av 2018 vidtagit åtgärder
för att minska kostnaderna, dels genom att inte ersätta
VD och dels genom att inte ha fast anställd driftpersonal.
Bolaget har även vidtagit åtgärder för att öka intäkterna.
Det har bland annat tecknats ett samarbetsavtal med
såväl svenska skidförbundet som svenska skidskytteförbundet, en resebyrå för inkommande träningsturister
samt med skidskytteklubben Tullus SG. Bolaget
kommer fortsätta att utveckla samarbetet och
relationerna till klubbar i SÖT-regionen (Sundsvall –
Östersund – Trondheim).
Bolagets bedömning är att det behövs mer tid för att
bygga varumärket och därmed få upp besöksantalet,
vilket i nuläget innebär att det är för tidigt att överväga
en nedskrivning av värdet på anläggningen.
Kommunen har i sin roll som ägare, utifrån bolagets
ställningstagande, inte bedömt att kommunens
aktieinnehav respektive fordringar på bolaget är i behov
av nedskrivning.

Pensioner och förändring av
pensionsskuld
Kommunens totala pensionsskuld uppgår den
31 december 2018 till 252,2 miljoner kronor (KPA
2018-12-07).

Pensionskostnaderna budgeteras dels i PO-pålägget som
avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) och
förändring av avsättning, dels under gemensamma
anslag för pensionsutbetalningar och förvaltningsavgifter.
Avsättningen för den förmånsbestämda pensionen har
under året ökat med 7,4 miljoner. Det beror på flera
faktorer: För förtroendevalda som tillhör det tidigare
avtalet, görs avsättningen först när den förtroendevalda
går i pensionen. Det har inneburit en ökning med
3,5 miljoner kronor för 2018. En ny beräkningsmodell
har gjort att en omfördelning skett mellan ansvarsförbindelsen och avsättning. Det har inneburit en ökning
med två miljoner kronor. Resterande ökning beror dels
på att antalet anställda som får tillgodoräkna sig den
förmånsbestämda pensionen ökar för varje år och dels på
uppräkningar och nya efterlevandepensioner.
Kostnaden för pensionsutbetalningar har under året
uppgått till 14,6 miljoner kronor, vilket är 0,9 miljoner
kronor högre än budgeterat.
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)
Intjänad pension < 1998
(ansvarsförbindelsen)

2014-12-31

2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31

2018-12-31

240,4

230,8

222,1

212,3

202,0

Förmånsbestämd pension
(avsättning i balansräkningen)

23,6

23,9

24,6

25,0

32,4

Avgiftsbestämd ålderspension
(kortfristig skuld i balansräkningen)

12,7

15,3

16,2

17,1

17,8

276,7

270,0

262,9

254,4

252,2

Total pensionsskuld

Borgensåtagande
Borgensåtaganden innebär en kreditrisk för kommunen
eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens räkning om denne inte i
utsatt tid kan reglera sin skuld.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen vid
behov borgar för byggkrediter till fiberföreningar i
kommunen motsvarande det stöd som föreningen
beviljas från Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen
samt Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen
(kf § 81/2014, kf § 15/2016, kf § 79/2017)
Totalt borgensåtagande för bolaget MidSweden 365 AB
uppgår till 4,1 miljoner kronor, varav 0,1 miljoner
kronor avser borgen för pistmaskin (kf § 101/2017) och

fyra miljoner kronor avser borgen för ett lån hos
Kommuninvest (kf § 32/2018).
I juni har kommunfullmäktige beslutat att kommunen
ska borga för checkkredit för Företagarna Bräcke, under
förutsättning att erforderliga handlingar upprättats och
att de bygglov och tillstånd som krävs erhållits
(kf § 46/2018). Föreningen har beviljats stöd från Leader
Mittland Plus för uppförande av servicebyggnad samt
ställplatser för husvagnar och husbilar i hamnområdet i
Bräcke samhälle.
Per den 31 december uppgår kommunens totala
borgensåtagande till 17 miljoner kronor varav 4,1
miljoner kronor avser koncernbolaget och 11 miljoner
kronor avser fiberföreningar. Övriga borgensåtaganden
avser Folketshusföreningar med 1,2 miljoner kronor och
företagarföreningen i Bräcke med 0,7 miljoner kronor.
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Kapitalkostnader
Verksamheterna belastas med kapitalkostnader av två
slag, dels internränta och dels avskrivning. Internräntan
för 2018 uppgår till 1,75 procent och beräknas på det
oavskrivna bokförda värdet på anläggningstillgångarna.
Under året har internränta belastat verksamheterna med
fem miljoner kronor. Avskrivningar motsvarar värdeminskningen på anläggningstillgångarna och per den
31 december 2018 uppgår avskrivningskostnaderna till
19,2 miljoner kronor. Det är 3,1 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Avvikelsen beror till största delen på att
planerade investeringar genomförts sent under året eller
inte hunnits med.
Från och med 2018 har metoden för när avskrivningar
startas förändrats. Förändringen innebär att samtliga
avskrivningar påbörjas den 1 januari året efter aktivering
jämfört med tidigare då avskrivningar påbörjats
halvårsvis. Syftet är att få bättre kvalitet i planering och
uppföljning. Jämfört med tidigare innebär den nya
metoden att avskrivningarna blivit cirka 0,3 miljoner
kronor lägre i år.

Finansiering
Kommunens finansiering består främst av skatter och
statsbidrag samt finansiella poster. I utfallet för skatter
och statsbidrag redovisas en negativ avvikelse jämfört
med budget på 0,7 miljoner kronor, vilket främst beror
på lägre statsbidrag än budgeterat.
Övriga poster som belastar finansieringen är bland annat
justering av internränta och överenskommelser om
avgångsvederlag.
Även realisationsvinster och realisationsförluster för
försäljning av fastigheter, mark och inventarier redovisas
på kommunens finansiering. Under året har
realisationsvinster uppgått till 0,6 miljoner kronor.

Resultatjämförelse med tidigare år
Efter avstämning mot balanskravet redovisar kommunen
även i år ett positivt resultat, med 0,3 miljoner kronor.
Föregående års resultat efter avstämning mot
balanskravet var 0,4 miljoner kronor.
Balanskravsresultat
(mkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster
Balanskravsresultat

2017
0,7
0,3
0,4

Resultat jmf med budget
(mkr)
Budgeterat resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avvikelse

2017
2,0
0,7
- 1,3

2018
0,9
0,9

När man exkluderar de jämförelsestörande posterna är
årets resultat 2,3 miljoner kronor sämre än föregående
år.
Resultat exkl jämförelsestörande poster
(mkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Avvikelse

2017
0,7
7,3
8,0

2018
0,9
4,8
5,7

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

Förändring av befolkning, skatte- och
+/- 6,4 mkr
statsbidragsintäkter (100 personer)
Löneökningar med en procent för
kommunens anställda, inkl PO
+ 3,6 mkr
Övriga verksamhetskostnader, ökning
med en procent
+ 3,0 mkr
Förändrad kommunalskatt med en
krona
+/- 12,3 mkr
Ränteförändring med en procent (på lån
+/- 0,5 mkr
som förfaller inom ett år)
Höjning av taxor och avgifter med en
procent
+ 0,3 mkr

Fördelning av kommunens intäkter
och kostnader
Skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar cirka
73 procent av verksamheterna. Resten av intäkterna
utgörs bland annat av riktade statsbidrag, avgifter och
hyror.

2018
0,9
0,6
0,3

Jämfört med det budgeterade resultatet är årets resultat
en positiv avvikelse med 0,9 miljoner kronor.
Föregående år redovisades ett underskott mot budgeterat
resultat med 1,3 miljoner kronor.
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Kommunens kärnverksamheter vård och omsorg, invidoch familjeomsorg samt utbildning utgör en betydande
del av kommunens kostnader.

Investeringar
Generellt kan man säga att för att avskrivningskostnaderna inte ska öka, bör de årliga nettoinvesteringarna under lång tid ligga på samma nivå eller
lägre än avskrivningskostnaderna. De senaste tio åren
har investeringsutgifterna i snitt legat i nivå med
avskrivningarna men tittar man bakåt ytterligare tio år så
överstiger investeringarna avskrivningarna med cirka
70 miljoner kronor. Det indikerar att det är fortsatt
viktigt att hålla nere investeringsnivåerna. Nedan visas
kommunens kostnader för avskrivningar i förhållande till
nettoinvesteringar under de senaste tio åren.

Nettokostnadsandel
Enligt kommunens riktvärde för god ekonomisk
hushållning ska nivån för verksamheternas nettokostnader inklusive finansiella poster i förhållande till
skatte- och statsbidragsintäkter ligga på högst
99 procent i genomsnitt under åren 2015 - 2024.
Det genomsnittliga utfallet för 2015 – 2018 är
99,4 procent vilket visar att kommunen inte uppnår
riktvärdet. De poster som hanteras utanför balanskravet
exkluderas i beräkningen av kommunens nettokostnader.

Lån och räntor
Kommunens låneskuld uppgår den 31 december till
195,5 miljoner kronor. Under året har amorteringar
gjorts med 4,8 miljoner kronor. Kostnaden för låneräntor
har per den 31 december 2018 uppgått till 4,8 miljoner
kronor. Den totala finansiella kostnaden har uppgått till
5,5 miljoner kronor och inkluderar då även räntekostnader för pensioner, dröjsmålsräntor och
bankavgifter.
(mkr)
Låneskuld
Låneräntor

Tittar man på utvecklingen de senaste fem åren har
skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med
2,7 procent medan nettokostnaderna ökat med
4,8 procent. Nedan visas förändringarna per år.

15-12-31
224,9
7,3

16-12-31
205,1
6,4

17-12-31
200,4
5,5

18-12-31
195,5
4,8

Eget kapital
Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den
31 december 2018 uppgår det egna kapitalet till
79,7 miljoner kronor vilket är en ökning med
0,9 miljoner kronor sen årets början.
(mkr)
Eget kapital

15-12-31
69,0

16-12-31
78,0

17-12-31
78,8

18-12-31
79,7

Likviditet
Kassalikviditeten som anger kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppgår den 31 december 2018 till
93,2 procent. Det är en förbättring med 11 procentenheter sen årets början.
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Den 31 december 2018 uppgår likvida medel till
36,9 miljoner kronor. Likvida medel har minskat från
årets början med 13,2 miljoner kronor. Det beror framför
allt på lågt resultat och de investeringar som genomförts
under året.
15-12-31

16-12-31

17-12-31

18-12-31

Likvida medel

80,8 mkr

40,4 mkr

50,1 mkr

36,9 mkr

Likviditet

110,4 %

93,7 %

82,2 %

93,2 %

En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan
finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner
låneskulden för att minska kommunens räntekostnader
eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar.

Soliditet

handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som
påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och
tillgångarnas förändring.
Soliditeten uppgår den 31 december 2018 till 19 procent.
Sen årets början har soliditeten förbättrats med
0,2 procentenheter.
Tar man hänsyn till de pensionsförpliktelser som
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, uppgår soliditeten den 31 december 2018 till
minus 29,2 procent, en förbättring från årets början med
2,7 procentenheter.
Soliditet
Soliditet inkl
pensionsförpliktelser

15-12-31
15,9 %

16-12-31
18,1 %

17-12-31
18,8 %

18-12-31
19,0 %

-37,2 %

-33,5 %

-31,9 %

-29,2 %

Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång
sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell
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JÄMFÖRELSER ÅREN 2014 - 2018
Resultaträkning (mkr)
Nettokostnad
Skatte- och statsbidragsintäkter
Finansiella poster
Extraordinära poster

2014

2015

2016

2017

2018

- 429,2
444,1
8,1
-

- 428,3
442,2
7,6
-

- 433,2
448,6
6,4
-

- 449,0
457,1
7,4
-

- 451,5
457,1
4,7
-

ÅRETS RESULTAT

Balansräkning (mkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

6,3

9,0

0,7

0,9

2014

2015

2016

2017

2018

334,2
89,4

318,0
116,9

326,9
103,1

334,5
83,8

326,9
92,3

423,6

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga och kortfristiga skulder

434,9

62,7
39,8
321,1

Summa eget kapitaL, avsättningar
och skulder

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
-

430,0

69,0
39,9
326,0

423,6

Kassaflödesanalys (mkr)

Verksamhetsnetto
Investeringsnetto
Finansieringsnetto

6,8

418,3

78,0
41,6
310,4

434,9

419,2

78,8
42,0
297,5

430,0

79,7
49,4
290,1

418,3

419,2

2014

2015

2016

2017

2018

29,3

52,5

80,8

40,4

50,1

35,7
8,0
4,5

-

31,5
2,3
5,5

-

19,0
39,7
19,7

-

18,8
4,3
4,8

-

14,8
23,2
4,8

Förändring av likvida medel

23,2

28,3

- 40,4

9,7

- 13,2

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

52,5

80,8

40,4

50,1

36,9

2014

2015

2016

2017

2018

11,2

11,8

43,8

24,7

13,8

2014

2015

2016

2017

2018

14,8%
-41,9%
93,9%
3,47%

15,9%
-37,2%
110,4%
3,20%

18,1%
-33,5%
93,7%
2,96%

18,8%
-31,9%
82,2%
2,73%

19,0%
-29,2%
93,2%
2,42%

98,4%

99,8%

98,0%

99,9%

99,9%

Investeringsredovisning (mkr)
Kommunens nettoinvesteringar

Nyckeltal
Soliditet
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser
Kassalikviditet
Genomsnittlig räntekostnad
Nettokostn andel inkl finansiella poster av
skatteintäkter och generella statsbidrag*

De poster som hanteras utanför balanskravet har exkluderats i beräkningen av nyckeltalet för kommunens nettokostnader i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
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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
Kanslienheten har i början av året på olika sätt erbjudit
information och utbildning till verksamheter när det
gäller dataskyddförordningen.
Tillväxtavdelningen har under året bland annat
genomgått utbildning i GDPR, ”Klarspråk, att skriva i
tjänsten” samt en del systemutbildningar.
Inom sociala avdelningen har ett flertal kompetenshöjande utbildningar genomförts. I våras deltog
internationella enheten i ett projekt ”Barnets bästa vid
återvändande”. Förutom detta har en stor del av
personalen genomgått handledning. Personalen vid
Internationella enheten har haft kontinuerlig handledning
där fokus har legat på grupprocesser samt ärendehandledning. IFO (Individ och familjeomsorg) har haft
handledning för såväl chef som handläggare. Under
hösten har samtlig personal vid AME
(arbetsmarknadsenheten) genomgått utbildning i
Motiverande samtal (MI). Via projektet Öppen Arena
har några ur personalen haft möjlighet att genomgå
utbildning i 7-Tjugo, en arbetsmetod med fokus på
personlig utveckling och förändringsprocesser.
Med anledning av bildandet av gemensam bygg- och
miljönämnd och förvaltning med Ånge kommun har
utbildningsinsatserna under året vid bygg- och
miljöförvaltningen främst bestått av systemutbildningar,
men även specifika kompetensutvecklingsinsatser där
brister funnits.
Vård- och omsorgsavdelningen har under året underlättat
för befintlig personals kompetensutveckling genom att
ge stöd till studier, i form av lön under praktiktid.
Satsningen har pågått under hela 2018 och kommer
fortgå även under 2019. Med hänsyn till kommunens
ekonomiskt ansträngda läge har endast vissa av de
planerade utbildningarna genomförts i år, exempelvis
förflyttningsteknik. För sjuksköterskor har ett
erbjudande om bidrag till vidareutbildning inom bland
annat förskrivningsrätt funnits under 2018. Interna
utbildningar har, efter en inventering av behov,
genomförts för chefer, till exempel rehabiliteringskedjan.
Inom skol- och barnomsorgsavdelningen har tre fortbildningsdagar i Office 365 för skolornas piloter
genomförts. Detta utifrån de krav på fortbildning som
2

Språk-och Kunskapsutvecklande arbetssätt

följer av den reviderade läroplanen, som ställer nya krav
på IT och programmering i skolan.
Eftersom kommunen har tagit emot ett stort antal
nyanlända elever har Skolverket erbjudit en riktad
satsning till kommunen för nyanländas lärande. Under
våren gjorde hela avdelningen tillsammans med
Skolverkets processtödjare en nulägesanalys och utifrån
analysen har en handlingsplan tagits fram för projektet
som ska pågå till och med december 2019. Den
kommande satsningen med Skolverket på nyanländas
lärande är angelägen för att förbättra möjligheterna
också för dessa elever att nå kunskapskraven. Genom
samarbetet med Skolverket säkerställs också kvaliteten
på kommande utvecklingsarbete. Under hösten
påbörjades insatserna med en studiedag kring
interkulturalitet, samt utbildning av fyra SKUAutvecklare 2 för att förbättra nyanländas lärande i
förskola och skola. Utbildningen finansieras alltså helt
av Skolverket.
Trollskogens Förskola är numera övningsförskola vilket
förhoppningsvis ska öka rekryteringsmöjligheterna och
under året har hela personalgruppen fått handledarutbildning.
Kommunen har med delfinansiering från Skolverket
erbjudit vidareutbildning till speciallärare/specialpedagog (90 hp) och ytterligare två lärare blev färdiga i
december, behovet är nu täckt i Kälarne och Gällö, i
Bräcke avslutas utbildningen till sommaren 2019.
Vid teknik- och infrastrukturavdelningen sker löpande
kompetensutveckling enligt plan. Under året har
medarbetare som saknat utbildning eller behövt
uppdatera certifikat, kompetensutvecklats i heta arbeten
samt röj- och motorsågsutbildning. Personal inom
VA/renhållning har genomfört utbildning i arbete på
väg.
Delaktighet och inflytande
Samverkan mellan fackliga organisationer och
arbetsgivare bedrivs enligt samverkansavtalet.
Närhetsprincipen råder vilket innebär att frågor i första
hand ska lösas på arbetsplatsträffar, vilket är så nära
arbetsplatsen som möjligt. Frågor som är övergripande
för avdelning tas upp på lokal samverkansgrupp och för
frågor som gäller hela organisationen finns central
samverkansgrupp. Den här ordningen fungerar i
huvudsak bra i kommunen.
Personalförsörjning och personalrörlighet
Under året har 20 stycken tillsvidareanställda medarbetare gått i pension. 13 stycken av dessa har valt att ta
ut förtida pension. Tre av dessa är 66 år och har alltså
valt att arbeta längre. Åtta personer som uppnått
pensionsåldern har valt att fortsätta arbeta.
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Det har under året varit en stor personalomsättning inom
samtliga kommunens avdelningar. Kommunen har
generellt svårt att rekrytera personal där vi har
kompetenskravet eftergymnasial utbildning som till
exempel sjuksköterskor och förskollärare. Det råder
även brist på undersköterskor. Personalfunktionen har
under året arbetat med att ta fram en plan för kompetensförsörjning som ska resultera i ett antal strategier som
ska antas politiskt under 2019.
Inom sociala avdelningen har internationella enheten
fortsatt att minska verksamheten, vilket har lett till
omplaceringar av personal och uppsägningar på grund
av arbetsbrist. IFO (Individ och familjeomsorgen) har
under året haft brist på fast personal. Arbetet med att
aktivt söka nyexaminerade socionomer vid rekrytering
och erbjuda dessa ett mentorskap vid anställning har
fortsatt. Enheten arbetar även med att aktivt ta emot
studenter från närområdet samt att erbjuda en bra
introduktionsplan. Satsningen har gett resultat eftersom
ett antal personer som blir är färdigutbildade under 2019
är på ingång.
Vård- och omsorgsavdelningen har avvecklat ett särskilt
boende, Bergsvägen. Där har all personal kunnat
erbjudas omplaceringar till andra verksamheter inom
avdelningen.
En avdelningschef för Teknik- och infrastrukturavdelningen har anställts under året. Avdelningen har
under hösten arbetat med en omorganisation vilket
resulterat i att en renhållningschef, en VA-chef samt en
controller har rekryterats. Även nyrekrytering av
entreprenadingenjör, VA-ingenjör samt
fastighetsförvaltare har genomförts under året vilket nu
innebär att alla funktioner inom avdelningen är på plats.
Kommunen har som ett led i att stärka personalförsörjningen anställt personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden på så kallade extratjänster.
Anställningarna subventioneras av Arbetsförmedlingen.
Förhoppningen är att personerna kommer närmare
arbetsmarknaden, blir anställningsbara och kan bli
framtida medarbetare i kommunen.
Arbetsmiljö
Försäkringskassans förändrade handläggningsrutiner har
inneburit en försämring för de sjukskrivna medarbetarna.
Under året har sjuknärvaron ökat på arbetsplatserna och
detta har sin grund i att medarbetare går tillbaka i arbete
på grund av ekonomiska skäl istället för hälsoskäl.
Försäkringskassans handläggning har inneburit att
medarbetare har fått vänta, dels på beslut och dels på att
sjukpenning ska betalas ut efter dag 15. Det har även
inneburit att medarbetare med sjukintyg nekats sjukpenning från Försäkringskassan. Korttidsfrånvaron har i
och med detta succesivt ökat. Under de månader som
gått har ökningen mattats av något. Samtidigt har de
långa sjukfallen minskat tack vare ett intensivt
rehabiliteringsarbete.

Reviderade riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i
Bräcke kommun fastställdes i samverkan på CSG
(central samverkansgrupp) den 15 maj. Samma datum
fastställdes tillämpningsbestämmelser gällande hantering
av frågor som rör alkohol, narkotika, droger, tobak och
annat skadligt bruk.
På CSG den 27 september togs det beslut gällande en ny
skyddsområdesindelning i organisationen. Detta
underlag hade då samverkats fram med de fackliga
organisationerna under sommaren och hösten 2018.
Kommunen fortsätter med rutinen att skyddsrond
genomförs på våren. Ett led i att implementera AFS
2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) är att den
årliga skyddsronden kompletterats med riktade frågor
gällande arbetsbelastning, hot och våld och kränkningar.
Skyddsrond kompletteras med enkäten HME (hållbart
medarbetarengagemang) som besvaras av alla
medarbetare. Resultat från HME återkopplas till chef för
vidare arbete på arbetsplatsträff.
Den 1 juli 2018 kom det ett nytt lagkrav som innebär att
arbetsgivaren skall upprätta plan för återgång i arbete för
de medarbetare som beräknas vara sjukskrivna längre än
60 dagar. Anpassade mallar är på plats i organisationens
system och arbete pågår för att implementera de nya
administrativa rutinerna.
Lönepolitik
Årets löneöversyn slutfördes den första oktober 2018.
Utfallet av årets löneöversyn blev något under de medel
som var avsatta i budgeten (2,6 procent för kommunal
och 3,1 procent för övriga avtalsområden). De centralt
fastställda nivåerna uppgick till 535 kronor per person
samt en extra satsning på undersköterskor med 150
kronor inom kommunals avtalsområde. Avtalet gäller
från maj månad. För övriga fackförbund var årets
centrala avtal sifferlösa och gäller från april. Ny lön
inom kommunals område utbetalades i maj, inom
lärarfackens område i oktober och för övriga
avtalsområden i april.
Utfallet i årets lönerevision inom kommunals
avtalsområde blev en genomsnittlig och generell
uppräkning med 535 kronor per person samt en
uppräkning med 2,0 procent avseende lägstalöner och
timlöner inom kommunals avtalsområde.
Undersköterskesatsningen innebar att samtliga, av
parterna identifierade, 213 personer som arbetar inom
vård och omsorg och är utbildade till undersköterska fick
ett extra påslag med i genomsnitt 150 kronor.
Inom vårdförbundets avtalsområde blev utfallet 3,1
procent. Utfallet inom OFR (tjänstemän) avtalsområde
blev 2,9 procent. Utfallet för chefskollektivet blev 3,1
procent.
Inom lärarfackens avtalsområde blev de centrala
förhandlingarna klara i september och de lokala
överläggningarna avslutades i oktober. Utfallet inom
20

lärarfackens avtalsområde blev 2,9 procent för
legitimerad personal och 2,4 procent för olegitimerad
personal.
Det totala utfallet för kommunen avseende 2018 års
löneöversyn uppgick därmed till 2,71 procent vilket är
högt jämfört med industrins märke men i nivå med
övriga kommuner i länet.
Begreppet bibehållen köpkraft som infördes 2015 har
använts inom kommunals avtalsområde. Inom övriga
avtalsområden används en fördelningsmodell som enkelt
uttryckt innebär att samtliga medarbetare får ett lönepåslag i procent istället för kronor kopplat till den
enskildes prestation under året. Fördelningsmodellen
bidrar till en ökad lönespridning och hanterar det
problem som såväl arbetsgivare som arbetstagarorganisationer har sett i de årliga omvärldsbevakningarna som görs i samband med lönekartläggning.
Årets lönekartläggning baserad på 2018 års löner har
utarbetats och fastställts av kommunstyrelsen
(ks § 129/2018). Lönekartläggningen kompletterades
med en omvärldsanalys där jämförelser har gjorts med
kommuner i norra Sverige samt i länet. Resultatet av
lönekartläggningen blev att kommunstyrelsen beslutade
att genomföra lönejusteringar för fem personer.
Justeringarna beror framförallt på den marknadspåverkan som driver upp lönerna.

Personalstatistik 2018
Uppföljning av de personalpolitiska effektmålen,
räknat per helår
Målsättning: Sjukfrånvaron ska inte överstiga sju
procent av tillgänglig ordinarie arbetstid
Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid
under år 2018 är 6,65 procent. Sjukfrånvaron under 2017
uppgick till 7,62 procent, vilket innebär att
sjukfrånvaron har minskat under 2018. Målet är uppnått.
Antalet långtidssjuka (hel- och deltid i 60 dagar eller
längre) uppgick per 31 december 2018 till 21 personer,
vilket är en minskning med två personer mot 2017.
Sjukredovisning
Ordinarie arbetstid utgörs av den ackumulerade
ordinarie, faktiska arbetstiden för samtliga anställda. För
total sjukfrånvaro räknas frånvarodagar på grund av
egen sjukdom, rehabilitering och tillfällig sjukersättning.

Sjukfrånvaron för 2018 har minskat med drygt en
procent jämfört med tidigare fyra år. Den totala
sjukfrånvaron på 6,65 procent motsvarar 86 993 timmars
bortfall, vilket motsvarar ungefär 45 stycken heltidstjänster. År 2017 motsvarade sjukfrånvaron 106 986
timmar motsvarande 55 stycken heltidstjänster.
Bortfallet kompenseras i huvudsak med vikarier.
Sjukfrånvaro, totalt för
kommunen (%)
Kvinnor
Män
Upp till 29 år
30-49 år
50 år och äldre
Långtidssjuka 60 dagar eller
mer av total sjukfrånvaro

2017

2018

8,5
4,5
4,9
7,7
8,2

7,1
4,7
7,0
6,4
6,8

43,7

35,5

Den nedbrutna sjukfrånvaron visar flera större
förändringar jämfört med de två föregående åren.
Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat markant,
sjukfrånvaron för yngre har ökat markant medan övriga
grupper har minskat och långtidssjukfrånvaron har
minskat som en konsekvens av ett riktat arbete. En
nedbrytning av långtidssjukfrånvaron visar följande:
Vid årsskiftet var antalet långtidssjuka 21 personer
jämfört med 23 personer vid samma tidpunkt 2017.
Under 2018 var nio personer sjukskrivna hela kalenderåret eller längre, jämfört med 11 personer året innan.
Totalt under året har 69 personer (8 män och 61 kvinnor)
varit långtidssjuka i varierande omfattning (hel- eller
deltid). Under 2017 var motsvarande siffra 96 (9 män
och 87 kvinnor). I timmar har den långa sjukfrånvaron
minskat från 46 700 timmar 2017 till 30 900 timmar
2018. Det är en minskning med drygt 33 procent.
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Månadsanställda har totalt haft 18 858 sjukfrånvarodagar
under 2018. I genomsnitt motsvarar detta 27,0 dagar per
anställd (2017: 32,6 dagar).

Sjukfrånvaro i % per
avdelning 2016-2018
Teknik/infrastruk
turavd

Frånvarouttag orsakat av föräldraledighet och vård av
barn har skett vid totalt 767 tillfällen, varav männens
uttag utgör 23,5 procent. I genomsnitt motsvarar uttaget
18,2 dagar per anställd jämfört med 16,9 dagar per
anställd året innan.

4,00%
2,09%
2,81%
4,43%
6,38%
4,37%

Staben
Vård och
Omsorgsavd

Ledighet för studier har enligt befintlig statistik igenomsnitt tagits ut med 5,8 dagar per anställd jämfört med
7,6 dagar förgående år.

10,31%
9,66%
8,10%
7,33%
7,55%

Socialavd
Skola/Barnomsor
gsavd

10,96%

5,98%
6,25%
5,20%
2,63%
2,17%
1,49%

Tillväxtavd
Bygg och Miljö
avd

0,95%

2016
2017
2018

4,55%
4,29%

Totalt Bräcke
kommun

7,81%
7,62%
6,65%

0%

5%

10% 15%

Sjukfrånvaron utifrån ett avdelningsperspektiv är
ytterligare ett sätt att bryta ned sjukstatistiken. Sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsavdelningen, som fortfarande är relativt hög, har successivt minskat under
perioden. Inom sociala avdelningen beror de tre senaste
årens höga nivåer på hög sjukfrånvaro inom individ- och
familjeomsorgen. Den beror i huvudsak på ett antal
långa sjukfall (långtidsjukfrånvaron uppgår till drygt
50 procent).
I underlaget ingår även timanställda. Timanställda har
lägre frånvaro från arbetsplatsen än vad månadsavlönade
har, eftersom de inte är tillgängliga för nya vikariat när
de blivit sjuka. Om timvikarierna räknas bort blir den
totala sjukfrånvaron därför högre, 7,0 procent. Ifjol var
motsvarande siffra 8,2 procent. Sjukfrånvaron för
månadsanställd personal uppgår då till 9,0 procent på
vård- och omsorgsavdelningen och 12,0 procent på
sociala avdelningen.
Elva personer har fler än tio sjuktillfällen under 2018.
Under 2017 var det 12 personer som hade fler än tio
sjuktillfällen. I de fall antalet sjuktillfällen överstiger
10 tillfällen under de senaste 12 månaderna utgår
karensdagen vilket innebär att arbetsgivaren ska betala
sjuklön från första dagen.
Total frånvaro
Personalen har tagit ut 96,7 procent av årets intjänade
semester. Varje medarbetare har i genomsnitt tagit ut
25,1 dagar baserat på det totala antalet månadsanställda
exklusive ferieanställda. 2017 uppgick uttaget till
24,8 dagar.

Den totala frånvaron för personal med månadslön har i
genomsnitt under 2018 uppgått till 101,4 dagar per
anställd.
Semester- och övertidsskuld
Månadsavlönade med semesteranställning hade vid
årsskiftet sammanlagt 8 247 outtagna semesterdagar. Det
motsvarar ungefär 31,7 årsarbetare, vilket är en årsarbetare mer än förra året. Dessutom fanns för dessa
grupper outtagen komptid med 2 453 timmar. Det
motsvarar ytterligare 1,3 årsarbetare.
Två grupper av anställda behöver normalt inte ersättas
när de har semester. Det är ferie- och uppehållsanställda.
Anställda med ferielön respektive uppehållslön har
2 502 respektive 112 dagar innestående per den
31 december.
Den outtagna/intjänade semestern och okompenserade
mertiden värderas totalt till 20,9 miljoner kronor
inklusive sociala avgifter (2017: 21,2 miljoner kronor).
Inom främst vård- och omsorg finns ett schemaavtal som
innebär att personalen har en timbank. Vid mättillfället
(december 2018) hade berörd personal upparbetat 1 063
timmar i timbanken. Det motsvarar i genomsnitt 4,8
timmar/person eller 207 019 kronor i ”timbanksskuld”.
Jämställdhet
Den 31 december 2018 hade kommunen 671 personer
(2017: 704 personer) anställda med månadslön, hel- eller
deltid. 549 är kvinnor och 122 är män. Andelen män har
minskat från 18,6 procent till 17,2 procent.
Andelen deltidsanställda uppgår till 31,6 procent, vilket
är i nivå med tidigare år.
Vid årsskiftet fanns 183 personer, varav 41 män,
registrerade som timavlönade jämfört med 262 stycken
vid samma tidpunkt 2017. Andelen män var 22,4
procent, jämfört med 32,0 procent 2017.
Vid årets början var kvinnornas medellön 98,81 procent
av männens. Vid årets slut hade den minskat till 95,58
procent. Skillnaden i kronor mellan mäns och kvinnors
medellön är 1 332 kronor, jämfört med 338 kronor året
innan. Medellönen för alla med månadslön har under
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året ökat med 985 kr motsvarande 3,50 procent. År 2017
var ökningen 3,24 procent och 2016 3,21 procent. Ett
annat sätt att jämföra löneskillnaden mellan kvinnor och
män är medianlönen. Männen hade 34 kronor högre
medianlön än kvinnorna vid årsskiftet 2018, att jämföra
med 601 kronor 2017.
Anställda

HVB till stödboenden. Inom vård- och
omsorgsavdelningen beror förändringen till främst på att
antalet platser i särskilt boende/demensboende har
minskat. Förändringen inom bygg-och miljöavdelningen
förklaras av att en gemensam nämnd med Ånge
skapades i början av året vilket innebar att tidigare
anställda i Ånge kommun nu är anställda hos Bräcke
kommun.

Antalet anställda personer uppgår till följande:

Personalomsättning

Antal personer
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda (månadslön)
Totalt (månadsanställda)
Timanställda (årsarbeten)

2017
626
78
704
69

Personalomsättningen består av två delar – avgångar och
nyanställningar. Under året har antalet anställningar med
månadslön förändrats från 716 till 681 stycken. Under
året är antalet nyanställningar 174 stycken. Antalet
avgångar uppgick till 208 stycken.

2018
612
59
671
59

Personalstyrkan, räknat i antalet anställda personer med
månadslön, har under året minskat med 4,7 procent
1 489 inkomstuppgifter avseende år 2018 har skickats
till Skatteverket. Då rör det sig om såväl anställda som
förtroendevalda, stödföräldrar och andra uppdragstagare.
Bruttolönen enligt kontrolluppgifterna var 242 871 139
kronor, vilket är en ökning med 2 081 051 kronor
jämfört med 2017.
Omräknat till heltider fördelades antalet anställda med
månadslön enligt följande (per 31 december):
Kommunledning
Staben
Tillväxtavdelning
Bygg- och miljöavd
Teknik- och infrastrukturavd
Skol- och barnomsorgsavd
Vård- och omsorgsavd
Social avdelning
Totalt

2016
7,60
42,36
14,75
6,00
23,50
212,48
319,23
66,80
692,72

2017
7,00
42,36
15,65
6,00
22,05
212,55
293,20
58,25
657,06

Det totala antalet heltider har minskat med knappt 29
stycken jämfört med föregående år. Förändringen inom
sociala avdelningen beror på fortsatt omreglering av

2018
8,00
40,20
14,15
15,00
23,30
215,66
277,09
34,75
628,15

Medelåldern, både för månadsanställda kvinnor och för
män, är 48 år. Andelen anställda, yngre än 50 år uppgår
till 47,4 procent. Andelen anställda som är 60 år eller
äldre uppgår till 19,1 procent.
Den 31 december 2018 var fem personer, som uppnått
allmän pensionsålder, månadsanställda i Bräcke
kommun. Antalet månadsavlönade som uppnår allmän
pensionsålder inom fem år är 100 stycken (2017: 90
stycken). Inom 10 år är motsvarande siffra 189 stycken
(2017: 182 stycken) eller 28,2 procent av det totala
antalet månadsanställda
Övertid och fyllnadstid
Övertid och fyllnadstid har beordrats med 5 966 timmar
under 2018. Motsvarande siffra under 2017 var
8 078 timmar. Tiden motsvarar ungefär 3,0 årsarbetare.
Uttaget belastar i huvudsak vård- och omsorgsavdelningen samt skol- och barnomsorgsavdelningen.
Till stor del beror det på svårigheter att hitta vikarier.
Timavlönade
Under året har timavlönad personal varit anställd
114 778 timmar jämfört med 136 420 timmar under
2017. Timtiden motsvarar 10,7 procent av den totala
arbetstiden, vilket är en minskning med 1,9
procentenheter jämfört med 2017.
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MILJÖREDOVISNING
Kommunens miljömål

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 procent 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.

Kommunens miljömål är valda utifrån de lokala
förutsättningar och behov som finns. Kommunen ska
agera för att bromsa klimatpåverkan och anpassa den
kommunala infrastrukturen för att möta de risker som
klimatförändringar kan medföra. Kommunen ska
prioritera att begränsa klimatgasernas påverkan på
miljön. Detta ska gälla för alla enheter och avdelningar i
kommunen. Några av de miljömål kommunen följer upp
är:
•

Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricksvattentäkterna 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 och utsläppen av koldioxid ska minska
med minst 20 % fram till år 2020 jämfört med år
2015.

Uppföljning och utvärdering
Ungefär halva kommunens befolkning får sitt dricksvatten genom det kommunala VA-nätet. Kontroll och
provtagning sker på såväl dricksvatten som avloppsvatten 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.

Kommunens energieffektiviseringsstrategi

Elförbrukningen i kommunala verksamheter förutom
bostäder och industrihus har minskat med 4,9 procent..
Att energiförbrukningen sjunkit jämfört med 2017 beror
till stor del på att armaturer för gatubelysning har bytts
ut. En annan orsak är att ventilationen på äldreboendet
Gimsätra har bytts.

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 energieffektivisering från 2014 till 2020 samt en handlingsplan
med åtgärder.

Total elenergiförbrukning
exkl industrihus och bostäder

Årsförbrukning
2018

Årsförbrukning
2017

7 836 290

8 236 047

Nyckeltal
Nedan redovisas några nyckeltal knutna till miljömål inom kommunen.

Insamlad mängd farligt
avfall/invånare (kg)
Skyddsområden för
vattentäkter
Andelen miljöfordon*

2013

2014

2015

2016

2017

2018

26,3

28,4

26,5

26,3

29,7

23,2

5

5

5+2 på gång

5+2 på gång

6+2 på gång

6+3 på gång

29 %, 19 (64)

22 %, 16 (72)

21 %, 17 (81)

23 %, 18 (78)

19 %, 14 (72)

* Uppföljning redovisas varje år utifrån de definitioner av miljöfordon som gäller för respektive år. Det innebär att siffrorna inte är jämförbara.
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BUDGETUTFALL
NÄMND

Not Kostnader

Intäkter

Netto

Budget

Prognos

Avvikelse

18-12-31

18-12-31

18-12-31

2018

2018

mot budget

(tkr)
Kommunfullmäktige pol org

594

-

594

775

775

Revision

733

-

733

730

730

Valnämnd

313

153

160

258

191

98

44
1 694
1 738

894
894

44
800
844

68
1 594
1 662

47
839
886

24
794
818

2 741
1 371
16 028
186 737
110 621
37 440
163 079
59 011
577 028

2 852
31 035
89 079
5 465
39 798
23 896
192 125

2 741
1 371
13 176
155 702
21 542
31 975
123 281
35 115
384 903

3 181
1 575
15 057
153 251
19 530
33 114
119 495
41 002
386 205

2 877
1 575
13 094
155 468
21 079
31 982
121 904
39 007
386 986

440
204
1 881
2 451
2 012
1 139
3 786
5 887
1 302

Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen
Utveckling/Struktur
196
Delade resurser
51 333
1 135
Pensioner, löneskatt
14 628
Summa
66 157
1 135

196
50 198
14 628
65 022

630
55 913
13 700
70 243

94
52 807
14 200
67 101

Överförmyndarnämnd
Politisk organisation
Verksamhet
Summa
Kommunstyrelse
Politisk organisation
Kommunledning
Tillväxtavdelning
Vård- och omsorgsavd
Teknik- och infrastrukturavd
Stab
Skol- och barnomsorgsavd
Social avdelning
Summa

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation
Bygg- och miljöavdelning
Summa

181
-

-

-

3

434
5 715
928
5 221

315
11 578
11 893

170
7 075
7 245

145
4 503
4 648

183
4 597
4 780

164
3 834
3 998

38
94
132

Summa nämndernas verksamhet

658 456

201 552

456 904

464 653

460 667

7 749

Centrala poster
Kommunens avskrivningar
Justering avskrivningar
Justering interna poster
Reavinst/reaförlust
Övriga centrala poster

19 176
- 19 176
5 901

6 756
642
3 937

19 176
- 19 176
- 6 756
642
1 964

5 901

11 335

664 357

Summa centrala poster
NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Kommunal fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Summa
Finansiella poster
RESULTAT

1

22 298
22 298
7 603
4 685

-

19 162
19 162
6 772
647
1 800

5 434

- 12 288

-

9 219

212 887

451 470

452 365

451 448

-

278 023
11 412
167 660
457 095

- 278 023
- 11 412
- 167 660
-457 095

- 277 589
- 11 795
- 168 430
- 457 814

- 278 250
- 11 415
- 167 660
- 457 325

5 497

813

4 684

5 449

4 780

765

669 854

670 795

941

-

1 097

941

-

-

-

-

-

-

3 122
3 122
847
642
6 649

-

6 854

-

895
-

434
383
770
719
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RESULTATRÄKNING
(mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

Not

2
3
4

NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-

5
6
7
8

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER OCH SKATT
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2018-12-31

9

-

160,9
593,2
19,2
451,5
278,0
179,1
0,8
5,5

Kommun
Budget
Bokslut
2018
2017-12-31

-

158,7
588,7
19,0

- 449,0

-

277,2
180,0
0,5
7,9

Prognos
2018

Koncern
Bokslut
Bokslut
2018-12-31
2017-12-31

139,0
- 569,1
- 22,3

153,9
- 586,1
- 19,2

-

- 452,4

- 451,4

-

277,6
180,2
0,5
6,0

278,2
179,1
0,8
5,6

0,9

0,7

0,0

1,1

-

-

-

-

0,9

0,7

0,0

1,1

162,0
597,9
19,5
455,4

-

159,0
589,6
19,0

- 449,6

-

278,0
179,1
0,8
5,5

-

3,0

0,1

-

-

3,0

0,1

-

-

277,2
180,0
0,5
7,9
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BALANSRÄKNING
Kommun
2018-12-31
2017-12-31

(mkr)
TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn
Maskiner och inventarier
Finansiella tillgångar

10
11
12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

13
14

SUMMA TILLGÅNGAR

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

274,4
16,5
36,0

283,3
15,0
36,2

289,8
21,3
13,0

294,5
15,2
23,0

326,9

334,5

324,1

332,7

55,4
36,9

33,7
50,1

55,8
39,9

34,6
51,0

92,3

83,8

95,7

85,6

419,2

418,3

419,8

418,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital ingående balans
Periodens resultat

15

78,8
0,9

78,1
0,7

-

78,1
3,0

78,0
0,1

Eget kapital, utgående balans

79,7

78,8

75,1

78,1

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

79,7

78,8

75,2

78,1

79,7

78,8

75,2

78,1

32,4
17,0

25,0
17,0

32,4
17,0

25,0
17,0

49,4

42,0

49,4

42,0

191,1
99,0
290,1

195,6
101,9
297,5

194,7
100,6
295,3

195,6
102,6
298,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

16
17

18
19

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser och ställda panter (mkr)
Pensionsförpliktelser
Löneskatt pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser
Ställda panter

419,2

20

21

418,3

419,8

418,3

162,6
39,4

170,9
41,4

162,6
39,4

170,9
41,4

202,0

212,3

202,0

212,3

17,0
-

2,0
-

12,9
-

2,0
-
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KASSAFLÖDESANALYS
Utfall
2018

(mkr)

Kommun

Utfall
2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets/periodens resultat
Justeringsposter enligt specifikation

0,9
25,9

0,7
26,0

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

26,8
-

+/- Minskn/ökning förlagslån mm
+/- Minskn/ökning förråd mm
+/- Minskn/ökning övr kortfristiga fordringar
+/- Ökning/minskn övr kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier
Invest.bidrag fastigheter och inventarier
Försäljning av fastigheter och inventarier
Köp av fastigheter och inventarier
Investering i aktier och andelar
Försäljning av aktier och andelar
Övrig förändring
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån
Ökning långfristiga fordringar
Minskning långfristiga fordringar
Kassaflöde från finanseringsverksamheten
Årets/periodens kassaflöde

-

21,8
2,9
2,1

-

13,8
3,1
12,5
23,2

-

-

-

-

Likvida medel vid årets början

-

-

-

13,2

Specifikation till justeringsposter
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för förändring pensionsavsättn inkl löneskatt
Just för förändring avsättning deponi
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som
ingår i årets/periodens resultat
Justeringsposter

-

26,7

23,3

26,1

29,0
7,9
47,8

-

4,8
29,0
33,8

-

21,2
2,0
0,1

-

14,5
3,1
9,0
20,4

-

-

-

40,4

19,2
7,3
-

19,0
0,4
-

0,6

6,6

25,9

26,0

0,9
0,4

-

9,0
0,8

0,5

-

9,8

4,0
4,8
10,0
9,2

0,2
28,2
7,3
46,8
-

-

37,8
1,8
20,3
5,6
0,1
- 10,0

-

4,8
21,4
- 26,2

11,1

10,6

51,0

50,1

36,9

Utfall
2017

0,1
26,0

26,4
1,8
20,3
4,3

-

Koncern

3,0
26,3

9,7

50,1

Likvida medel vid årets/periodens slut

Upplysningar om väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala
Återbetalning jämkningsmoms
Överenskommelse om avgångsvederlag

4,8
12,7
7,9

-

Utfall
2018

40,4

39,9

-

-

51,0

19,5
7,4
-

19,0
0,4
-

0,6

6,6

26,3

26,0

0,9
0,4

-

9,0
0,8

0,5

-

9,8

28

NOTER
Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 1 Budgetutfall - övriga centrala poster (tkr)
Statsbidrag äldresatsning
Inkontinensbidrag landstinget
Justering po-pålägg (arbetsg.avg, pensioner, försäkringar)
Justering po-pålägg avseende ändrad beräkningsmodell
Utrangerade anläggningstillgångar
Borgensåtagande "egna hem"
Avsättningar
Överenskommelse om avgångsvederlag
Inkassokostnader och liknande
Återvunna kundförluster och liknande
-

2 082
82
2 512
2 519
25
384
20
29

-

-

2 108
113
2 490
232
1 000
738
44
11

Övertagande av verksamhet från Ånge kommun

-

132

-

Ersättning för höga sjuklönekostnader

-

200

-

Ersättning staten (MSB) extra kostnader bränderna

-

Kostnad för självrisker bränderna
Återbetalning från Fortifikationsverket
Summa övriga centrala poster:

-

662

-

441

-

750

-

1 964

-

2 710

(mkr)
Not 2 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Jämförelsestörande intäkter
Realisationsvinster försäljn av fastigheter o mark
Ersättning från Fortifikationsverket
Ersättning från staten, extra kostnader bränderna
Summa verksamhetens intäkter

7,0
27,3
40,0
74,8
9,8

5,7
22,6
40,8
80,6
8,7

8,1
27,3
40,0
74,8
9,8

6,0
22,6
40,8
80,6
8,7

158,9

158,4

160,0

0,6
0,7
0,7

0,3
-

0,6
0,7
0,7

158,7
0,3
-

2,0

0,3

2,0

0,3

160,9

158,7

162,0

159,0
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Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31 2017-12-31

Not 3 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter/pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmat.
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Kostn för bränsle, energi och vatten
Köp av material, övriga tjänster och övr kostn
Jämförelsestörande kostnader
Förändring av ägarandel
Reaförluster vid försäljn fastigheter o mark

-

352,1
4,7
17,4
90,2
8,0
36,8
77,2

-

349,4
5,9
17,4
95,8
7,6
38,4
68,3

-

353,5
4,9
17,4
90,2
8,0
36,8
79,8

-

349,7
5,9
17,4
95,8
7,6
38,5
68,8

-

586,4

-

582,7

-

590,6

-

583,6

-

5,2

-

0,5
-

-

5,2

-

Självrisker pga bränder

-

0,4

-

-

0,4

-

Pensionsskuld förtroendevald

-

3,5

-

-

3,5

-

Ändrad beräkningsmodell pensionsskuld

-

2,5

-

-

2,5

Överenskommelse om avgångsvederlag

-

0,4

-

0,7

-

0,4

-

0,7

-

6,8

-

5,9

-

7,3

-

5,9

Summa verksamhetens kostnader

-

I verksamhetens intäkter och kostnader
har interna poster exkluderats med:

-

593,2

- 588,7

- 597,9

- 589,6

52,0

51,9

52,0

51,9

Not 4 Av- och nedskrivningar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Jämförelsestörande av- och nedskrivningar

-

16,4
2,8
-

-

16,2
2,8
-

-

16,5
3,0
-

-

16,2
2,8
-

-

19,2

-

19,0

-

19,5

-

19,0

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar samt erforderliga nedskrivningar.
Avskrivningar beräknas från det att anläggningen tas i bruk och utifrån
anläggningstillgångarnas nettoanskaffningsvärde. Avskrivningstiden anpassas
till tillgångens ekonomiska livslängd. För ytterligare upplysningar hänvisas till
Not 4 Anläggningstillgångarnas nyttjandeperi Nyttjandeperiod (år)
Inventarier, IT-utrustning, lekplatser
Transportmedel, maskiner, fordon
Mark
Verksamhetsfastigheter
Vatten- och avloppsanläggningar
Gator, vägar och parker
Industrifastigheter, övr fastigheter
Hyresfastigheter

3 - 15
5 - 15
obegränsad
10 - 50
10 - 33
10 - 75
10 - 33
10 - 33

3 - 15
5 - 15
obegränsad
10 - 50
10 - 33
10 - 75
10 - 33
10 - 33

5
17

5
17

30

30

30

(mkr)

Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 5 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Prognos slutavräkning kommunalskatt
Prognos slutavräkning föregående år

-

279,3
0,4
0,9

-

278,1
1,3
0,3

-

279,3
0,4
0,9

-

278,1
1,3
0,3

278,0

277,2

278,0

277,2

96,4
8,6
1,0
44,9
7,2
11,4
9,6

89,0
8,5
0,1
48,7
12,7
11,2
10,0

96,4
8,6
1,0
44,9
7,2
11,4
9,6

89,0
8,5
0,1
48,7
12,7
11,2
10,0

180,0

179,1

180,0

0,6
0,1
0,1

0,3
0,1
0,1

0,6
0,1
0,1

0,3
0,1
0,1

0,8

0,5

0,8

0,5

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/avgift
Kostnadsutjämningsbidrag
Utjämning LSS
Kommunal fastighetsavgift
Övriga generella statsbidrag*

-

179,1

-

*Avser tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar.
Not 7 Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter likvida medel
Ränteintäkter kundfordringar

Not 8 Finansiella kostnader
Räntekostnader, långfristig upplåning
Räntekostnader pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader

-

4,8
0,5
0,2

-

5,5
0,5
0,1

-

-

1,7

-

5,5

-

7,9

Avstämning balanskravet
Årets/periodens resultat enl resultaträkningen
Realisationsvinster
-

0,9
0,6

-

0,7
0,3

Årets/periodens resultat efter justeringar

0,3

0,4

-

-

0,3

0,4

Jämförelsestörande finansiella kostnader
Värdereglering långfristig fordran

-

4,8
0,5
0,2

-

5,5
0,5
0,1

-

-

1,7

-

5,5

-

7,9

Not 9 Årets resultat

Synnerliga skäl
Årets/periodens balanskravsresultat
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Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 10 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

-

Bokfört värde
Redovisat värde vid årets början
Ökning av ägarandel
Investeringar
Investeringsbidrag
Avyttrade och utrangerade anläggn.tillgångar
Nedskrivningar
Avskrivningar
Övriga förändringar

728,2
353,3
100,5

-

274,4

-

Redovisat värde vid årets slut

283,3
10,0
2,5
16,4
-

-

Summa mark, byggnader och tekniska anläggn:

304,6
35,0
14,9
25,2
16,2
-

743,7
353,4
100,5

-

289,8

-

283,3

11,8
149,5
13,4
37,0
10,9
51,8

Pågående byggnationer

-

283,3

274,4

Därav fördelat per verksamhet:
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Vatten och avloppsanläggningar
Gator, vägar och parker
Industrifastigheter, övr lokaler
Hyresfastigheter

720,7
336,9
100,5

294,5
4,3
10,0
2,5
16,5
-

294,5

-

289,8

12,0
153,6
14,2
36,1
13,3
54,1

731,9
336,9
100,5

304,7
46,1
14,9
25,2
16,2
294,5

11,8
164,9
13,4
37,0
10,9
51,8

13,2
163,6
14,2
36,1
13,3
54,1

-

-

-

-

274,4

283,3

289,8

294,5

Pågående investeringar aktiveras vid färdigställande och avskrivs inte.

Not 11 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Redovisat värde vid årets början
Ökning av ägarandel
Investeringar
Avyttrade och utrangerade anläggn.tillgångar
Nedskrivningar
Avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

-

-

63,6
46,9
0,2
16,5
15,0
4,3
2,8
16,5

-

-

59,3
44,1
0,2
15,0
13,3
4,5
2,8
15,0

-

-

68,5
47,0
0,2
21,3
15,2
4,8
4,3
3,0
21,3

-

-

59,5
44,1
0,2
15,2
13,3
4,7
2,8
15,2
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Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 12 Finansiella tillgångar
Aktier
MidSweden 365
Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Andelar
Bräcke Folkets Hus och Hunge Folkets Hus
Kommuninvest i Sverige AB
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Övriga
Långfristiga fordringar
MidSweden 365
Bracke Forest AB
Kommuninvest i Sverige AB, förlagslån
Fordran på skatteverket, moms

Summa finansiella tillgångar:

14,1
14,1

1,6
1,6

-

-

0,1
1,0
0,3
0,1

0,1
1,0
0,3
0,1

0,1
1,0
0,3
0,1

0,1
1,0
0,3
0,1

1,5

1,5

1,5

1,5

18,0
0,7
1,7
-

31,4
1,7
-

1,9
0,7
1,7
7,2

15,7
1,7
4,1

20,4

33,1

11,5

21,5

36,0

36,2

13,0

23,0

Not 13 Kortfristiga fordringar
Varulager
Kundfordringar
Fordran hos staten
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

10,7
10,3
9,9
24,5
55,4

8,0
7,1
5,9
12,7
33,7

0,2
10,7
10,3
9,9
24,7
55,8

0,2
8,0
7,1
6,5
12,8
34,6

Not 14 Likvida medel
Bank
Övriga likvida medel
Summa likvida medel

34,1
2,8
36,9

48,4
1,7
50,1

37,1
2,8
39,9

49,3
1,7
51,0

Kommunen har en checkkredit på 10 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.
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Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 15 Eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
varav uppbyggnad av pensionsreserv

79,7
10,4

78,8
10,4

75,1
10,4

78,1
10,4

Utgående eget kapital

79,7

78,8

75,1

78,1

Kommunfullmäktige har i december 2014 antagit riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (kf § 154/2014)
Not 16 Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Övrig post
Utgående avsättning

-

24,9
1,4
6,9
0,5
1,5
-

-

-

24,5
1,1
1,0
0,5
0,1
0,1

-

24,9
1,4
6,9
0,5
1,5
-

-

-

24,5
1,1
1,0
0,5
0,1
0,1

32,4

24,9

32,4

24,9

Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd/kompletteringspension
PA/KL pensioner
Pension till efterlevande

17,4
7,8
0,8

16,1
3,4
0,6

17,4
7,8
0,8

16,1
3,4
0,6

Summa pensioner
Löneskatt

26,0
6,3

20,0
4,9

26,0
6,3

20,0
4,9

32,3

24,9

32,3

24,9

0,1

0,1

0,1

0,1

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Pensionsskuld enl OPF-KL, förtroendevalda
Summa avsättning för pensioner:
Förpliktelse minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgrad

32,4

25,0

32,4

25,0

-

-

-

-

95%

95%

95%

95%
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Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 17 Övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

17,0
-

17,0
-

17,0
-

17,0
-

Utgående avsättning

17,0

17,0

17,0

17,0

Deponin i Kälarne beräknas kunna återställas inom ett till två år. Kostnaden har beräknats till 6,5 miljoner kronor.
Hittills har 0,9 miljoner kronor förbrukats. Deponin i Bräcke planeras att återställas inom cirka 10 år till en preliminär
kostnad på 11,4 miljoner kronor.
Not 18 Långfristiga skulder
Kommuninvest
DNB Finans
Uppbokad kortfristig del
Investeringsbidrag
Summa långfristiga skulder:
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom:
1 år
2 - 3 år
4 - 5 år
6 - 10 år

-

195,5
0,1
4,8
0,3
191,1

-

200,3
0,1
4,8
195,6

-

199,1
0,1
4,8
0,3
194,7

-

200,3
0,1
4,8
195,6

2,42 %
3,35 år

2,73 %
3,42 år

2,42 %
3,35 år

2,73 %
3,42 år

47,4
62,5
42,5
43,1

68,3
53,8
54,2
51,1

47,4
62,5
42,5
43,1

68,3
53,8
54,2
51,1

4,8
20,9
20,9
17,8
29,0
5,6

4,8
19,3
21,4
17,1
33,9
5,4

4,8
21,1
20,9
17,8
29,6
6,4

4,8
19,6
21,4
17,1
34,2
5,5

Not 19 Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Semester- och övertidsskuld inkl soc avg
Pensioner individuell del inklusive löneskatt
Övriga upplupna kostn och förutbet intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder:

99,0

101,9

100,6

102,6
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Kommun
2018-12-31
2017-12-31

Koncern
2018-12-31
2017-12-31

Not 20 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse, arbetstagare
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post

-

Utgående ansvarsförbindelse
Pensionsskuld för förtroendevalda enligt PBF
Summa pensionsförpliktelser:

211,2
9,9
3,7
2,0
1,8

-

220,7
10,2
5,1
1,9
2,6

-

211,2
9,9
3,7
2,0
1,8

-

220,7
10,2
5,1
1,9
2,6

201,2

211,2

201,2

211,2

0,8

1,2

0,8

1,2

202,0

212,3

202,0

212,3

95%

95%

95%

95%

Koncernbolag
MidSweden 365 AB

4,1

-

-

-

Folketshusföreningar
Gällö Folketshusförening
Hunge Folketshusförening

0,4
0,8

0,4
0,8

0,4
0,8

0,4
0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

0,8
3,4
3,2
1,4
2,2

0,8
-

0,8
3,4
3,2
1,4
2,2

0,8
-

11,0

0,8

11,0

0,8

0,7

-

0,7

-

Aktualiseringsgrad
Not 21 Borgensförbindelser

Fiberföreningar
Grönviksfiber Ek för
Sjöarnas fiberförening ek för
Granen fiber ek för
Nyhems fiber ek för
E14 Fiber ek för
Övriga borgensåtagande
Företagarföreningen i Bräcke kommun
Summa borgensförbindelser:
Not 22 Ställda panter

17,0

2,0

12,9

-

-

-

2,0

Övrigt borgensåtagande

Bräcke kommun har i maj 2000 (kf § 8) ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och
landsting/regioner som per 2018-12-31 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 medlemmarna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som

respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige
AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk
förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av
Bräcke kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala
tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Bräcke kommuns
andel av de totala förpliktelserna uppgick till
251 478 204 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 251 158 219 kronor..

36

INVESTERINGSREDOVISNING
Årets investeringar
Beslutad investeringsbudget för 2018 har uppgått till
24,1 miljoner kronor inklusive de 10,2 miljoner som
ombudgeterats från 2017.
Under året har 13,8 miljoner kronor förbrukats. Totalt
kommer drygt 3,9 miljoner kronor att begäras
ombudgeterade till 2019.
Medel för uppkomna behov
I budgeten har det funnits 500 tkr till investeringar för
uppkomna behov. En del av pengarna har använts till
iordningsställande av ny lokal för bygg- och miljöförvaltningen. Övriga investeringar avser tvättmaskiner
inom vården och fibernät.
Tillväxtavdelning
Under året har självutlåningsstationer till biblioteken
anskaffats.
Vård- och omsorgsavdelning
De medel som budgeterats för inventarier inom vård och
omsorg och som inte förbrukats kommer begäras
ombudgeterade till 2019. Projektet Trådlöst nät
äldreboenden har blivit dyrare än budgeterat och har inte
färdigställts under året. Med anledning av det kommer
både kvarvarande medel för Trådlöst nät samt medel för
projektet Hotellås att begäras ombudgeterade till 2019
för investering i trådlöst nät inom vård och omsorg.
Teknik- och infrastrukturavdelning
Avdelningen har under det senaste året varit underbemannad vilket gjort att man inte haft möjlighet att
påbörja och genomföra alla planerade investeringar.
Totalt kommer 2,8 miljoner kronor att begäras
ombudgeterade till 2019.
Det nya ventilationssystemet på Gimsätra har
färdigställts under hösten. Det har totalt blivit 1,1
miljoner kronor dyrare än beräknat. Avvikelsen förklaras
till stor del av att en ventilationskanal missades vid
projekteringen och därmed inte fanns med i kostnadskalkylen.
Uppgradering till SBF-godkända brandlarm i kommunen
fastigheter pågår. Under året har gymnasieskolan,
fastigheten på Norrlandsgatan 21 och ridhuset fått nya
brandlarm.
Projektmedlen för utvändiga ombyggnationer har under
året använts bland annat till målning av Fjällgrimens
förskola och fasadrenovering på Östra kungsvägen 12.
För projekt verksamhetsanpassning av kommunala
lokaler har carporten på dagcenter Solsia färdigställts.
Åtgärder i lokalen för bygg- och miljöförvaltningen har

genomförts och det har investerats i utrustning till
simhallarna i Bräcke och Gällö. Den planerade
renoveringen av toaletter i förvaltningshuset har inte
hunnits med. De pengar som finns kvar kommer begäras
ombudgeterade till 2019.
Samtliga fastigheters fallskydd har besiktigats under året
och baserat på dessa kontroller planeras nu åtgärder.
Byten av tak har bland annat gjorts på Pilgrimcenter,
Gimsätra, gymnasieskolan, Bräcke brandstation och
E14-huset. Fjällgrimens förskola har fått ett nytt
entrétak.
Under året har fönsterbyte genomförts på fastigheterna
Lejonet 1 och 2.
Investeringar i fritidsanläggningar har gjorts i form av en
ny bevattningspump till fotbollsplanen i Kälarne och ny
snöfräs till Mickelbackens pistmaskin.
Ny asfalt har lagts vid skolan i Gällö och vid Tallgläntan
i Kälarne har man gjort en ombyggnation av parkeringsplatsen. Ombyggnation har gjorts på trottoaren längs
Stationsvägen i Kälarne. I samband med att A4-huset
såldes blev det nödvändigt att planera om och asfaltera
tomten eftersom vatten från vägen rann ner mot
byggnaden. Åtgärder har även genomförts bland annat
på Rotakälvägen, Hästskovägen i Kälarne samt på
Torpgatan och Jämtlandsgatan i Bräcke.
Pengar för yttre miljö har till största delen lagts på
investering av inkoppling av vatten och avlopp till
servicehuset som Bräcke företagarförening ställt upp i
småbåtshamnen.
De medel som fanns för investeringen på Pilgrimstad
reningsverk kommer att återlämnas. Anledningen är
försenade utredningar och ny lagstiftning om hur
belastningsberäkningar ska redovisas inför en miljöprövning av verksamheten. En ny utredning behöver
göras och beroende på vad den kommer fram till kan det
då bli aktuellt att begära nya pengar till den
investeringen.
Generell upprustning av VA-anläggningar och VAledningar pågår. I Hunge har en ny råvattenbrunn
färdigställts. I Gällö vattenverk har det genomförts
upprustning med nya frekvensstyrda pumpar och en
elsanering är genomförd. Nya reningsbarriärer är införda
på vattenverken i Gällö respektive Nyhem i syftet att
säkra vattenkvalitén och klara gränsvärden satta av
Livsmedelsverket.
Stab
Under året har utbyten påbörjats av gamla
personaldatorer för att supportera Windows 10.
För projekt nätverksutrustning har pengarna använts för
uppgradering av bakomliggande infrastruktur i bland
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annat serverhallen. Det har bland annat köpts in nätverksswitchar, switchmoduler och tillbehör med högre
kapacitet. Syftet är att kommunikationen mellan
virtualiseringsvärdarna, servrar och användare ska gå
snabbare.

Från och med sommaren 2018 leasas elevdatorer och
surfplattor för årskurserna 7 till 9. Det har inneburit att
pengarna för investeringar i elevdatorer inte förbrukats.
Behoven till låg- och mellanstadiet är dock stora så
100 tkr kommer begäras ombudgeterade till 2019.

Utbyte av servrar har genomförts på tre orter under året,
i Gällö, Bräcke och i Kälarne, fem servrar har köpts in.
Återstående pengar återlämnas.

Investeringar för trådlöst nät har använts till att köpa in
nätverksswitchar och accesspunkter till skolans lokaler.
Fokus har lagts på högstadielokalerna.

Skype-utrustningar till sammanträdesrummen i
förvaltningshuset har köpts in för del av pengarna
avsatta inom IT enligt plan. Av de kvarstående pengarna
kommer 100 tkr begäras ombudgeterade till 2019 för
projektet Trådlöst nät inom vård och omsorg.

Försäljning/köp

De pengar som fanns avsatta för fysisk infrastruktur har
inte använts. De kommer istället i sin helhet begäras
ombudgeterade till 2019 för projektet Trådlöst nät inom
vård och omsorg.

Mark- och fastighetsförsäljning (tkr)

Bräcke 1:314, mark, del av

15,0

Investeringen nytt SAN disklagring är genomförd. Den
nya har större lagringskapacitet och är snabbare.

Bräcke 4:50, mark, del av

65,3

Gällön 1:43, mark

30,4

Skol- och barnomsorgsavdelning

Rodret 2-3, mark

20,6

Bräcke Flatnor 2:36, mark

13,7

Elevhälsan och förskolan har gjort byten till höj-och
sänkbara skrivbord. Kälarne skola har bytt till nya
klassrumsmöbler för att rymma fler elever i klassrummen. Det har också investerats i nya spisar inom
skolan.

Under året har två industrifastigheter och några tomter
sålts.

Bräcke 4:49

1 000,0

Skruven 3

2 000,0

3 145,0

Finansiering
De investeringar som genomförts under året har
finansierats med egna medel.
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Investeringsredovisning per projekt, tkr
Projekt
(tkr)

Bokslut

Budget

Ombudgeteras

Avvikelse

2018

2018

till 2019

mot budget

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledning
Extra investeringsmedel för behov

448,0

500,0

30,0

22,0

Summa:

448,0

500,0

30,0

22,0

Självutlåningsstationer

98,0

150,0

-

52,0

Summa:

98,0

150,0

-

52,0

190,8

400,0

209,2

-

Tillväxtavdelning

Vård- och omsorgsavdelning
Inventarier vård och omsorg
Hotelllås Äldreboende
Trådlöst nät äldreboenden
Summa:

-

140,0

140,0

-

83,5

154,8

71,3

-

274,3

694,8

420,5

-

Teknik- och infrastrukturavdelningen
72,3

700,0

250,0

377,7

Nya brandlarm SBF-godkända

Reningsanl Flatnor, Döviken,Revs,Rissna

880,9

1 368,4

400,0

87,5

Fallskydd tak fastigheter

115,2

500,0

-

384,8

Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgr

375,2

500,0

-

124,8

239,2

500,0

Ny ventilation Gimsätra

Verksamhetsanp kommunala lokaler

2 714,5

1 612,0

-

Standarhöjande åtgärder gator och vägar

2 497,3

2 500,0

-

80,5

800,0

700,0
342,6

Driftövervakning/energieffektivisering
Nya detaljplaner

260,8

-

1 102,5
2,7
19,5

42,5

385,1

Ombyggnad gator fastigheter

503,3

600,0

-

Byte tak fastigheter

755,0

500,0

-

Byte fönster/dörrar fastigheter

495,0

500,0

-

5,0

Reningsverk Pilgrimstad

-

255,0

4 522,1

-

4 522,1

Byte gatubelysning

190,6

250,0

-

59,4

Utvändig ombyggn bostäder/lokaler

493,9

1 975,7

700,0

-

150,0

150,0

Byte VA-ledningar

190,5

250,0

-

59,5

Invest fritidsanläggningar

119,5

150,0

30,5

-

9 765,4

17 763,3

2 833,9

Stambyten bostäder

Summa:

-

96,7

781,8
-

5 164,0
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Projekt
(tkr)

Bokslut

Budget

Ombudgeteras

Avvikelse

2018

2018

till 2019

mot budget

Staben
Personaldatorer

583,1

650,0

66,9

Nätverksutrustning

149,6

150,0

-

0,4

Servrar

175,0

750,0

-

575,0

26,7

150,0

100,0

23,3

-

400,0

400,0

-

IT enligt IT-plan
Fysisk infrastruktur
Nytt SAN, disklagring
Summa:

825,0

825,0

1 759,4

2 925,0

127,2

-

-

-

566,9

598,7

150,0

-

22,8

500,0

100,0

400,0

Skol- och barnomsorgsavdelning
Inventarier
Elevdatorer/surfplattor

-

Trådlöst nät

1 356,9

1 373,6

Summa:

1 484,1

2 023,6

S:a nettoinvesteringar hela kommunen:

13 829,2

24 056,7

100,0
3 951,3

16,7
439,5
6 276,2
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KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND
Bräcke kommun

MidSweden 365
AB

Jämtlands
Gymnasium

MidSweden 365 AB
Ordförande:
VD:

Peter Edling (l)
Bengt Flykt

Bolaget bildades under 2016. Under 2017 övertogs
anläggningen från kommunen till en köpeskilling på
20 miljoner kronor. Under juni 2018 har nyemission
genomförts och kommunens ägande i bolaget uppgår
därefter till 89,94 procent. Övriga delägareägare är
privata företag.
Bolaget ska utveckla och förvalta en fritidsanläggning
för skidåkning inomhus samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
För resultat och ställning hänvisas till bolagets
årsredovisning.

Jämtlands Gymnasium
Ordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Förbundschef:

Anton Waara (s)
Jörgen Persson (s)
Cathrine Blomqvist (s)
Mikael Cederberg

Det huvudsakliga uppdraget för Jämtlands gymnasieförbund är att ansvara för medlemskommunernas
skyldighet att erbjuda kommunernas ungdomar
gymnasieutbildning i enlighet med lagar och
förordningar.
Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre 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
årsredovisning.

Samordningsförbundet i
Jämtlands län

Jämtlands
Räddningstjänst
förbund

Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Ordförande:
Ledamot:
Förbundschef:

Jonny Springe (s)
Monica Drugge-Hjortling (s)
Mattias Holmetun

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.
För resultat och ställning hänvisas till förbundets
årsredovisning.

Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Ordförande:
Ledamot:
Förbundschef:

Ida Asp (s)
Jörgen Persson (s)
Lars Nyman

Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägarkommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg,
Ragunda, Härjedalen 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
årsredovisning.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande:

Anna-Lisa Isaksson
Yngve Hamberg
1:e vice ordförande: Peter Edling
Barbro Norberg
2:e vice ordförande: Knut Richardsson
Hans Svärd

(S)
(S)
(L)
(S)
(Pol. ob.)
(C)

t o m 18-10-14
fr o m 18-10-15
t o m 18-10-14
fr o m 18-10-15
t o m 18-10-14
fr o m 18-10-15

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är följande för mandat
perioden 2014-10-15 - 2018-10-14:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Landsbygdens Framtid i Bräcke
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet
Antal ledamöter

Verksamhet
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
församling och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål
och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga
ekonomiska frågor, årsredovisning och ansvarsfrihet samt
nämndernas organisation och verksamhetsformer.

För mandatperioden 2018-10-15 2022-10-14 är mandatfördelningen
följande:

Fullmäktige har en permanent beredning, beredningen för
kommunfullmäktiges arbetsformer och kan tillsätta fler
beredningar vid behov.

Centerpartiet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Jämtlands Väl i Bräcke
Antal ledamöter

Årets händelser
Ny mandatperiod påbörjades i oktober 2018 och i samband
med detta anordnade fullmäktige en utbildning för det nyvalda
kommunfullmäktige.
Fullmäktiges ledamöter har under året fått information
om verksamheter inom kommunen, till exempel om
verksamheten inom teknik- och infrastrukturavdelningen
och tillväxtavdelningen.

14
11
4
3
3
2
1
1
39

12
11
3
3
1
1
31

I oktober 2018, § 94, fattade kommunfullmäktige beslut
om ny politisk organisation. Den största förändringen
gentemot tidigare är att arbetsgrupperna ombildades till
utskott under kommunstyrelsen.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

478
478

775
775

775
775

Utfall
2018

Avvikelse mot
budget

594
594

181
181

Framtid
Kommunfullmäktige inleder under 2019 en översyn av
sina arbetsformer i syfte att förbättra tillgängligheten,

skapa ökat intresse för den demokratiska processen och
utveckla samspelet mellan förtroendevalda och invånare.

Verksamhetsmått
Antal sammanträden
Antal protokollförda ärenden

2014

2015

2016

2017

2018

6

5

7

5

5

164

148

175

136

179
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REVISION
Revisorer: Barbro Henriksson, ordförande
Anna Lindström, vice ordförande
Mats Eriksson
Inger Berggren-Lundqvist
Bo Nyström
Per-Olof Mellgren
Steinar Pettersson

(m)
(s)
(s)
(v)
(lfb)
(c)
(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 revisionssed. De förtroendevalda revisorerna utses av
kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt
arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning
av sakkunniga yrkesrevisorer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Årets händelser

Grundläggande granskningar har genomförts genom
träffar med styrelse och nämnder. Granskningen är
dokumenterad genom minnesanteckningar.

Följande granskningar har genomförts under året:

Grundläggande granskning överförmyndarnämnden
Grundläggande granskning bygg- och miljönämnden
Grundläggande granskning kommunstyrelsen
Arbetsmiljö chefer
Integration
Löner
Fallolyckor
Mat vid Bräcke skola inklusive svinn

Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna.

• Granskning av delårsrapport
• Granskning av årsbokslut/årsredovisning

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

699
699

730
730

730
730

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.

Utfall
2018
733
733

Avvikelse mot
budget
-

3
3

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 bland annat att samtliga revisionsrapporter alltid är föremål för faktaavstämningar.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande:

Sven-Åke Draxten
Jörgen Persson
1:e vice ordförande: Jörgen Persson
2:e vice ordförande: Barbro Norberg
Oppositionsråd:
Theresa Flatmo
Kommunchef:
Bengt Flykt

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

(s) t o m 18-07-31
(s) fr o m 18-08-01
(s)
(lfb)
(c)

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 det år 2018 två utskott, ett
socialutskott och ett näringslivsutskott, som består av tre
ledamöter och tre ersättare vardera. Ledamöter och
ersättare väljs för samma tid som de valts i kommunstyrelsen. 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 är tillika krisledningsnämnd.
Krisledningsnämnden trädde i funktion under juli 2018
på grund av omfattande skogsbränder i kommunen.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Utfall
2018

2 948
2 948

3 181
3 181

2 877
2 877

2 741
2 741

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Utfall
2018

475
2 316
75
82
2 948

475
2 541
70
95
3 181

428
2 293
70
86
2 877

428
2 165
70
78
2 741

Avvikelse mot
budget
440
440

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Stöd till politiska partier
Kommunstyrelse
Byutvecklingsgrupper
Övrigt
Totalt

Överskottet jämfört med budget beror främst på att ks
1:e vice ordförande varit vakant fem månader, lägre
kostnader

Avvikelse mot
budget
47
376
17
440

för partistöd samt allmän återhållsamhet.
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Framtid

Kvalitet

Fullmäktige fattade i oktober 2018, § 94, beslut om ny
politiskt organisation. För kommunstyrelsens del innebär
detta att från den 1 januari 2019 finns det sex utskott
inom kommunstyrelsen.

Ett mer digitaliserat arbetssätt bedöms på sikt öka
kvalitetssäkringen i beslutsprocesserna.
Kommunstyrelsen strävar alltjämt efter att uppnå högsta
möjliga kvalitet i sitt arbete.

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

2018

9
586
187

8
577
222

8
633
199

8
630
175

9
722
144

Antal sammanträden
Antal registrerade ärenden
Antal protokollförda ärenden

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, gemensam nämnd för

samverkan inom drift och service samt avgifter till
Samordningsförbundet Jämtland, Region Jämtland
Härjedalen och till Sveriges kommuner och landsting.
Delade resurser administreras av staben enligt avtal och
beslut.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Utfall
2018

69 298
6 675
62 623

70 243
70 243

67 328
227
67 101

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Utfall
2018

14 352
10 096
33 465
1 035
151
2 648
876
62 623

13 700
630
10 320
40 598
1 200
155
2 750
890
70 243

14 200
94
10 320
37 928
950
145
2 563
901
67 101

14 628
196
10 320
35 238
988
144
2 614
894
65 022

Avvikelse mot
budget

66 157
1 135
65 022

4 086
1 135
5 221

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Pensioner och löneskatt
Utveckling och struktur
Räddningstjänst
Gymnasieutbildning
Färdtjänst
Finsam
Ungdomskort Länstrafiken
Övriga gemensamma anslag
Totalt

Utfallet för utbetalningar av pensioner och löneskatt
redovisar ett underskott mot budget. Pengarna avsatta för
utveckling och struktur har inte förbrukats. Kostnaderna
för gymnasieverksamheten har blivit betydligt lägre än

Avvikelse mot
budget
-

-

928
434
5 360
212
11
136
4
5 221

budgeterat, vilket i huvudsak förklaras med att
elevantalet minskat under höstterminen 2018.
Färdtjänsten och ungdomskorten redovisar ett överskott
mot budget.
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Kommunledning
Kommunchef:

Bengt Flykt

Kommunen gick in i verksamhetsåret 2018 med ett
ganska stort sparbeting vilket har präglat verksamheten
under året.
Kommunen har ingått ett samarbete med en gemensam
nämnd med länets kommuner och region J/H i syfte att
samarbeta runt IT och specialistfunktioner. Den
gemensamma nämnden förväntas underlätta

kompetensförsörjningen av specialister där Bräckes
behov kanske inte är en heltid. Kompetensförsörjning
börjar av och till påverka verksamheten. Bland annat har
omsättning av personal på centrala befattningar påverkat
tempot i utvecklings- och förändringsprocessen.
Chefsutveckling har genomförts planenligt.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

Utfall
2018

1 678
1 678

1 575
1 575

1 575
1 575

1 371
1 371

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Avvikelse mot
budget
204
204

Överskottet jämfört med budget beror på att del av
lönekostnader finansierats via projektmedel.

strukturfrågorna behöver belysas ur ett övergripande
perspektiv.

Framtid

Kvalitet

Samverkan med andra kommuner och landstingskommuner kommer sannolikt att komma ifråga inom fler
områden. Kompetensförsörjningsfrågor och att utveckla
egen personal bedöms bli än mer aktuellt.

Utöver utveckling av chefer och kompetensförsörjningsfrågor kommer uppföljning av verksamhet och avtal att
behöva intensifieras.

Vad avser vård och omsorg fortsätter arbetet med
ledning och styrning på avdelningsnivå medan
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Tillväxtavdelning
Chef:

Anna Jensén Salomonsson

Avdelningen ansvarar för följande verksamheter:
−
−
−

näringslivs- och landsbygdsutveckling
kultur- och föreningsliv samt
information.

Övriga verksamheter som också ingår på avdelningen är
kommunhusets reception, folkhälsa, utvecklings- och
utredningsprojekt.
Näringslivs- och landsbygdsutveckling
Arbetet med att ta fram ett program för bättre näringslivsklimat har varit prioriterat under året och en arbetsgrupp bestående av företag och tjänstepersoner har
träffats regelbundet. Genom workshops, enkäter och
företagsbesök/träffar har underlag till förslaget för
programmet tagits fram. Kommunfullmäktige antog
programmet i december 2018.
Ett försök att nå fler företag har varit genom det mobila
näringslivskontoret som påbörjades under 2018. På
grund av vakanser har försöket inte genomförts fullt ut.
Under 2018 har det varit ett 40-tal träffar runt om i
kommunen med företag i form av företagarluncher,
frukostar och näringslivsråd. Näringslivsutvecklarna har
gjort 94 stycken unika företagsbesök (en del företag har
näringslivsutvecklarna träffat flera gånger men det
räknas som ett besök).
Avdelningen har också gjort två ansökningar till
Tillväxtverket som båda blivit beviljade stöd, Lokal
digital agenda och Utveckling av näringslivet och
företagsklimatet. Den senare är en riktad utlysning till 39
gles- och landsbygdskommuner i landet. Stödet har gått
till arbetet med näringslivsklimatet i första hand.
Inom landsbygdsutveckling arbetas det med att skapa
förutsättningar för utveckling genom att främja och ta
tillvara lokala initiativ och informera om olika
finansieringsmöjligheter som finns, via exempelvis
Leader Mittland Plus, Lokala naturvårdsprojekt
(LONA) 3, landsbygdsprogrammet samt via övriga
aktörer. Tillväxtavdelningen deltar på regionala
nätverksträffar kring det regionala serviceprogrammet.
Här finns också idéer kring ansökningar av projekt kring
serviceställen i kommunen. Två LONA-projekt har varit
igång, varav ett slutrapporterades i slutet av året. Det
projekt som fortfarande pågår handlar om hållbar sjöfart
på Revsundssjön där grund och annat märks ut med
sjömärken. I det projektet ligger även synliggörandet av
sjökortet över Revsundssjön.
Turism och inflyttning
LONA=Lokala naturvårdssatsningar via
Naturvårdsverket som handläggs av Länsstyrelsen.

InfoPoints har funnits på tretton platser runt om i
kommunen, på biblioteken och hos olika företag. Vid
årets slut har två av dem lagts ner på grund av ägarbyte
vid de företag som agerat Infopoint. I utbildningen för
InfoPoints ingår bland annat värdskap, information och
material om besöksmål. Uppföljning har visat att det i
stort har fungerat bra. En svårighet är logistiken kring
broschyrer och informationsmaterial till InfoPoints.
Tryckt material övergår mer och mer till det digitala
vilket både är en möjlighet och en utmaning.
Marknadsföring av sevärdheter, aktiviteter samt boenden
sker genom kommunens hemsida, sociala medier samt
broschyrer. En ny karta har tagits fram under året för
Bräcke kommun. Evenemangskalendern På Gång
produceras av avdelningen och den delas ut till alla
hushåll, sommarstugeägare och finns även hos besöksnäringen. En värdskapsutbildning med ett 20-tal
deltagare genomfördes under våren.
Inflyttarservice flyttade under våren från tillväxtavdelningen till arbetsmarknadsenheten. Samverkan
kring strategiska frågor för inflyttning kommer fortsätta.
Ett nytt välkomstbrev går från och med den 1 januari
2018 ut till alla nyinflyttade och i utskicket finns även
aktuella broschyrer från kommunen med. Under 2017
fick 27 personer bosatta i kommunen svenskt medborgarskap. Dessa personer uppmärksammades på
nationaldagen den 6 juni då Bräcke kommun hade sin
fjärde medborgarskapsceremoni, vilken i år hölls vid
Zenit i Rissna. I år har 64 stycken halsband skickats till
nyfödda i kommunen.
Kultur- och föreningsliv
Verksamheterna har fortsatt arbetat med extra statliga
medel. Projektet Bokstart gick in på sista året där
biblioteket informerat småbarnsföräldrar om hur man
kan främja barns språkutveckling. Kulturrådet beviljade
medel till en satsning på läsfrämjande verksamhet i
samverkan med äldrevården med start under hösten
2018, samt ytterligare ett projekt för att i samverkan med
förskolan stärka språkutveckling för de allra minsta
barnen, som kommer att sträcka sig över 2019 och 2020.
Båda inom ramen för Stärkta bibliotek.
Kulturskolan har genomfört kurser i olika estetiska
ämnesområden på alla grundskolor, prövat olika former
av klassorkester i årskurs 3 och erbjudit musikundervisning på Jämtlands gymnasium i Bräcke, med
stöd av Kulturrådet. De regionala kulturverksamheterna i
Jämtland-Härjedalen och Västernorrland förlade sin
årliga konferens Kulturtinget i Bräcke i oktober, med
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tillresande besökare och föreläsare från olika nationella
aktörer.
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Tio olika föreningar över hela kommunen utnyttjade
möjligheten att söka Socialstyrelsens stöd till gratis
lovaktiviteter för barn 6 - 15 år.

revideringen av kriskommunikationsplanen, som sker i
samband med att den nya mandatperioden startar.

Övergripande funktioner

Priset Årets björn tilldelades Sundsjö hembygdsförening
för sina insatser under bränderna.

Information

Utredningar

Informationsarbetet berör kommunens externa och
interna kommunikation. För detta används olika kanaler
såsom webbsidan bracke.se, tidningen Nära, intranät
(Communis) och sociala medier. Kommunens kanal på
Facebook har gett ökad trafik till kommunens webbplats
och är även en viktig informationsspridare vid kris och
akuta händelser.

Tillväxtavdelningen har under året utrett de första
effekterna av Mid Sweden 365, gjort ett antal
kommunala yttranden inom transportområdet, tågstationslägen, hantering av kommunalägda speciallokaler inklusive föreningstaxor. En åtgärdsplan för att
anpassa avdelningens informationshantering i samband
med den nya dataskyddsförordningen har också gjorts
samt en första kartläggning kring möjligheterna till
utbyggnad av elladdinfrastruktur för kommunens bilar.
Utredningsfunktionen har också fungerat som ett stöd till
kommunens informatör i bland annat kriskommunikation och vid de workshops som ordnats för
olika arbetsgrupper om användningen av det nya intranät
som lanserades i januari.

I början av året lanserades det nya intranätet Communis.
I och med det finns nu ett fungerande intranät som alla
medarbetare har tillgång till, då intranätet är responsivt
(webbdesign som tillåter layouten att förändras beroende
på vilken skärmstorlek och skärmupplösning besökaren
har) och finns via molntjänst. Därmed är steg ett i
processen att förbättra den interna kommunikationen
genomförd.
Det har genomförts utbildningsinsatser till flertalet
arbetsgrupper, för att visa på olika arbetssätt som kan
leda till bättre kommunikation. Andra insatser som görs
är kompetenshöjande åtgärder för webbredaktörer och
chefsgruppen.
En uppdaterad grafisk profil har också kommit på plats
under året, vilket är viktigt ur flera perspektiv. Dels har
en del material och stödjande funktioner saknats i den
tidigare profilen och dels är den nya grafiska profilen ett
användbart verktyg med budskap som ska öka stoltheten
både internt och externt. På Communis finns nu bilder,
kommunikationsstöd och mallar. Organisationens
medarbetare har erbjudits utbildning i klarspråk och
dokumentmallar.
Ordning och reda i systemen med anledning av GDPR
har mynnat ut i en bildbank samt ett övergripande arbete
med texter på kommunens blanketter samt webbplats.
Med anledning av den nya grafiska profilen lanserades
ett nytt format på tidningen ”Inblick” som döpts om till
”Nära” enligt den antagna nya grafiska profilen. Under
2018 gjordes ett nummer istället för två stycken.
Orsaken var det ekonomiska läget samt vakanser.
Under sommarens bränder arbetade tre personer från
avdelningen med krisinformationen dygnet runt i tio
dagar. Det upprättades ett telefonnummer dit frivilliga
kunde anmäla sitt intresse att stötta räddningstjänsten i
insatsen och närmare 300 personer anmälde sig.
Avdelningen har också sammanställt loggen från
händelsen samt gjort olika insatser för att tacka både
frivilliga och föreningar som ställt upp under
händelserna. Lärdomar kring händelsen tas med i

Näringslivsrådet är ett forum för samverkan mellan
näringslivet, tjänstemän och politiker i kommunen.

Kommunikationer
Dialog har förts med trafikoperatörer som SJ, Norrtåg
och Länstrafiken i syfte att bevara och utveckla trafiken
inom och till kommunen. Tillväxtavdelningen har också
representerat kommunen vid den konferens om
framtidens infrastruktur som Regionen, Handelskammaren och Samling näringsliv arrangerade under
våren, deltagit i Atlantbanesamarbetet samt arrangerat
samverkansmöten med olika delar av Trafikverket. En
tjänsteperson från avdelningen har deltagit i ett
uppstartsmöte som medborgare kring Skylnäs samlat till
med anledning av den bristande vägstandarden.
Projektet Mittstråket som Bräcke kommun deltar i har
förutom en rad investeringar också tagit fram kunskapsunderlag både kring stationslägen, trafikupplägg och
tillväxtpotential i stråket utmed Mittbanan och E14. En
utredning av vad som krävs för att möjliggöra trafik i
stråket Storlien - Umeå via Kälarne och Långsele har
också påbörjats. Information om projektet och om
kommunikationer har lämnats till kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsgrupp och till näringslivsrådet 4.
Fiber
Tillväxtavdelningen har samordnat frågor som rör fiber
och bredband även under 2018. Detta arbete har under
året framförallt skett genom samverkan med
organisationen Bräcke fiber och nätägaren och driftaren
Skanova/Telia Company, men också i det nätverk för
kommunala bredbandssamordnare som regionen
sammankallar.
Under året har de ekonomiska fiberföreningarna E14,
Sjöarna, Nyhem och Granen fortsatt byggnation av fiber.
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Av olika orsaker har några föreningar blivit försenade
men prognosen är nu att allt blir klart under våren 2019.
PTS:s (post- och telestyrelsen) senast tillgängliga
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statistik visar på en anslutningsgrad på 80 procent i
oktober 2017. Det innebär att Bräcke kommun leder
statistiken i länet, både sett till andel anslutna och
snabbast tillväxttakt. Siffrorna för 2018 presenteras i
mars 2019.
Det IT-infrastrukturprogram som antogs av kommunstyrelsen 2012 har under året utvärderats och samtliga
målsättningar har nåtts eller kommer att nås. Parallellt
med utvärderingen har en film och ett textmaterial med
fokus på den framgångsrika processen och på hur fiberinfrastrukturen påverkat hushåll och företag runt om i
kommunen tagits fram.
Folkhälsa
Samverkan med Ånge kommun fortsätter med
utvecklingen av folkhälsoarbetet via brottsförebyggande
rådet (BRÅ) och Folkhälsorådet. Verksamheten är
kopplad till en årlig aktivitetsplan. Under 2018 har det
varit fyra brottsförebyggande råd. Fortsatt arbete med
”Tillsammans mot nätdroger”, en arbetsmetod som tagits
fram som bygger på komponenterna samverkan,
kunskap och synlighet, har pågått under året. Huvudsyftet är att utveckla stöd och främja samverkan mellan
aktörer som berör droger i postflödet, det vill säga
ombud för paketutlämning. Under hösten har det varit ett
utbildningstillfälle med deltagare från två utlämningsställen. Ett nytt samverkansavtal mellan kommun och
polis har ingåtts under året och det pågår även fortsatt
arbete med de så kallade medborgarlöftena med polisen.
Fortsatt trygghetsarbete med berörda aktörer på
tågstationen i Bräcke och en planerad uppfräschning av
den inre miljön av väntsalen pågår, som ett samverkansprojekt mellan skolan och fastighetsägaren.
Utvecklingsprojekt
Smart Green Region Mid-Skandinavia
Bräcke kommun har deltagit som medfinansiär i det så
kallade SÖT-samarbetet (Sundsvall, Östersund och
Trondheim) och insatsen i projektet har varit personella
resurser (tid) under perioden 2015 - 2018. Projektet
avslutades den 31 augusti. Bräcke kommun har
företrädesvis lagt tid inom kultur- och upplevelsenäringen (S:t Olavsleden samt en skidregion i
världsklass). Träffar med projektledare, marknadsförare
av leden, besöksnäringen och övriga intressenter har
genomförts under året. Delar av leden har också vandrats
och inslag har gjorts på sociala medier. En viktig fråga
är ledens fortlevnad efter projekttidens slut och en ny
ansökan kring S:t Olavsleden har lämnats in. Det finns
också förslag på att det ska bildas en förening i
framtiden för bevarandet av leden. Antalet vandrare har
årligen ökat sedan leden återinvigdes 2013. Stämmer
tesen att det tar sju år att bygga en ny upplevelse och
destination, kommer effekten av arbetet synas 2020. Då
förväntas 3 000 vandrare passera genom kommunen.

Regionala etableringsfrämjande projektet
Under åren 2015 - 2018 har kommunen ingått i ett
regionalt projekt (Business Region Mid Sweden) som
syftat till att få etableringar till regionen. Region
Jämtland Härjedalen har varit projektägare. Insatsen i
projektet har varit både personella och finansiella
resurser. I länet totalt har det arbetats med ett tiotal
objekt som kallas VP (value proposition). För
kommunens del påbörjades paketeringen av den nya
reseanledningen skidtunneln med orten Gällö i fokus och
det har tagits fram en broschyr för detta. Målgruppen är
nya etablerare. Ett nytt projekt har sökts för perioden
2019 - 2021. Kommunen har där tryckt på att det är
önskvärt att projektet också vänder sig till befintliga
företag samt har mer fokus kring etableringar på
landsbygderna.
Lokal digital agenda
I november 2018 påbörjades en förstudie som ska
kartlägga nuläget för kommunens verksamheter och
målgrupper inom området digitalisering. Förstudien ska
ge underlag till ett eventuellt genomförandeprojekt med
fokus på digitalisering av de offentliga verksamheterna.
Projektet pågår till och med juli 2019 och finansieras
med stöd från Tillväxtverket, Europeiska Regionala
utvecklingsfonden.
Övriga projekt kopplade till avdelningen
Avdelningen finansierar och deltar också i följande
fleråriga projekt;
•
•
•
•
•

Skogstekniska klustret Smart Innovation
2015-2018, fortsätter som nytt projekt 2019.
Leader Mittland Plus 2015 - 2021.
Funktionella Mittstråket 2015 - 2019.
Innovation Champion i Jämtlands län
2016 - 2018, inget nytt projekt 2019.
Timbanken 2017 - 2018, fortsätter under 2019.
Handlar om att företag kan få kostnadsfri
rådgivning av upphandlade konsulter i upp till
fem timmar per år. Projektägare är Region
Jämtland Härjedalen och under 2018 har fjorton
företag anmält intresse och nio företag har
genomfört rådgivningen i Bräcke kommun.
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•
•

WCR 2019 5, där har kompetensförsörjning
varit i fokus.
Strukturanalys Jämtland 2018 – 2020. Syftet
med projektet är att utforma en grund för
strukturanalyser, en målbild, och genomföra
analyser samt utveckla ett formaliserat arbete
för ett framtida fortsatt arbete för regionen och
länets åtta kommuner och därmed stärka
kopplingen mellan kommunal fysisk planering
och regional utvecklingsplanering.

WCR 2019, handlar om de två Världsmästerskapen
som genomförs 2019 (alpint Åre samt skidskytte
Östersund).

5
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Under 2018 har också Nyföretagarcentrum och Ung
företagsamhet Jämtland (gymnasieskolan) finansierats.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Administration, gemensamma kostn mm
Skog
Näringslivsfrågor
Turism
Bredbandsutbyggnad
Information och EU-frågor
Gemensamma kostn kultur o fritid
Föreningsbidrag
Bibliotek
Fritidsgårdar
Kulturskola
Folkhälsa
Varuhemssändning
Totalt

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

1 498
3
2 272
736
197
1 257
1 511
1 901
4 509
769
1 595
2
110
16 360

1 310
1 527
315
20
1 149
1 358
1 970
4 638
686
1 729
265
90
15 057

1 564
339
100
20
1 146
1 330
1 920
4 574
646
1 781
302
90
13 094

Avdelningen redovisar ett överskott på 1 881 tkr. Det
beror främst på statliga projektmedel, som inte varit

Utfall
2018
1 010
523
117
35
1 055
1 320
1 873
4 562
732
1 710
280
29
13 176

Avvikelse mot
budget

-

300
1 004
198
55
94
38
97
76
46
19
15
61
1 881

budgeterade, vakanser delar av året och generell
återhållsamhet.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Skapa förutsättningar för tillväxt och god livskvalitet för dem som vill bo, bedriva verksamhet och besöka kommunen.
Verksamhetsmål
Andelen svar där företagen är nöjda med
avdelningens service ska uppgå till minst 90 %.

Mätmetod
Enkät: andel svar som
anger ” ganska bra/mycket
bra” (= 4 eller 5 på en
femgradig skala).

Måluppföljning
Målet har inte uppnåtts. Andelen
svar där företagen är nöjda med
avdelningens service har uppgått till
64 % (71 enkätsvar har inkommit)
53

Indikatorer:
Antal företagskontakter

6

2014
100

2015
165

2016
99

2017
81

2018
94

8

6

12

Antal nyhetsbrev
Aktiviteter:

• Ta fram ett långsiktigt program för näringslivsklimatet.
 Klart och antaget av kommunfullmäktige december 2019.
• Ta fram en årlig aktivitetsplan kopplad till näringslivsklimatet med aktiviteter som görs i samverkan med
näringslivet.
 Genomfört
• Arbeta med destinations- och näringslivsutveckling kring skidtunneln och Lake Revsund.
 Pågår bland annat i samverkan med det regionala etableringsfrämjande projektet (Business Region Midsweden) och
via projektet har en broschyr tagits fram under året. Näringslivsutvecklare deltar på föreningen Lake Revsunds
träffar när de bjuder in. Ordinarie verksamhet som företagsbesök, träffar och mottagande av etableringsförfrågningar
har också skett kring skidtunneln liksom på övriga orter i kommunen.
• Försök med mobilt näringslivskontor.
 Pågår.
• Tydliggöra vad avdelningen gör och vad man kan förvänta sig gentemot aktuella målgrupper.
 Pågår inom ramen för program för blomstrande näringslivsklimat.
Verksamhetsmål
Möjligheterna till kommunikation för människor
och företag är hög.

Indikatorer:
Antal tågavgångar/vecka i kommunen.
Andel hushåll inom 50 meter från
fiberaccess.
Andel arbetsställen inom 50 meter från
fiberaccess.

2014

Mätmetod
Sammanställning av
information från andra
aktörer exempelvis PTS
och samtrafiken.
2015

Måluppföljning
Målet har inte utvärderats.

2016

2017
472

57,84 %

79,44 %

54,20 %

80,90 %

2018
481
Redovisas
mars 2019
Redovisas
mars 2019

Aktiviteter:
• Synliggöra de aktiviteter som görs inom samarbetsforumet Atlantbanan och genomförandeprojektet Funktionella
Mittstråket.
 Information till Näringslivsrådet samt Kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsbyggnadsfrågor, deltagit i
seminarium om tillväxtpotential i Mittstråket, information på kommunens hemsida om projekt Mittstråket samt en
webbnyhet om projektets stationsanalys.
• Samråd kring trafikutbud med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken samt Norrtåg.
 Genomfört samråd med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken, Norrtåg samt SJ.
• Utveckla dialogen med fiberföreningarna i Bräcke Fiber, kommunikationsoperatörer samt den regionala
bredbandssamordnaren.
 Dialogen sker vid regelbundna möten dels med Bräcke Fiber (3 träffar hittills), dels den regionala bredbandskoordinatorns kommunnätverk (2 träffar hittills). Utöver dessa har tillväxtavdelningen deltagit i möten med Telia
Company och Skanova.
• Utvärdera IT-infrastrukturprogrammet.
 Utvärdering genomförd hösten 2018.

Avser antalet unika företagskontakter vilket innebär att om flera tjänstepersoner har träffat samma företag och flera
gånger har endast en kontakt räknats. Exkluderat är även företagarluncher, frukostar, näringslivsråd och andra möten.

6
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Verksamhetsmål
Andelen svar där invånarna upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till 75 %.

Indikatorer:
Antal unika besök på kommunens
hemsida. 7

2014

Mätmetod
Enkäter via Inblick och
webb samt medborgarpanel. Andel svar som
anger ” ganska bra/mycket
bra” (= 4 eller 5 på en
femgradig skala).
2015

Mätning på Facebook, antal som
”gilla” sidan. 8

Måluppföljning
Målet har inte utvärderats.
Mätningen har ej gjorts under 2018
på grund av att tidningen Nära ej
gavs ut i december 2018.

2016

2017

717 133

i.u

132

559

2018
Sidvisningar: 353 682
Besök: 149 356
Nybesök: 128 031
803

Aktiviteter:
• Erbjuda utbildning inom kommunikationsområdet till chefer och medarbetare.
 Genomfört i personalgrupper, chefsgrupper samt enskilt.
• Utveckling av tidningen Inblick, innehåll samt digitalisering.
 Genomfört, utvecklades till nytt koncept med nytt namn (Nära) enligt grafisk profil.
• Ta fram en gemensam kommunikations- samt servicepolicy för Bräcke kommun.
 Utreds.
• Genomföra aktiviteter i linje med riktlinjer för webb och sociala medier.
 Nytt intranät (Communis), nya funktioner, och tillägg enligt GDPR.
• Uppdatera och implementera grafisk profilmanual samt intranätet.
 Arbetet fortsätter med att implementera den nya grafiska profilen och utveckla den på områden som inte omfattas än.
• Klarspråksutbildning för medarbetare som skriver i tjänsten.
 Genomfört tre workshops.
• Utveckla arbetet med kommunens kriskommunikation.
 Genomfört i praktiken under bränderna 2018. Ny kriskommunikationsplan antas 2019.

Politiskt mål
Biblioteken är en attraktiv mötesplats för livslångt lärande och kulturella upplevelser.
Indikatorer:
Antal utlån på biblioteken
Aktiva låntagare på biblioteken
Antal besök, Bokstart

2014
49 345
1 879

2015
49 162
1 822

2016
47 805
1 846

2017
45 511
1 827
102

2018
43478
1956
77

Aktiviteter:
• Hembesök hos barnfamiljer inom ramen för Bokstart.
 Projektet under avslut, antalet hembesök/aktiviteter minskar successivt fram till mars 2019.
• Särskild information om språkutveckling till förskolor, BVC med flera.
 Genomfört efter behov och förutsättningar.

Politiskt mål
Kulturskolan är attraktiv och håller en hög kvalitet.

7
8

Verktyg för mätning saknades under 2017. Mätning via verktyget Vizzit från och med 1 januari 2018.
Kanalen öppnades den 31 oktober 2016.
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Verksamhetsmål
Andelen barn som deltar i kulturskolans
verksamhet ökar.
Indikatorer:
Andel elever inskrivna i
kulturskolan (ht)

Mätmetod
Jämfört med totalt antal elever
åk 4 – åk 9

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

44,3 %

40,9 %

45,6 %

49 %

45 %

Aktiviteter:
• Utåtriktade aktiviteter, ensemblespel.
 Genomförs i ordinarie verksamhet efter förutsättningar.
• Test av kortare kurser, olika ämnesinriktningar.
 Genomfört inom ramen för det statliga bidraget.
• Klassorkesterverksamhet.
 Genomfört inom ramen för det statliga bidraget.

Politiskt mål
Kommunen stöder föreningslivet och de ideella krafter som skapar livskvalitet för invånarna.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.

Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

92 %

95 %

90 %

76 %

89 %

Aktiviteter:
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
 Genomförs.
• Utveckla arbetet med målstyrning, information och delaktighet vid minst ett tillfälle under året.
 Genomfört.
• Ge alla möjlighet till kompentensutveckling minst en gång under året, exempelvis till föreläsningar eller kurser.
 Genomfört.
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till 75 %.

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
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Indikatorer:
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2014

2015

2016

2017

2018

42 %

49 %

71%

Aktiviteter:
• Utbildning av alla chefer i kommunikativt ledarskap.
 Flertalet chefer har fått utbildning enskilt samt i grupp i samband med nytt intranät. En del chefer har också fått
utbildning i kommunikativt ledarskap. Pågående aktivitet.
• Uppföljning av resultatet i medarbetarenkäten och ta fram utbildningar utifrån behov i organisationen.
 Utifrån medarbetarenkäten visade den på en förbättringspotential gällande tydlighet och transparens. Utbildningarna
i klarspråk samt intranätets funktioner ska stödja det arbetet. För att tydliggöra och förenkla uppföljning kring vad
målet syftar till att uppnå kommer frågan i enkäten formuleras om till: Andelen svar där alla medarbetare upplever
att de vet var och hur de ska hitta och få information som rör verksamheten uppgår till 75%.
• Utveckla verktyg för att möjliggöra det kommunikativa ledarskapet.
 På intranätet Communis finns ett kommunikationsstöd för samtliga medarbetare i organisationen.
• Utveckla metoder och verktyg för ännu effektivare kommunikationsplanering.
 Stöd i Communis, utbildning.
• Implementering av intranätet.
 Arbetet fortsätter med att öka användningen av Communis med dess funktioner och tillägg. Utbildning av chefer och
utbildning i arbetsgrupper. Pågående aktivitet.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.
2014
+1 035

2015
+124

Måluppföljning
Målet är uppnått.
2016
+605

2017
+97

2018
+1 881

Aktiviteter:
• Uppföljning av ekonomin vid varje APT (arbetsplatsträff) samt delårsbokslut och prognoser.
 Genomfört.

Framtid
Möjligheten och utmaningarna som det digitala
samhället ger kommer att förändra informationen till och
från organisationen ännu mer på sikt. Förväntningarna
från medborgare, personal, politiker och övriga
myndigheter på information och kommunikation har
ökat de senaste åren och bedömningen är att det fortsatt
kommer att öka. Bredband via optofiber i hela
kommunen gör också att e-tjänster och övrig
digitalisering av kommunens verksamheter möjliggörs.
Det är utvecklingsdelar som det bör avsättas resurser för.
Alla verksamheter är mer eller mindre berörda och det är
en övergripande fråga. Servicecenter, InfoPoints, sociala
medier, ständig uppkoppling och e-tjänster är några av
de kommunikativa verktyg som utvärderas nu och
framåt. Kommunen har också valt att ingå i Inera,
dotterbolag till SKL, som nationellt samordnar e-hälsa
och övriga e-tjänster för välfärdssektorn. Det projekt

som initierats gällande lokal digital agenda är också en
viktig pusselbit.
Under åren 2016 - 2019 har kommunen beviljats flera
tillfälliga riktade statsbidrag inom kultur och fritid,
vilket ger möjlighet att göra större förändringar och
pröva nya idéer, utan att behöva ge avkall på befintlig
verksamhet. Men det är också en utmaning att hantera
merarbetet, använda medlen på bästa möjliga sätt och
samtidigt bygga strukturer för att bibehålla de viktigaste
förändringarna och erfarenheterna för framtiden. Den
segdragna regeringsbildningen har också skapat osäkerheter inför vilka bidrag som kommer att finnas kvar
inför 2019, och vilka som eventuellt tillkommer.
Regeringen har uppdragit till Tillväxtverket att besluta
om och utbetala ett särskilt statsbidrag under åren
2018 - 2020, till 39 gles- och landsbygdskommuner i
stödområde A, där Bräcke kommun ingår. För Bräckes
del innebär det 1 760 tusen kronor per år.
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Kvalitet
Avdelningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling och dialog. En stor förändring under 2018 är
möjligheten att kommunicera via Communis. Det
möjliggör en tätare dialog mellan medarbetare som sitter
på olika orter och även mellan chefer och medarbetare. I
verktyget skickar avdelningen ut veckobrev, lägger in
anteckningar från arbetsplatsträffar och gemensamma
mappar kan skapas utifrån olika händelser och projekt.

Under bränderna sommaren 2018 använde krisledningsgruppen Communis för att dela dokument och möjliggöra att alla hade tillgång till det nyaste materialet och
minnesanteckningarna oavsett var man befann sig.
Redaktörerna för webben kommer att introduceras för ett
verktyg som underlättar arbetet: Vizzit. Det är ett
verktyg som håller reda på trasiga länkar och
ouppdaterad information. Avdelningen arbetar också
med att öka andelen resfria möten, både externt och
internt, för att arbetet ska vara hållbart både utifrån
arbetsmiljö och yttre miljö.
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Vård- och omsorgsavdelning
Chef:

Helena Stridh

I vård- och omsorgsavdelningen ingår nio SOLverksamheter samt LSS och HSL-verksamhet, därtill
medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare
och avgiftshanterare.

Under första halvan av året gjordes en massiv insats för att
rekrytera HSL-personal vilket resulterat i att nio nya
medarbetare har anställts och introducerats.
I början av året minskades antalet särskilda boendeplatser
med tolv stycken, en process som är svår, både för boende,
anhöriga och medarbetare. En första utvärdering visar att
det genomförts på ett tillfredsställande sätt utan negativa
konsekvenser som till exempel upprepade kostnader för
färdigbehandlande medborgare på sjukhus. Ett kognitivt
stödteam för att stötta alla avdelningens enheter startades
efter detta.

Årets händelser
Besked från arbetsmiljöverkets inspektion av Tallgläntan,
hemtjänsten i Kälarne, Gellinergården och Furugränd kom
i början av 2018 som visade att verksamheterna uppfyllde
ställda krav.
Avdelningen arbetar med att underlätta befintlig personals
kompetensutveckling genom att ge stöd till studier både till
undersköterska och till sjuksköterska.

Under våren har avdelningschefen arbetat med att
analysera verksamheten och medarbetarnas situation. Ett
arbete med att förbättra arbetsmiljö och kommunikation
har påbörjats vilket är en förutsättning för ett gott
utvecklingsarbete för avdelningen.

Avdelningen har under våren arbetat med projektet KIVO,
ett projekt för att stötta de språksvaga som vill arbeta inom
vård och omsorg och uppmuntra dem till utbildning.
Hittills har 14 personer deltagit i projektet. Av dessa har
två personer gått till anställning och åtta personer har
börjat studera, fem till vårdbiträde och tre till undersköterska. Samtliga har genomgått eller har pågående
vårdsvenska enligt KIVO-metoden.

En matupphandling har genomförts i Bräcke. En intressent
lämnade in anbud, vilket innebär att Folkets hus i Bräcke
fortsätter laga och leverera mat till Gimsätra, hemtjänsten
och dagcenter. I Kälarne fanns inga intressenter alls, vilket
innebar att kommunen tog över driften av köket i Kälarne.
Även transportavtalet i Kälarne har gått ut och detta
hanteras nu inom ramen för vård- och omsorgsavdelningens verksamhet.

Upphandlingen av nya trygghetslarm på Gimsätra och
Gellinergården har slutförts och installationer kommer
påbörjas under kvartal 1 2019. Larmupphandlingen i
ordinärt boende ligger under årsskiftet ute på anbud.

Projektet Välfärdsteknik i omsorgen pågår på avdelningen,
bland annat med test av applikation för introduktioner.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

186 757
25 262
161 495

Budget
2018
-

177 183
23 932
153 251

Prognos
2018
-

185 363
29 895
155 468

Utfall
2018
-

186 737
31 035
155 702

Avvikelse mot
budget
-

9 554
7 103
2 451
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Admin, gemensamma kostn mm
Äldreboende
Gruppbostäder LSS samt boendestöd
Social hemtjänst
Anhörigvård
Fotvård
Personlig assistent
Dagverksamhet
Administration HSL, projekt mm
Arbetsterapi
Hemsjukvård
Totalt

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

9 811
55 058
13 316
51 899
456
13
9 256
4 115
109
3 939
13 549
161 495

8 857
46 502
13 273
52 185
374
8 180
4 362
25
5 656
13 837
153 251

10 436
48 410
13 023
51 483
389
20
7 935
3 829
100
5 005
14 878
155 468

Avdelningen redovisar ett underskott mot budget med
2 451 tkr. Den största avvikelsen finns inom
verksamheten administration där det fanns ett sparkrav
på 4 233 tkr. Projektmedel och bland annat lägre
personalkostnader bidrar till att underskottet minskat. På
äldreboenden har personalbehovet varit högre än

Utfall
2018
10 449
48 390
13 097
52 019
377
33
7 737
3 744
136
5 032
14 754
155 702

Avvikelse mot
budget
-

-

-

1 592
1 888
176
166
3
33
443
618
111
624
917
2 451

budgeterat och inom hemsjukvård beror underskottet på
svårigheter att rekrytera och att inhyrda sjuksköterskor
blir dyrare. Gruppbostäder, dagverksamhet, arbetsterapi
samt hemtjänst redovisar överskott jämfört med budget.
Det beror till stor del på vakanser och återhållsamhet
med tillsättande av vikarier.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Bräcke kommun ska ha en hög grad av brukarnöjdhet där brukarna känner sig delaktiga och får stöd i att utveckla sina
förmågor/styrkor.
Verksamhetsmål
90 % av brukarna ska uppleva att de är nöjda med
den vård och omsorg de får.

Mätmetod
Socialstyrelsens enkät
Undersökningen av äldres
uppfattning om kvaliteten i
hemtjänst respektive särskilt
boende.

Måluppföljning
Målet är uppnått inom
hemtjänsten (94%).

Andel personer som är
mycket/ganska nöjda inom
hemtjänst respektive särskilt
boende, avseende måttet
helhetssyn.

Målet är inte uppnått inom
särskilt boende (83%).
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Indikatorer:
Brukarbedömning hemtjänst
helhetssyn
Brukarbedömning särskilt boende
helhetssyn

2014

2015

2016

2017

2018

96 %

95 %

94 %

92 %

94 %

84 %

92 %

91 %

85 %

83 %

Verksamhetsmål
95 % av brukarna ska vara nöjda med
bemötandet.

Indikatorer:

Mätmetod
Socialstyrelsens enkät
Undersökningen av äldres
uppfattning om kvaliteten i
hemtjänst respektive särskilt
boende.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått inom
hemtjänsten (94 %).
Målet är uppnått inom särskilt
boende (98 %).

Brukarbedömning hemtjänst

2014
100 %

2015
99 %

2016
98 %

2017
96 %

2018
94 %

Brukarbedömning särskilt boende

98 %

96 %

96 %

96 %

98 %

Aktiviteter:
• Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplanerna och kontaktmannaskapet.
 Arbete pågår på samtliga enheter.
• Fortsätta arbetet i dokumentationssystemet Procapita, nästa modul är genomförandeplaner.
 Genomförandeplansmodulen kommer inte att köpas in under 2018 på grund av ekonomirestriktioner vad gäller
inköp och utbildning.
• Ett tydligt värdegrundsarbete.
 Arbete pågår på samtliga enheter.

Politiskt mål
Bräcke kommun ska ha en god omvårdnadskontinuitet.
Verksamhetsmål
Antal personal som en hemtjänsttagare möter
under 14 dagar (medelvärde) ska uppgå till högst
15 personer.

Indikatorer:
Personalkontinuitet medelvärde (st)

2014
16

Mätmetod
Intern uppföljning, planeringssystemet Laps Care.

Måluppföljning
Målet är uppnått. Antalet har
uppgått till 15 stycken.

Mätningen genomförs under
två veckor på hösten.
2015
17

2016
16

2017
16

2018
15

Aktiviteter:
• Uppföljning av arbetet med LifeCare planering.
 Studiebesök i Östersund. Arbetsbeskrivning för planerare upprättad.
• Nätverksträff för planerare.
 Genomförs under 2018 under ett flertal tillfällen.
• Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier genom införandet av Scheduler.
 Scheduler fungerade inte tillfredställande under införandet 2018 och används för tillfället inte. Arbetet med att
minska omsättningen av vikarier sker bland annat genom ökad kvalitet på introduktion och utvärdering av
sommaren.
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Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.
Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

69 %

76 %

77 %

73 %

71 %

Aktiviteter:
• Skapa handlingsplaner per enhet utifrån HME enkäten.
 Utarbetat per avdelning.
• Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
 Sker på APT och teamträffar.
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.

Indikatorer:
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2014

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).

2015

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
Andelen har uppgått till 39 %.

2016

2017

2018-08-31

39 %

51 %

39 %

Politiskt mål
Andelen utbildad personal ska öka över tid.
Verksamhetsmål
Andel undersköterskor ska vara lägst 80 % den
31 december 2018.

Indikatorer:
Andel undersköterskor

2014

Mätmetod
Statistik från
personalfunktionen.

2015
76,87 %

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
Andelen undersköterskor är
78,17 % per den 31 december
2018.
2016
77,04 %

2017
79 %

2018
78,17 %
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Aktiviteter:
Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden vid studier till
undersköterska.
 Pågår i dagsläget för tre undersköterskestudenter.
• Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda genom projektet KIVO.
 KIVO projektet har haft 14 deltagare.
•

Politiskt mål
Medarbetarna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling.
Aktiviteter:
•

•

•

•

•


Erbjuda stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor.
Erbjudandet finns under 2018, dock ingen som nyttjar det i nuläget.
Fortlöpande utbildning i brandskydd.
Sker enligt plan, Gällö är inbokad för 2019
Webutbildning i palliativ vård till alla medarbetare.
Ej genomfört på grund av restriktivitet vad gäller utbildningar.
Utbildning i upprättande av genomförandeplaner
Ej genomfört på grund av restriktivitet vad gäller utbildningar.
Uppföljning/vidareutveckling av LifeCare mobil.
Sker på nätverksträffar för planerare och enhetschefer.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.

2014
+948

2015
+903

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2016
-4 209

2017
-4 115

2018
-2 451

Aktiviteter:
•

•

•

•


Ekonomisk uppföljning via chefsmöten.
Sker månatligen.
Arbete med delårsprognos och analyser.
Sker enligt plan.
Arbeta med verksamhetsplaner.
Sker enligt plan.
Bevakning av statsbidrag och återsök av medel från Migrationsverket.
Statsbidrag har under hösten beviljats för investering i välfärdsteknik, bland annat för projektorer till enheterna.

Politiskt mål
År 2020 ska Bräcke kommun vara landets effektivaste vård och omsorg med bibehållen personal- och brukarnöjdhet.
Verksamhetsmål
Grundbemanning inom särskilt boende ska vara
0,6 på våra blandboenden.
Grundbemanning inom särskilt boende ska vara
0,8 på våra demensboenden.

Mätmetod
Antalet årsarbetare delat i
antalet platser.
Antalet årsarbetare delat i
antalet platser.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
Målet är uppnått.
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Indikatorer:
Grundbemanning inom särskilt
boende.
Grundbemanning inom
demensboende.

2014

Verksamhetsmål
Effektiviteten inom hemtjänst ska uppgå till
minst 87 %.

2015

2016

2017

2018
0,62
0,75

Mätmetod
Antalet beviljade timmar delat i
antalet arbetade timmar.
Antalet beviljade timmar
inklusive res- och kringtid.

Måluppföljning
Målet har inte uppnåtts.
Effektiviteten har uppgått till
82,6 %.

Aktiviteter:
• Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier, bland annat genom Scheduler.
 Scheduler fungerade inte tillfredställande under införandet 2018 och används för tillfället inte. Arbetet med att
minska omsättningen av vikarier sker bland annat genom ökad kvalitet på introduktion och utvärdering av
sommaren samt bättre schema planering.
• Översyn av schemaläggning och bemanningskrav.
 Sker månatligen på enhetschefsmöten och ute på varje enhet i dialog med medarbetare.
• Arbeta med att minska sjukfrånvaron.
 Genomgång av rehabiliteringsrutiner. Förbättringsarbete under hösten för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Framtid
Ett stort arbete har påbörjats för att skapa en bättre
dialog inom vård och omsorg men även mellan
kommunens övriga avdelningar och vård- och omsorgsavdelningens medarbetare. Ett arbete där målet är att
medarbetare ska känna sig lyssnade på, delaktiga i och
villiga att utveckla vård- och omsorgsavdelningen i
positiv riktning. Det är en process som kräver tid och
engagemang på avdelningen men som i förlängningen
ska utmynna i ett bättre klimat för medarbetarna och en
bättre utgångspunkt för utvecklingsarbete. Under detta
arbete har fyra huvudområden utkristalliserats:
kommunikation, delaktighet och inflytande, schema och
graf samt arbetsmiljö. Arbetet med att förbättra
avdelningens arbetssätt och förutsättningar under dessa
fyra rubriker pågår och fortsätter under året som
kommer.
Nya larm upphandlas just nu till särskilda boenden
Gimsätra och Gellinergården. I samarbete med
Östersund kommun upphandlas larm inom ordinärt
boende.
Projektet ”Nära läsning” fortsätter under 2019 och ska
erbjuda intresserade bland avdelningens medarbetare att
få mer kunskap om hur läsning på olika sätt kan höja
livskvaliteten för människor med nedsatt läsförmåga.

Avdelningens kvalitetsuppföljningsarbete kommer under
våren att kompletteras med en ny kvalitetsuppföljningsmanual.
PPP, personlig professionell planering, är ett nytt
arbetssätt som medarbetare på Tallgläntan har arbetat
fram och som nu flera arbetsgrupper vill prova på.
Modellen har som huvuduppgift att minska stress, vilket
medarbetarna tycker att den har bidragit till.
Under 2019 kommer en stor satsning göras på utbildning
inom BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom
vid Demens) på alla enheter.

Kvalitet
Månatlig uppföljning av kvalitetsfrågor och ett
systematiskt arbete för att skapa kända rutiner för
medarbetarna pågår.
En utbildningsinsats kommer att göras under 2019 bland
våra medarbetare, för att belysa vikten av att skriva
avvikelser.
Ett tydligt teamarbete har påbörjats inom HSL och SoL
men behöver mer tid för att fullt ut kunna samverka till
det bästa.
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Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

2018

Biståndshandläggning
Antal personer

414

354

403

282

225

1072

979

801

733

672

73

66

55

58

58

293

282

285

267

229

Antal platser i särskilda boendeformer SoL

121/127

121/127

121/127

109/115

109/115

-varav platser i gruppboende för dementa

18/18

18/18

18/18

18/18

10/10

Antal nya beslut
LSS
Antal personer inskrivna med LSS beslut
Äldreomsorg
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst

-varav platser för permanent boende

93/99

93/99

93/99

93/99

93/99

-varav platser för korttidsboende

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

Bruttokostnad per plats i äldreboende inklusive
kost/måltider

505 tkr

502 tkr

519 tkr

535 tkr

570 tkr

Bruttokostnad per plats i gruppboende för dementa
inklusive kost/måltider

617 tkr

642 tkr

663 tkr

739 tkr

767 tkr

4

4

3

3

3

Antal boende i gruppbostäder

15

12

12

12

12

Antal boende i stödlägenheter

16

14

9

6

6

581 tkr

680 tkr

716 tkr

704 tkr

696 tkr

192

180

213

140

98

Särskild omsorg
Antal gruppbostäder

Bruttokostnad per plats i boende enligt LSS exklusive
kost, inklusive stödlägenheter
HSL
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård
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Teknik- och infrastrukturavdelningen
Chef:

Göran Bengtsson

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.

VA-enheten
Inom VA-enheten fortskrider arbetet med att minska
ovidkommande vatten i ledningsnätet. Stora insatser har
genomförts främst inom Gällö och Bräcke samhälle.

Avdelningen består av fyra enheter: fastighetsenhet,
V/A-enhet, renhållningsenhet, och planerings- och
administrativ enhet där även infrastrukturfrågor hanteras.
Enheterna upprättar förslag till investeringsbudget inom
avdelningens verksamhetsområden.

Arbetet med att upprätta nya vattenskyddsområden
fortskrider.

Årets händelser

Flatnors avloppsreningsverk har renoverats.

Fastighetsenhet

Renhållningsenhet

Den 1 juli avyttrades två industrifastigheter, Skruven 3
till Bracke Forest AB och Bräcke 4:49 till Enjoy Sales
AB.

Inom renhållningen har det under året arbetats mycket
med uppbyggnaden av det nya systemet med kundregister och debiteringsunderlag mot kund. samt framtagande av körlistor.

Besiktning av samtliga högreservoarer i kommunen är
gjorda och åtgärdsplaner ska tas fram.

Under hösten utfördes investeringen i ett nytt
ventilationssystem med värmeåtervinning på Gimsätras
äldreboende .

I december har kommunfullmäktige antagit två beslut
avseende renhållningen; reviderad renhållningstaxa
(kf § 142/2018) och reviderad renhållningsordning,
föreskrifter för avfallshantering (kf § 143/2018). Bägge
besluten börjar gälla från den 1 januari 2019.

Konvertering till SBF-godkända brandlarm på
kommunens fastigheter fortsätter.

Infrastrukturfrågor

Takarbeten är genomförda på Gimsätras äldreboende,
gymnasieskolan, Bräcke brandstation, Pilgrimcenter,
Fjällgrimens förskola och E-14 huset.

Gator i Kälarne och Bräcke har fått ny vägkropp och
beläggning. Utbytet av gatubelysningsarmaturer, till
lågenergialternativ, inom det kommunala vägnätet är i
sitt slutskede.

Utöver det har bland annat både utvändiga och invändiga
reparations- och underhållsarbeten gjorts på flera av
kommunens fastigheter.

Planerings- och administrativ enhet
Enheten har under året genomfört vissa organisationsförändringar. Flera tjänster inom avdelningen har
rekryterats, en VA-chef, en renhållningschef, en
controller, en entreprenadingenjör samt en ny
fastighetsförvaltare.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

106 879
88 220
18 659

Budget
2018

-

103 398
83 868
19 530

Prognos
2018

-

109 113
88 034
21 079

Utfall
2018

-

110 621
89 079
21 542

Avvikelse mot
budget
-

7 223
5 211
2 012
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Administration, gemensamma kostn mm
Mark, fastigheter och kartor
Skog
Gator och vägar
Vägbelysning
Parkverksamhet
Fritidsverksamhet
Lokaler mm
Bostäder mm
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Totalt

-

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

3 559
375
82
4 990
2 042
1 714
5 121
3 589
2 709
101
2
1
18 659

3 512
625
215
5 301
1 728
1 807
3 734
4 048
1 010
19 530

3 624
535
215
4 891
1 347
1 814
4 015
7 281
2 213
21 079

Avdelningen redovisar totalt ett underskott med 2 012
tkr. Det är främst verksamheten lokaler som redovisar
underskott. Till följd av den snörika vintern har
fastighetsenheten fått ökade kostnader för snöskottning.
Även värmekostnaderna har varit högre än budgeterat.
Beroende av ett nytt försäkringsavtal har kostnaden för

Utfall
2018
3 675
581
887
4 862
1 494
1 792
4 036
6 859
716
154
21 542

Avvikelse mot
budget
-

-

-

163
44
672
439
234
15
302
2 811
294
154
2 012

försäkringar blivit avsevärt högre. För verksamheten
bostäder har vakansgraden ökat, vilket gör ett
underskott. Samtidigt har kapitalkostnaderna för främst
lokaler och bostäder blivit lägre än budgeterat.
Verksamheterna skog, gator och vägar och vägbelysning
redovisar överskott.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Stimulera till en förbättrad tillgänglighet där yttre miljö, ett bra boende och ändamålsenliga lokaler prioriteras och
kommuninnevånarnas gemensamma resurser nyttjas på effektivaste sätt.
Verksamhetsmål
Kommunala gators och vägars standard förbättras
med minst 1 000 löpmeter/år.
Indikatorer:
Antal meter standardförbättrade
gator och vägar

2014

Mätmetod
Intern uppföljning

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2015

2016

2017

2018

1 150

937

1 001

1300

Aktiviteter:
• Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar inom Gällö och Pilgrimstad området.
 Gällö: Oppnevägen färdigställd cirka 280 meter.
 Kälarne: Rotakärlsvägen, Ängsvägen cirka 500 meter, del av Ånäsvägen, Kvarnvägen, Åvägen 200 meter.
 Bräcke: Torpgatan (gångbana), Jämtlandsgatan 350 meter.
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Verksamhetsmål
Minst tio lägenheter tillgänglighetsanpassas vid
renoveringar
Indikatorer:
Antal lägenheter/år som
tillgänglighetsanpassats

Mätmetod
Intern uppföljning

Måluppföljning
Målet har inte utvärderats.

2014

2015

2016

2017

2018

18

11

18

10

i.u.

Aktiviteter:
• Vid helrenovering av lägenhet tas trösklar bort och badrumsdörr breddas om möjligt.
 Pågående
• Vid utbyte av spis sätts inbyggd spisvakt in.
 Pågående
• Om möjligt utbyte av badkar mot dusch.
 Pågående

Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.
Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

83 %

77 %

72 %

65 %

60 %

Aktiviteter:
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer
 Pågående
• Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar
 Pågående
• Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen
 Genomfört
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.
Indikatorer:
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2014

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).
2015

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2016

2017

2018

68 %

30 %

20 %
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.
2014
-312

2015
-4 109

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
2016
-3 198

2017
+790

2018
-2 012

Aktiviteter:
•

•

•

•

•


Kontinuerlig uppföljning av utfall.
Genomförs
Information till medarbetare på arbetsplatsträffar (APT).
Genomförs
Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar.
Investering av värmeåtervinnande ventilationssystem.
Förbättra VA-nätet och VA inom fastighetsbeståndet.
Generell upprustning pågår
Värdesäkra fastigheter och kontinuerligt arbeta med renings- och vattenverk.

Verksamhetsmål
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och
uppgå till minst 94 %.

Indikatorer:
Uthyrningsgrad

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.
Uthyrningsgraden har igenomsnitt uppgått till 95,2 % 2018.

2014
92 %

2015
89 %

2016
92,6 %

2017
94,7 %

2018
95,2 %

Aktiviteter:
• Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning.
 Fastighetsenheten arbetar så effektivt som möjligt under de omständigheter som råder.
Verksamhetsmål
Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka.
Indikatorer:
Andel rätt sorterat hushållsavfall

Mätmetod
Årlig plockanalys

2014
66 %

2015
71 %

Måluppföljning
Målet är uppnått.
2016
71 %

2017
69 %

2018
77%

Aktiviteter:
• Aktiv information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras.
 Förtydligande information ska läggas ut på hemsidan där man definierar vad som avses med hushållsavfall.

Framtid
Avdelningen fortsätter arbetet med att minska
fastighetsbeståndet.
En ny återvinningscentral i Bräcke är i tidiga planeringsstadiet och en förstudie av återvinningscentralens plats
och uppbyggnad ska genomföras i ett första skede.

Kälarne återvinningscentral kommer från 2019 att vara i
egen regi.
Under 2019 ska insamling och omhändertagande av
farligt avfall inom länet upphandlas.
Från 1 januari 2021 ska kommunerna tillhandahålla ett
system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll
och under våren 2019 tas en förstudie fram om möjliga
insamlingssystem och slutgiltiga omhändertaganden.
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Det kommer att göras informationsinsatser via brevutskick gällande taxeförändringar och via hemsidan med
utökad information genom till exempel en sorteringsguide med sökfunktion för olika fraktioner. Till denna
kan också en applikation laddas ner i mobilen för att
kunna söka och hitta informaton om kommunens
återvinningscentraler.
Under 2019 kommer stambyten påbörjas i fastigheter
och i Hunge kommer ett nytt vattenverk att anläggas.
Kompletterande reningssteg för Pilgrimstads reningsverk
kan anläggas när VA-enheten får nytt tillstånd för verksamheten enligt miljöbalken. Underlag för en sådan
ansökan är under utredning men ett inriktningsbeslut
avseende reningsverket behövs.

Kvalitet
Arbetet med att förbättra inomhusklimatet inom
kommunens fastighetsbestånd pågår. OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) genomförs enligt plan och åtgärder
sker löpande efter nämnda kontroller och anmärkningar.

lämnas Kälarne och Bräcke in till Länsstyrelsen för
fastställelse.
Under hösten 2018 har nya kontrollprogram för provtagning av dricksvatten genomförts. Genomgång med
motivet att kvalitetssäkra recipientprovtagningen för
Bräcke reningsverk pågår. Ärendet hanteras av
Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Större underhållsåtgärder är genomförda vid
anläggningen för råvattenproduktion och undersökningsarbete sker för att anlägga en reservvattenbrunn
i Gällö. Vid Rissna reningsverk har provtagning
kompletterats med prover på grundvatten och är nu
godkänd och klar.
Under året har det genomförts ett energieffektiviseringsprojekt med medel genom VA-Z (länsgemensamt
nätverk inom VA-verksamheten). Åtgärderna har
genomförts genom undersökning och mätning av ovidkommande vatten, för att kunna reducera mängden i
spillvattennätet i Nyhem. Åtgärderna fortsätter under
2019.
Avdelningen ser löpande över kompetensutveckling
enligt plan för att medarbetarna ska ha de utbildningar
och certifikat som krävs.

Inom VA-enheten fortlöper arbetet med att revidera
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. I år

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

2018

Interna hyreslokaler

38 088 m²

37 880 m²

37 880 m²

36 514 m²

36 514 m²

Kontors- och affärslokaler

11 466 m²

11 187 m²

11 187 m²

11 466m²

11 466 m²

Industrilokaler

13 110 m²

13 110 m²

9 816 m²

9 816 m²

4 932 m²

Furuhagen

5 635 m²

5 635 m²

5 635 m²

5 635 m²

5 635 m²

Lägenheter

462 st

467 st

472 st

475 st

475 st

Mängd producerat dricksvatten

850 000 m2

850 000 m³

850 000 m³

850 000 m³

566 000 m³

Antal ton till avfallsförbränning

1 700 ton

1 705 ton

1 699 ton

2 142 ton

1 481 ton

Fastighetsenhet

V/A- och renhållningsenhet
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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
Ekonomifunktionen har tillsammans med leverantör
konverterat kommunens verktyg för budget och prognosarbete så att det är helt webbaserat. Det konverterade
verktyget har för första gången använts i samband med
prognosen per den sista augusti för 2018. Det har
inneburit en del merarbete eftersom vissa funktioner
fungerar annorlunda jämfört med tidigare.

Bemanningsenhet
Arbetet med att införa optimeringsverktyget scheduler
har avstannat. Det finns idag ingen plan för det fortsatta
arbetet.
Bemanningsenheten har tillsammans med vård- och
omsorgsavdelningen påbörjat ett arbete med att se över
rutiner och samarbete kring personalförsörjning på kort
och på lång sikt. Att hitta nya undersköterskor och
vårdbiträden till vård- och omsorgsavdelningen är en
utmaning som blir svårare för varje år som går. Det är
nödvändigt att samarbeta för att nå bästa möjliga
resultat.
Kanslienhet

Ekonomifunktionen har reviderat finanspolicyn
(kf § 14/2018) och attestreglementet (kf § 141/2018).
Belastningen har under året varit mycket hög, bland
annat, på grund av extra prognoser i februari och oktober
samt det ansträngda ekonomiska läget kommunen
befinner sig i.

Rekrytering av ny säkerhetssamordnare har slutförts
under augusti.

Inom lönefunktionen pågår en generationsväxling. En ny
medarbetare anställdes i april. Årets lönerevision
avslutades i oktober när lärarfackens nya centrala avtal
var på plats. Den årliga lönekartläggningen färdigställdes i november (ks § 129/2018).

Mycket personalresurser har använts för arbete som
behövt göras med anledning av att det varit valår.

Personalfunktionen har tillsammans med leverantör,
ekonomi- och lönefunktion samt IT-enhet implementerat
en förmånsportal för kommunens anställda. Lansering av
portalen skedde den 10 januari 2018.
Funktionen har under våren reviderat kommunens
pensionspolicy (kf § 100/2018). Tyngdpunkten i arbetet
har riktats mot att utveckla de riktlinjer som kommunen
behöver ha avseende förtroendevaldas regelverk (OPFKL).
Uppgraderingar av verksamhetssystemen för pensioner
(KPA) och WinLas (används för att följa upp LASdagar, kompetenser samt hantera anställningsavtal) har
genomförts.
En diskriminerings- och likabehandlingsplan har tagits
fram under året (kf § 99/2018). Planen ersätter tidigare
jämställdhetsplan och följer de nya bestämmelserna i
diskrimineringslagen.
Ett omfattande arbete avseende personal- och
kompetensförsörjning har pågått under hösten. Samtliga
chefer har involverats i arbetet.

Kanslienheten har förutom löpande arbetsuppgifter
arbetat med att samordna och informera inför den nya
dataskyddsförordningen som började gälla i maj.

Brand- och försäkringshandläggaren har arbetat med att
stödja vård- och omsorg när det gäller arbetet med
rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet.
Säkerhetssamordnaren har bland annat ordnat utbildning
och information inom säkerhetsområdet, till exempel har
ledningsgruppen fått det när det gäller att använda
Westel-apparater och RAKEL för kommunikation.
IT-enhet
Arbetet med att slå ihop skolans domän Platon med den
administrativa domänen Komnet, inför en eventuell
övergång till Office365, har fortsatt som planerat. Det
kommer innebära att det behövs färre servrar och att ITenhetens administration förenklas. I och med
förändringen kommer licenskostnader för servrar att
minska. Det kommer även att underlätta för ökad
säkerhet och enklare kontroll och styrning av de mobila
enheterna så som plattor och mobiltelefoner.
Processen att bygga trådlösa nätverk inom de särskilda
boendena Gellinergården och Gimsätra har påbörjats.
Inom skolorna pågår uppgradering av de trådlösa
nätverken.
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Arbete med att förbättra fjärrinloggning pågår. Bland
annat har tester gjorts med att använda Microsofts
DirectAccess.

Hösten 2018 avropades Skype for business för att öka
möjligheterna till resfria möten och enklare mötesinbjudningar.

Ett nytt avtal gällande köp av telefoner och tillbehör
började gälla hösten 2018.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

35 343
5 109
30 234

Budget
2018

-

39 177
6 063
33 114

Prognos
2018

-

37 993
6 011
31 982

Utfall
2018

-

37 440
5 465
31 975

Avvikelse mot
budget
1 737
598
1 139

-

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Administration, gemensamma kostn mm
Facklig verksamhet
Beredskapsplanering
Totalt

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

28 757
1 477
30 234

31 468
1 646
33 114

30 579
1 470
67
31 982

Totalt redovisar staben ett överskott mot budget på 1 139
tkr. Kostnader för försäkringar (nytt avtal) och
rehabiliteringskostnader som bokförs centralt har blivit

Utfall
2018

Avvikelse mot
budget

30 424
1 551
31 975,0

1 044
95
1 139

högre än budgeterat. Det vägs upp av att personalkostnader och kostnader för avskrivningar blivit lägre än
budgeterat.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Kommunala verksamheter, anställda och allmänheten, upplever att de får god service av staben.
Verksamhetsmål
Staben utarbetar alternativt genomför översyn av
minst tre politiska styrdokument inom ramen för
stabens ansvarsområden.

Mätmetod
Intern uppföljning

Finanspolicyn är reviderad och en ny informations- och
säkerhetspolicy är fastställd. Attestreglemente med
tillämpningsanvisningar är reviderade. En reviderad

Måluppföljning
Målet är uppnått.

pensionspolicy och en diskriminerings- och
likabehandlingsplan är framtagna. En ny fordonspolicy
samt resepolicy är fastställda.
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Indikatorer:
Antal reviderade/ upprättade
politiska styrdokument

2014

2015

2016

2017

2018

6

8

4

3

8

Aktiviteter:
•

•

•

•

•

•


Utarbeta en övergripande personal- och kompetensförsörjningsplan.
Ett omfattande arbete pågår och ambitionen är att en plan/strategi ska bli klar under första halvåret 2019.
Revidera kommunens finanspolicy.
Revideringen är klar och en ny finanspolicy är antagen av kommunfullmäktige (kf § 14/2018).
Utarbeta en informationssäkerhetspolicy.
Informationssäkerhetspolicyn är klar och är antagen av kommunfullmäktige (kf § 15/2018).
Utarbeta resepolicy, trafiksäkerhetspolicy, fordonspolicy samt riktlinjer för inköp, användning och avyttring av
tjänstefordon.
Revideringen är klar och en ny fordonspolicy och resepolicy är antagna av kommunfullmäktige (kf §§ 102 och
103/2018). En hanteringsrutin för fordon och trafiksäkerhet kommer att tas fram som komplement till
fordonspolicyn. Den beräknas bli klar under 2019.
Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning.
Arbetet har påbörjats men det har gjorts uppehåll i arbetet under en period då mycket tid lagts på åtgärder med
anledning av GDPR och på att administrera valet. Arbetet har återupptagits i slutet på året.
Revidera attestreglemente med tillämpningsanvisningar.
Revideringen är klar och ett nytt attestreglemente samt tillämpningsanvisningar är antagna av kommunfullmäktige
(kf § 141/2018) respektive kommunstyrelsen (ks § 136/2018).

Verksamhetsmål
Staben (bemanningsenheten) tillsätter minst 98 %
av beställda vikariat.

Mätmetod
Jämförelse i Time Care Pool
mellan beställd tid och tillsatt
tid under 2018.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Staben och vård- och
omsorgsavdelningen arbetar
gemensamt för att målet ska
nås.
Indikatorer:
Andel tillsatta vikariat

2014
97 %

2015
93 %

2016
95,5 %

2017
96 %

2018
96,5%

Aktiviteter:
• Stödja vård- och omsorgsavdelningen genom att månadsvis leverera beslutsunderlag för balansering av antalet
tillsvidareanställda.
 Staben levererar beslutsunderlag regelbundet, bland annat arbetad tid.
• Arbeta aktivt för att dimensionera antalet vikarier till vård- och omsorgsavdelningens behov av korttidsvikariat (upp
till 14 dagar).
 Bemanningsenheten rekryterar vikarier för att möta efterfrågan från vård- och omsorgsavdelningen.
• Arbeta med optimeringsverktyget Scheduler för att styra bemanningen på ett mer kostnadseffektivt sätt och försöka
skapa bättre scheman för personalen.
 Arbetet med optimeringsverktyget Scheduler har stannat av. Ingen plan för fortsättning finns idag.
Verksamhetsmål
Andelen svar där chefer är nöjda med stabens
stöd och styrning inom avdelningens
verksamhetsområden ska uppgå till minst 80 %.
Indikatorer:
Andelen svar där chefer är nöjda
med stabens stöd och styrning
inom avdelningens verksamhetsområden

2014

Mätmetod
Enkät riktad till kommunens
chefer.

2015

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016

2017

2018

82 %

90 %

83 %
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Aktiviteter:
• Löpande informera vid chefsträffar om kommunövergripande frågor som har betydelse för verksamheternas chefer i
det dagliga arbetet.
 Tre chefsträffar har genomförts under våren. En chefsträff har bland annat omfattat en föreläsning (psykolog från
Previa) om hjärnergonomi i syfte att ge cheferna verktyg för att förebygga stress. En chefsträff har haft fokus på
ekonomi- och personalfrågor som bland annat omfattade en föreläsning kring rättigheter och skyldigheter i
anställningen, medarbetar- och chefspolicy samt exempel kopplade till lojalitetskravet i en anställning. Vid årets
sista chefsträff genomfördes avdelningsvisa workshops avseende personal och kompetensförsörjning.
• Prioritera kompetensutvecklande åtgärder (nätverk, webföreläsningar och utbildningar) för att kunna ge stöd och
styrning till verksamheternas chefer.
 Inom löne- och personalfunktionerna har personal deltagit på ett flertal webföreläsningar från SKL.
Personalfunktionen deltar aktivt på länets personalchefsträffar. Representant från kommunen har deltagit på
gemensamma träffar för säkerhetssamordnare i länet, SäksamZ. Personal från kanslienheten har deltagit i arkivträffar
på länsnivå och på länsövergripande forum för nämndsekreterare samt på kanslichefsträffar. Personal från ITenheten har deltagit i IT-chefsträffar som genomförs i länet.
• Eftersträva tvåsamhet inom samtliga ansvarsområden för att skapa redundans och minska sårbarheten i stödet till
verksamheternas chefer.
 I det dagliga löpande arbetet har bemanningsenheten en bra grund att stå på. All personal har kunskap för att klara
detta.
 Personalfunktionen har regelbundna träffar för att stämma av olika personalärenden. Lönefunktionen har successivt
påbörjat en generationsväxling, vilket innebär återkommande kompetensöverföring mellan medarbetare. Inom
ekonomifunktionen har en översyn av fördelningen av arbetsuppgifter gjorts. Slutsatsen utifrån översynen är att
resurserna inte är tillräckliga. Tidigare ambition att kompetensutveckla en person så att redundansen inom
redovisning blir bättre ligger kvar men kommer inte att lösa föreliggande resursproblematik. Inom kanslienheten har
det varit svårigheter med redundans beroende på vakanser.
• I samband med introduktion av nyrekryterade chefer (inom tre månader) genomföra introduktionspass som ger nya
chefer kunskap om kommunövergripande processer i kommunens verksamhet.
 Samtliga, under 2018, nyanställda chefer har, utöver gällande introduktionsprogram för chefer, genomfört en
halvdagsintroduktion kring kommunövergripande processer.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.
Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

Mätmetod
Analys av
HME-enkät

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

75 %

78 %

76 %

75 %

73 %

Aktiviteter:
• Genomföra arbetsplatsträffar minst en gång per månad.
 Personal- och ekonomienheten samt bemanningsenheten genomför 11 arbetsplatsträffar per år (uppehåll i juli). ITenheten träffas var 14:e dag förutom under sommarmånaderna. Kanslienheten genomför 11 arbetsplatsträffar per år.
• Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen.
 Gemensam aktivitet för hela avdelningen har inte genomförts. Det har inte funnits tidsmässigt utrymme för det.
• Kontinuerligt informera personalen om vad som pågår i kommunens övriga verksamheter.
 Personalen informeras löpande, på arbetsplatsträffar, om vad som händer inom övriga verksamheter.
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
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Lokala samverkansgrupper har genomförts. Staben ingår i lokal samverkansgrupp tillsammans med
tillväxtavdelningen och bygg- och miljöavdelningen.
• Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
 Bemanningsenheten har regelbundna enhetsträffar där vi diskuterar problem och försöker skapa samsyn i hur vi ska
arbeta för att nå ett så bra resultat som möjligt. På personal- och ekonomienheten genomförs funktionsträffar där
olika funktionsspecifika frågor behandlas. IT-enheten tar upp frågor som har att göra med uppdraget på de träffar
som genomförs var 14:e dag, samt vid måndagsmöten där kommande vecka diskuteras.. För kanslienheten har det
genomförts arbetsplatsträffar. De kommer från 2019 att kompletteras med ”Måndagsmöten” för att planera
kommande vecka.


Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst
75 %.
Indikatore
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2014

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).
2015

Måluppföljning
Målet är inte uppnått

2016

2017

2018

45 %

50 %

31 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.
2014
+ 639 tkr

2015
-96 tkr

Måluppföljning
Målet är uppnått.
2016
+224

2017
+1 648

2018
+1 139

Aktiviteter:
• Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram.
 Dialog mellan avdelningschef och enhetschefer genomförs regelbundet för att fånga uppkomna avvikelser.

Politiskt mål
Avdelningens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt.
Indikatorer:
Andel elektroniska
leverantörsfakturor

2014

2015

2016

2017

2018

40,1 %

43,6 %

44,9 %

47,1 %

51,2 %

Aktiviteter:
• Aktivt arbeta för att öka andelen elektroniska leverantörsfakturor.
 Ekonomifunktionen har en löpande dialog med de leverantörer som kan skicka elektroniska fakturor. I april 2019
träder en ny lag ikraft som innebär att leverantörer är skyldiga att skicka elektroniska fakturor och kommunen är
skyldig att ta emot dessa. Det har successivt blivit allt tydligare att leverantörerna aktivt arbetar med att anpassa sina
system för att möta det nya lagkravet.
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Verksamhetsmål
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.
Indikatorer:
Antal digitala möten/utbildningar.

Mätmetod

2014

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2015

2016

2017
5

2018
5

Angivet antal för 2017 och 2018 avser webbutbildningar där kostnaden för deltagande bokförts på kontot för kursavgifter. Utöver detta har ett antal
möten skett genom att använda t ex högtalartelefonen.

Aktiviteter:
• Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webteknik där det bedöms möjligt.
 Högtalartelefon och webteknik har använts vid några tillfällen.
• Då det bedöms möjligt, i första hand använda kollektivtrafik vid tjänsteresor.
 Medarbetare har informerats om målet och aktiviteten. Möjligheten att använda kollektivtrafik övervägs vid
tjänsteresor.
Verksamhetsmål
Antalet manuella lönerapporter ska vara
oförändrat eller minska jämfört med föregående
år.

Indikatorer:
Antalet manuella lönerapporter
* Inklusive arvoden

Mätmetod
Intern uppföljning
I uppföljningen ska politiker,
stödpersoner, gode män och
liknande uppdragstagare
undantas.

2014
1 091*

2015
536

2016
505

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2017
515

2018
543

Aktiviteter:
• Arbeta med att tillse att huvuddelen av alla lönerapporter rapporteras in enligt normala rutiner.
 Lönefunktionen har en kontinuerlig dialog med chefer för att minimera antalet manuella lönerapporter.

Framtid
Bemanningsenheten har påbörjat ett arbete tillsammans
med vård- och omsorgsavdelningen om att se över
samarbetet kring personalförsörjning. Pensionsavgångar
gör att vi kommer att ha ett stort behov av att anställa
nya undersköterskor och vårdbiträden under flera år
framåt. Vikariebehoven är stora inom vård- och
omsorgsavdelningen. Ett samarbete kring dessa frågor är
nödvändigt.
Personal- och ekonomienheten fortsätter arbetet med att
utarbeta en personal- och kompetensförsörjningsplan.
Enheten kommer att se över hur underlaget för
prognosuppföljning kan förbättras för budgetansvariga.
IT-enhetens arbete påverkas av utvecklingen i
kommunens verksamheter när det gäller mängden ITrelaterad utrustning som används och av att
verksamheterna blir allt mer beroende av att det IT-stöd
som används fungerar.
På grund av att Microsoft har ändrat licensreglerna
kommer kommunen att tvingas ta ställning till en
övergång till Office365, vilket är Microsofts molntjänst.
I dag har kommunen ett enterprice-avtal med Microsoft.

Ett nytt system, eSumit, kommer att införas 2019 för att
underlätta kontohanteringen till olika system samt för att
bättre uppfylla GDPR-direktivet.
Krypterad e-post kommer att införas för att förenkla
kommunikationen med andra myndigheter samt minska
behovet av faxar.

Kvalitet
Översynen av attestreglementet, bland annat med
anledning av revisionsgranskningar har resulterat i en
uppstramning av kravet på tvåsamhet, vilket minskar
riskerna för att felaktigheter uppstår.
I och med att informationssäkerhetspolicy och riktlinjer
för informationssäkerhet har tagits fram kommer det att
bli tydligare för organisationen hur dessa frågor ska
hanteras. Planering för implementering har påbörjats.
I samarbetet med vård och omsorgsavdelningen kommer
bättre rutiner för uppföljning av vikarier att skapas. Det
är viktigt att hela tiden skapa goda förutsättningar för
kommunens vikarier så att de kan utvecklas på rätt sätt.
Vikarierna är framtida medarbetare.
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Verksamhetsmått
Antal inkomna leverantörsfakturor
varav andel elektroniska
Antal skickade fakturor
Antal utbetalda löner
Antal diarieförda ärenden
Antal datoranvändare

10

9

2014

2015

2016

2017

2018

19 534

20 159

19 948

18 782

18 301

40,1 %

43,6 %

44,9 %

47,1 %

51,2 %

23 116

23 272

26 208

30 498

30 827

12 049

11 925

11 352

12 367

12 149

1 011

1 075

1 146

1 283

722

1 316

1103

I siffrorna för 2018 ingår bara diarieförda ärenden för kommunstyrelsen. Tidigare har ärenden för kommunstyrelsen och
bygg- och miljönämnden ingått. Bygg och miljönämndens ärenden diarieförs från och med januari 2018 inte av
kanslienheten och i systemet W3D3 utan av bygg- och miljöförvaltningen i systemet Bygg-R.
9

Fördelningen antalet datoranvändare är 763 kommunanställda och 340 elever. Resultatet är framtaget utifrån användare
som har loggat in på kommunens nätverk de senaste 6 månaderna.
10
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Skol- och barnomsorgsavdelning
Chef:

Catarina Julin-Nygren

Skol-och Barnomsorgsavdelningen svarar för omsorg
och utbildning för alla barn 1 - 16 år. I avdelningen
ingår fyra förskolor och tre F - 9 skolor i Bräcke, Gällö
och Kälarne. Fritidshem finns vid alla skolor samt i
Pilgrimstad.

Årets händelser
Tidigare prognoser om fortskridande minskning av barnoch elevkullar har trotsats under året. För att inte
barngrupperna skulle bli alltför stora öppnades en ny
avdelning vid varje förskola läsåret inför 17/18 med
medel från Skolverket för att minska antalet barn i
barngrupperna. Bidraget beviljades även för läsåret
18/19 i Kälarne och Gällö, dock inte för förskolan i
Pilgrimstad där trycket på barnomsorg är störst.
Också i grundskolan har tidigare fortskridande
elevminskningar mattats av trots att antalet asylsökande
elever nu minskat. Elevantalet uppgick till 685 elever
under våren och 670 elever höstterminen 2018.
Vid Kälarne skola har rektorn efter läsårets slut gått i
pension. En ny rektor är på plats från och med
höstterminen.
Eftersom kommunen har tagit emot ett stort antal
nyanlända elever har Skolverket erbjudit en riktad
satsning till kommunen för nyanländas lärande. Under
våren har hela avdelningen tillsammans med Skolverkets
processtödjare gjort en nulägesanalys och utifrån denna
sedan tagit fram en handlingsplan för projektet.
Insatserna påbörjades under höstterminen och kommer
att fortsätta under hela 2019.
Förberedelseklasserna för nyanlända har successivt
avvecklats och avdelningens nulägesanalys visar på

svårigheter vid övergången till ordinarie klass, särskilt
för elever som kommer sent till grundskolan.
Bräcke skola, som har det största mottagandet, har i
samverkan med Skolverket utbildat språkstödjare och
modersmålslärare samt arbetat för att skapa en
organisation där ämneslärare och språkstödjare får
möjlighet att samarbeta och planera tillsammans. Under
hösten utvidgades detta projekt till att omfatta även
övriga skolors högstadier.
I årets PISA-undersökning i mars ingick alla 15-åringar
vid Kälarne skola.
Kälarne skola antogs i fjol till ett projekt genom UHR
(Universitets-och högskolerådet) som EU-ambassadörer.
Stort fokus har därför legat på tolerans och demokratifrågor. Man har uppmärksammat Europadagen, den
europeiska språkdagen, FN-dagen och Förintelsens dag
samt anordnat en skolvalsdag med inbjudna politiker.
Tillsammans med skolan i Hammarstrand anordnades
även en demokratidag.
Palmefonden beviljade Kälarne ett stipendium på 50 000
kronor för demokrati och toleransarbete och för
pengarna kunde årskurserna 8 - 9 göra en skolresa där
man först besökte Riksdagen, Demokrativerkstan och
Europahuset i Stockholm och därefter Auschwitz i
Polen.
Även Bräckes och Gällös elever har fått möjlighet till
studieresor till Spanien och Berlin i Tyskland. I Gällö
har man tillsammans med Mittuniversitetet påbörjat EUprojektet Hand in Hand, vars syfte är att bidra till
inkluderande samhällen genom att stärka elevers och
lärares sociala, emotionella och interkulturella
kompetens.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

154 909
30 236
124 673

151 276
- 31 781
119 495

161 061
- 39 157
121 904

Utfall
2018
163 079
39 798
123 281

Avvikelse mot
budget
-

11 803
8 017
3 786
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Admin, gemensamma kostn mm
Administration barnomsorg
Adminstration grundskola
Kultur och fritid
Förskolor
Förskoleklass
Fritidshem
Skolmåltider
Elevvård
Skolskjutsar
Lokaler
Undervisning
Obligatorisk särskola
Vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Totalt

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

4 268
312
2 790
33
30 956
2 338
7 905
5 419
6 505
2 818
15 737
37 257
1 680
3 991
2 664
124 673

687
381
663
18
30 040
2 429
7 560
5 574
9 180
3 662
15 645
36 534
1 743
4 061
2 644
119 495

3 547
294
196
28
30 815
2 406
6 541
4 964
7 027
2 879
15 710
39 793
1 618
3 478
3 000
121 904

Totalt redovisar avdelningen ett underskott med 3 786
tkr. Det sparbeting som låg på avdelningen uppgick till
3 310 tkr. Skolan har tappat intäkter från
Migrationsverket i takt med att elever flyttat, men

Utfall
2018
4 234
237
1 318
11
29 735
2 057
6 988
5 196
6 750
2 872
15 592
40 182
1 666
3 443
3 000
123 281

Avvikelse mot
budget
-

-

-

3 547
144
1 981
7
305
372
572
378
2 430
790
53
3 648
77
618
356
3 786

andelen nyanlända är fortfarande stort genom den stora
egenbosättningen. Eftersom elevantalet inte minskar som
tidigare är det svårt att anpassa verksamheten i takt med
kostnadsökningarna.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
All verksamhet utgår från varje persons behov och förutsättningar och där varje person med stigande ålder tar ett större
ansvar för det egna lärandet.
Verksamhetsmål
Andelen elever i årskurs 9 som når
kunskapskraven i alla ämnen och är behöriga till
ett nationellt program ska öka.

Indikatorer:
Andelen elever behöriga till
nationellt program
Genomsnittligt meritvärde
Andelen elever som nått
kunskapskraven i alla ämnen

Mätmetod
Betyg åk 9.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Följs upp i det systematiska
kvalitetsarbetet på skolnivå och
avdelningsnivå

Kunskapskrav: 64,5 %
(2017: 57,0 %)
Behörighet: 75,0 %
(2017: 65,3 %).

2014

2015

2016

2017

2018

87,8 %

85,1 %

64,1 %

65,3 %

75,0 %

207,4

218,5

172,8

171,5

196,5

78,4 %

80,5 %

63 %

57 %

64,5 %
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Aktiviteter:
• Formativ bedömning (eleven ”coachas” till att veta vad som krävs för ett högre betyg).
 Tillämpas men behöver utvecklas framför allt för nyanlända elever (ingår i projektet med Skolverket).
• Utveckla IT i undervisningen.
 Påbörjades i större skala från höstterminen i och med läroplanens nya krav på digitalisering, bland annat med en
satsning på en dator till varje elev i årskurs 7.
• Medverkan i NTA Skolutveckling – Naturvetenskap och teknik för alla.
 Alla skolor deltar aktivt i utbildning och i användning av materialet.
• Medverkan i skolverkets satsning på nyanlända elevers lärande.
 Insatserna påbörjades under ht-18 men utvidgning av tidigare projekt kring kartläggning och studiehandledning till
att även omfatta skolorna i Gällö och Kälarne. Två handledare i skolan och två i förskolan har under hösten påbörjat
en omfattande utbildning i Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt.
• Upprätta åtgärdsprogram vid behov.
 Upprättas
• Fördela resurserna strategiskt.
 Resurserna fördelas efter behov. Dock skapar oförutsägbarheten kring antalet asylsökande elever stora svårigheter
inte bara i budgetarbetet utan även organisatoriskt ute på skolorna. Elevantalet förändras snabbt och därmed
resursbehoven och omställningen av resurser är ofta svår under pågående läsår. Efter omorganisationen i Gällö är
dock skolorna mer likvärdiga och resurserna fördelas i dag i högre grad utifrån pedagogiska motiv.
• Utveckla det kollegiala lärandet.
 Utbildning och kollegialt lärande sker i samverkansprojektet med Skolverkets regi och påbörjades under
höstterminen.
• Arbeta med kompetensförsörjning både vad gäller rekrytering och fortbildning.
 Aktivt arbete pågår bland annat med övningsförskola i Bräcke, länsgemensamma kampanjen Skolkören och
vidareutbildning till speciallärare.
Verksamhetsmål
Andelen elever som upplever att de vid behov får
hjälp med skolarbetet ska minst bibehållas.
Indikatorer:
”Lärarna hjälper mig om jag
behöver det” (enkätfråga).
”Jag vet vad jag ska kunna för att
nå kunskapskraven” (enkätfråga).
”Mina lärare förväntar sig att jag
ska nå kunskaps-kraven”
(enkätfråga).

Mätmetod
Årlig kommungemensam
elevenkät

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

93 %

92 %

93 %

91 %

91 %

85 %

84 %

84 %

84 %

80 %

95 %

93 %

97 %

92 %

91 %

Aktiviteter:
• Erbjuda läxhjälp.
 Erbjuds vid samtliga tre skolor.
• Erbjuda särskilt stöd.
 Stöd erbjuds och kvalitetsarbete pågår för att vidareutveckla stödet till nyanlända elever.
• Fortsatt satsning på vidareutbildning av fler specialpedagoger.
 Satsningen pågår, ytterligare två speciallärare blev färdiga till årsskiftet.
• Satsning på välfungerande elevhälsa och elevhälsoteam.
 Elevhälsan har bred kompetens och utgör ett mycket gott stöd till skolorna.

Politiskt mål
Alla är lika mycket värda. Alla känner sig trygga och ingen utsätts för kränkande behandling eller hot.
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Indikatorer:
”Jag känner mig trygg i skolan”
(enkätfråga)

2014

2015

2016

2017

93 %

90 %

94 %

90 %

42

35

43 (vt)

Antalet kränkningsrapporter

2018
94%
(förskolan)
91%
Grundskolan)
31 (vt)

Aktiviteter:
• Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna.
 Utveckling av detta är en av insatserna i Skolverksprojektet.
• Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling.
 Genomfördes under höstterminen.
• Uppföljning via trygghetsteamen/elevhälsoteamen.
 Genomförs
• Förebyggande insatser av socialpedagog/skolkurator.
 Genomförs vid alla skolor.
• Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer.
 Incidentrapporter visar att detta genomförs väl.

Politiskt mål
Alla känner att de har ett verkligt inflytande och att deras åsikter tas tillvara vid utformningen av det dagliga arbetet.
Verksamhetsmål
Andelen elever som upplever att de har
inflytande och att deras åsikter tas tillvara ska
minst bibehållas.
Indikatorer:
Andelen elever som upplever att de
har inflytande och att deras åsikter
tas tillvara

Mätmetod
Årlig kommungemensam
elevenkät. Utvärdering med
elevråden (barn- och
ungdomsgruppen).

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

86 %

86 %

86 %

86 %

84 %

Aktiviteter:
• Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper.
 Har genomförts.
• Genomföra utvecklingssamtal minst 2 ggr/år.
 Har genomförts.
• Delaktighet i undervisningsplanering.
 Genomförs, men uppföljning visar att skolorna inte riktigt lyckats nå eleverna med utländsk bakgrund.
• Fortlöpande utbildning av elevskyddsombud.
 Utbildning sker med hjälp av stabens personalfunktion.

Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
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Politiskt mål
Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Verksamhetsmål
Andelen legitimerade lärare och förskollärare ska
öka.

Indikatorer:
Andel förskollärare i förskolan
Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen i förskoleklass.
Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen på fritidshem.
Andel lärare med pedagogisk
högskoleexamen i åk 1 - 9

Mätmetod
Statistik SCB

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
I skolan är målet uppnått, dock
inte i förskolan där andelen
minskat mycket.

2014
43 %

2015
40 %

2016
42 %

2017 (vt)
42 %

2018
34 %

100 %

98 %

61 %

61 %

86 %

37 %

34 %

41 %

41 %

52 %

83 %

79 %

80 %

80 %

83 %

Aktiviteter:
•

•

•

•

•


Delta i länets rekryteringsinsats ”Skolkören”.
Kommunen deltar och har från höstterminen lyckats engagera en skolambassadör.
Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling.
Erbjudande om full lön för vidareutbildning till speciallärare/specialpedagog pågår.
Delta i lärarlyftet.
Två lärare studerade inom lärarlyft under höstterminen, i idrott och hälsa samt matematik.
Annonsera efter förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan.
Tillämpas
Övningsförskola från och med vt 2018 för lärarstudenter.
Har påbörjats med handledarutbildning för Trollskogens personal.

Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.
Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

79 %

84 %

83 %

78 %

84 %

Aktiviteter:
• Översyn av den psyko-sociala arbetsmiljön.
 Görs i samband med skyddsronderna.
• Systematiskt kvalitetsarbete.
 Intensivt systematiskt kvalitetsarbete har bedrivits i alla verksamheter med Skolverket som processtödjare.
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).
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Indikatorer:

2014

2015

Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2016

2017

2018

59 %

46 %

58 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.
2014
+2 312

2015
+827

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
2016
+6 749

2017
-3 068

2018
-3 786

Aktiviteter:
• Budgetuppföljning.
 En extra uppföljning gjordes under våren.
• Kontinuerlig uppföljning av organisationen.
 Har genomförts väl under året.
• Strategisk resursfördelning.
 Arbete har pågått, försvåras dock av de oförutsägbara intäkterna från Migrationsverket och mycket rörliga antalet
asylelever.
• Bevakning av statsbidrag.
 Har bevakats fortlöpande.
Verksamhetsmål
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.
Indikatorer:
Antal digitala möten/utbildningar.

Mätmetod
enkätfråga

2014

Måluppföljning
Målet har inte utvärderats.

2015

2016

2017

2018

Aktiviteter:
• Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webteknik där det bedöms möjligt.
 Kan utnyttjas ännu mer. Fortfarande är risken för teknikproblem lite för stora för att webteknik ska utnyttjas fullt ut.

Framtid
Den nya utökade timplanen och den reviderade
läroplanen från ht 2018 ställer nya krav på skolans
digitalisering. Skolan kommer behöva utökade resurser
till utrustning samt kompetensutveckling under
kommande år. Digitaliseringen innebär dock inte bara
kostnader utan också nya möjligheter att lösa problemen
med lärarbrist och små undervisningsgrupper i
glesbygden.
Kompetensförsörjningen är ett allvarligt hot mot
undervisningens kvalitet och elevernas förutsättningar
att nå kunskapskraven. Behov föreligger att se över
kommande högstadieorganisation utifrån tjänsteunderlag

och elevunderlag på 2020-talet, inte minst då hyresavtalet med Folkets hus för högstadiedelen i Bräcke
löper mot sitt slut.
Trycket på förskolorna har ökat och trenden med stadigt
minskande elevkullar tycks ha planat ut något vilket gör
att det är svårt att sia om skolornas framtid för de
närmsta åren.

Kvalitet
Resultaten för årskurs 9 har förbättrats sedan föregående
år, men skillnaden mellan skolorna ökar eftersom
resultaten vid Bräcke skola fortfarande påverkas av den
höga andelen nyanlända elever. Den påbörjade
satsningen med Skolverket på Nyanländas lärande är
angelägen för att förbättra möjligheterna också för dessa
84

85

elever att nå kunskapskraven. Genom samarbetet med
Skolverket säkerställs också kvaliteten på kommande
utvecklingsarbete.
I de högre årskurserna råder relativt sett både trygghet
och studiero. Vid Bräcke skola har skadegörelsen och
antalet konflikter minskat drastiskt vid högstadiet. I de
yngre årskurserna är det däremot avsevärt oroligare.
Genom Kulturrådets bidrag för Skapande skola och
Skapande förskola har eleverna erbjudits ett stort antal
teater-, dans-och musikföreställningar av hög klass, och
dessutom kunnat besöka Storsjöteatern och Jamtli. Även
författarbesök, arkeologbesök med hembygdsstudier
samt konst och konsthantverk har ingått. Elevernas
kulturutbud är därför minst lika gott som om de bott i en
storstad.
Genom kommunens satsning på vidareutbildning till
specialpedagog/speciallärare på betald arbetstid är

bristen nu i stort sett avhjälpt. Ytterligare två lärare
slutförde speciallärarutbildningen till årsskiftet och
kommunen har därmed även en behörig lärare för
grundsärskolan.
Trots lärarbristen är lärarsituationen ganska god, ett
flertal legitimerade lärare har rekryterats och den
tidigare bekymmersamma personalomsättningen är inte
lika omfattande som tidigare. I förskolan är det dock
oroande att andelen behöriga förskollärare fortsätter att
sjunka.
Trollskogen i Bräcke är nu en av Mittuniversitets
övningsförskolor och personalen har påbörjat en
utbildning i universitets regi för att ta emot studerande
under deras praktikperioder. Detta kan förhoppningsvis
stoppa minskningen av legitimerade förskollärare genom
att det underlättar för fler i kommunen att söka
utbildningen.

Verksamhetsmått
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi
Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht)

2014

2015

2016

2017

2018

189

196

214

245

235

26

16

17

20

28

665

660

700

685

670

176

172

179

Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år
Antal barn i förskolan per heltidsanställd

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

Antal pedagoger i fritidshem/100 elever

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Antal studenter vid högskola

15

10

5

2

3
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Social avdelning
Chef:

Peppe Liljefjäll

I avdelningen ingår IFO-enheten, Internationella enheten
och Arbetsmarknadsenheten.

Årets händelser

Internationella enheten

IFO-enhet

Internationella enheten har den senaste tiden genomgått
stora förändringar. Under våren avvecklades den sista
HVB-verksamheten i Bräcke, Furiz. Ett 20-tal ungdomar
skrevs ut från stödboendet i Gällö till egna boenden. I
och med det flyttades stödboendeverksamheten från
Gällö till Bräcke i Furiz lokaler. Anledningen till
förändringen var huvudsakligen den krympande
storleken på stödboendet med nio inskrivna ungdomar
under sommaren 2018 och en stor efterfrågan på
hyreslägenheter. I Gällö frigjordes genom flytten, 30
hyreslägenheter.

En omorganisation har genomförts på enheten då två
1:e socialsekreterare har införts. En av dessa gruppledare
har ansvar för barn- och familj och den andra har ansvar
för ekonomiskt bistånd/vuxen (missbruk). Förändringen
genomfördes på grund av att det har skett en stor ökning
av antalet orosanmälningar på barn i och med att skola
och andra myndigheter blivit mer upplysta gällande
anmälningsskyldigheten. Det har resulterat i att
arbetsbelastningen för handläggarna har blivit väldigt
hög.
Nya riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd som bland
annat inkluderar FUT, felaktiga utbetalningar har tagits
fram och antagits av kommunstyrelsen.
Utifrån att även ärendena och därmed kostnaderna för
missbruk har ökat har det genomförts en satsning på
enhetens eget öppenvårdsteam för vuxna. De arbetar
numera nästan uteslutande med insatser från myndighet.
Målet har varit att minska antalet LVM-placeringar (lag
om vård av missbrukare) som både är kostsamma och
sällan ger hållbara resultat. Den satsningen har fallit
mycket väl ut och resultat syns redan innevarande år.
Under året har det även genomförts en satsning på
verksamheten biståndshandläggning. Ett arbete med
uppdatering av riktlinjer, rutiner och schablontider har
färdigställts och dessa har antagits i kommunstyrelsen
under året.
En annan förändring är att myndighetsutövning för
boendestödsbeslut har flyttats till biståndshandläggarna.
Efter att avtalet med Ånge gällande alkoholtillstånd
sagts upp fanns det ett behov av en nystart. Ärendehanteringen görs nu internt digitalt och även här har det
genomförts revidering av både riktlinjer och taxor. Dessa
har antagits i kommunstyrelsen under året.
Personalläget på enheten är bättre än på länge.
Funktionerna ekonomiskt bistånd, biståndshandläggning,
LSS-handläggning samt alkoholhandläggning är
fullbemannade. Barn- och familj kommer att vara
fullbemannade i slutet på januari 2019.

Under våren har Migrationsverket arbetat intensivt med
handläggning av asylärenden vilket resulterat i att många
av de inskrivna vid stödboendet fick avslag på sina asylansökningar och majoriteten blev även uppskrivna i
ålder. Dessa ungdomar skrevs då ut från stödboendet och
erbjöds anläggningsplatser via Migrationsverket
alternativt ordnat eget boende (EBO). Det ledde till
förändringar i personalgruppen vid enheten. Under maj
erbjöds vägledarna vid stödboendet omplacering till
andra kommunala verksamheter. En person avböjde och
blev uppsagd på grund av arbetsbrist men majoriteten
tackade ja till omplacering inom verksamheten vård och
omsorg. Sex personer har avslutat sin anställning i
oktober och tre personer under november. Därefter
består personalgruppen vid enheten av 3,75 tjänster.
Trots de stora förändringarna på enheten har ett gott
arbetsklimat samt en god arbetsmiljö kännetecknat
arbetsplatsen.
I Migrationsverkets senaste prognos, som presenterades
den 29 juli uppskattas antalet ensamkommande barn som
kommer till Sverige för att söka asyl under 2018 till
mellan 900 och 2 400 barn. Planeringsantagandet är satt
till 1 500 ensamkommande barn. Inget barn har hittills
anvisats till Bräcke kommun.
Det mest aktuella ämnet bland de inskrivna ungdomarna
samt i personalgruppen är en ny gymnasielag som trädde
i kraft den 1 juli 2018. De nya bestämmelserna gör det
möjligt för de ungdomar som har fått avslag på sin
asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för
gymnasiestudier. Längden på uppehållstillståndet beror
bland annat på längden på utbildningen och om man
studerar på ett nationellt program eller ett
introduktionsprogram. Om ungdomen är aktivt
deltagande i sin utbildning kan denne få tillfälligt
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uppehållstillstånd under hela studietiden och leder
studier till ett arbete kan det tillfälliga uppehållstillståndet övergå till permanent. Enligt Migrationsverkets statistik skulle 29 ungdomar som har sin vistelse
i Bräcke kommun kunna omfattas av lagen. Personalen
vid enheten har hjälpt ett 30-tal ungdomar som vistas i
kommunen att ansöka om uppehållstillstånd enligt denna
lag. Migrationsdomstolen godkände inte denna lag vilket
skapade stor oreda för verksamheten och väldigt mycket
oro hos ungdomarna. Det dröjde till slutet på september
innan Migrationsöverdomstolen gav lagen klartecken.

de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden möjlighet
att ta de första stegen för att komma närmare ett arbete.
Enheten har i samband med detta övertagit några arbetsuppgifter från tillväxtavdelningen vad gäller inflyttarservice.
Projekt Samordnare unga och nyanlända har under året
genomförts via ett samarbete med Arbetsförmedlingen.
Projektet har handlat om att stötta ungdomar och
nyanlända på vägen mot studier och arbete. Resultatet
visar att 61 procent av deltagarna gick vidare till studier
eller arbete.

Arbetsmarknadsenhet (AME)

Via ett samarbete med vård- och omsorg har projekten
KIVO och Kompetensförsörjning Bräcke genomförts.
AME samordnar och administrerar arbetet kring
extratjänster.

Allt arbete som görs inom enheten syftar till att stötta
individer mot egen försörjning. Arbetet sker i nära
samverkan med socialtjänst och Arbetsförmedlingen och
utifrån behov andra aktörer.

Via projektmedel TIA (Tidiga insatser för Asylsökande)
genomförs projektet Lär känna ditt Bräcke. Projektet
riktar sig till asylsökande i Kälarne med ett fokus på
samhällsorientering, svenska samt hälsa.

Ett samarbete sker med socialtjänsten kring ungdomstjänster där den unge som lagförts kan avtjäna sina
timmar via arbete i servicegruppen.

När det gäller flyktingmottagande är årets kommuntal 10
och samtliga personer är mottagna och bosatta i
kommunen. Antalet egenbosättare är högre. Drop-in har
utvecklats och idag finns, förutom integrationshandläggare och språkstöd, även boendehandläggare,
handläggare från socialtjänsten och Arbetsförmedlingen
samt studie- och yrkesvägledare vid gymnasieskolan på
plats en dag i veckan. Behovet är stort och under året var
antalet besök 1 600 (1 100 besök år 2017).

AME ansvararar för det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) vilket innebär att tidigt fånga upp de ungdomar
som avbryter sina studier, inte har blivit antagen eller
inte har påbörjat ett nationellt gymnasieprogram.
Servicegruppen har förstärkts med en handledare vilket
möjliggör att fler personer kan delta i gruppen.
Det finns ett stort behov av så kallade lågtröskelaktiviteter och via socialfondsprojektet Öppen Arena får

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

69 171
40 499
28 672

Budget
2018

-

61 884
20 882
41 002

Prognos
2018

-

58 139
19 132
39 007

Utfall
2018

-

59 011
23 896
35 115

Avvikelse mot
budget
2 873
3 014
5 887
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Admin, gemensamma kostn mm
Alkoholtillstånd
Institutionsvård, vuxna
Institutionsvård, barn och ungdomar
Familjehemsvård
LSS
Stödfamiljer och kontaktpersoner
Förebyggande och öppna insatser
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Socialpsykiatri
Flyktingmottagande vux
Ensamkommande flyktingbarn
Totalt

-

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

11 674
120
3 204
5 826
1 351
3 831
1 828
1 685
7 898
2 951
1 641
4 103
9 234
28 672

12 712
31
1 878
4 063
1 159
3 096
1 652
2 367
7 800
3 969
981
1 356
41 002

13 913
100
376
6 542
1 314
2 305
1 728
2 408
8 250
2 323
1 006
1 137
121
39 007

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 5 887
tkr. Sparbetinget inom verksamheten administration
uppgick till 1 135 tkr och det har kunnat minskas bland
annat genom vakanser. De största negativa avvikelserna
är inom verksamheterna institutionsvård barn och unga,
familjehemsvård och ekonomiskt bistånd. Institutionsvård vuxna redovisar överskott mot budget. I

Utfall
2018
13 598
47
364
8 223
1 667
2 445
1 637
1 938
8 090
1 757
982
1 620
4 013
35 115

Avvikelse mot
budget
-

-

886
78
1 514
4 160
508
651
15
429
290
2 212
1
1 620
5 369
5 887

redovisningen för ensamkommande flyktingbarn ingår
återsök hos Migrationsverket för insatser enligt
socialtjänstlagen. Verksamheterna arbetsmarknadsåtgärder och flyktingmottagande vux redovisar
överskott, vilket beror på förändrade arbetsmarknadsåtgärder och obudgeterade projektmedel.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Barn, ungdomar, familjer samt vuxna i behov av stöd erbjuds anpassade och kvalitativa insatser.
Indikatorer:
Antal insatser inom socialpsykiatri
Antal insatser inom återfallspreventation
Antal insatser inom ”Råd och stöd
missbruk”
Antal insatser inom Föräldrakraft

2014

2015

2016

2017
1

2018
2

15

21

19

1

13

57

Aktiviteter:
• Erbjuda insatser inom kommunens öppenvård.
 Genomförs kontinuerligt.
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Politiskt mål
Alla upplever att de får ett respektfullt bemötande samt stöd i den insats som beviljats
Indikatorer:
Antal inkomna klagomål och
missnöje (egenkontrollplan)

2014

2015

2016

2017

2018

3

3

Aktiviteter:
•

•

•

•

•


Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård.
Sker kontinuerligt.
De handläggare som arbetar med vuxna ska gå LVM-utbildning (Lagen om vård av missbruk).
Genomfört
Medverkan i arbetet med den nationella handlingsplanen ”Stärkt skydd för barn och unga”.
Pågående
Alla berörda socialsekreterare deltar regelbundet i utbildningar kring BBIC (Barnens behov i centrum).
Sker kontinuerligt.
Kommunen deltar i länsnätverk kring BBIC (Barnens behov i centrum).
Sker kontinuerligt.

Politiskt mål
Bidra till att alla våra nyanlända medborgare i etableringsuppdraget ges möjlighet till råd och stöd under den aktuella
perioden.
Verksamhetsmål
Minst 75 % av de nyanlända som besvarat
enkäten är nöjda med personalens bemötande,
tillgänglighet och service.

Indikatorer:
Andelen som anser sig vara nöjda
med personalens bemötande,
tillgänglighet och service
Antal inkomna klagomål och
missnöje (egenkontroll)

2014

Mätmetod
Enkät till nyanlända som varit
inskrivna i etableringsuppdraget i 12 respektive 24
månader och som har varit i
kontakt med sociala
avdelningen.
2015

2016

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2017

2018

70 %

73 %

0

0

Aktiviteter:
• Utveckla samarbete och rutiner mellan IFO och AME.
 Pågår kontinuerligt
• Samverkansträffar mellan socialsekreterare och handledare vid AME.
 Pågår kontinuerligt
• Samverkan mellan Arbetsförmedling och AME.
 Pågår kontinuerligt
• Möjlighet till råd och stöd via verksamheten Integrationsservice.
 Sker kontinuerligt.
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Politiskt mål
Samtliga ensamkommande barn och ungdomar ska erbjudas tryggt boende samt relevant stöd och hjälp under tiden de
är inskrivna vid Internationella enheten.
Verksamhetsmål
Minst 75 % av de ensamkommande barnen som
besvarat enkäten upplever trivsel och trygghet på
boendet och upplever att de får ett respektfullt
bemötande av personalen.
Indikatorer:
Andelen som anser sig vara nöjda
med personalens bemötande,
tillgänglighet och service
Antal inkomna klagomål och
missnöje (egenkontroll)

Mätmetod
Enkät till samtliga inskrivna

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

77 %

92 %

87 %

96 %

75 %

0

3

2

0

Aktiviteter:
• Alla inskrivna ungdomar har två kontaktpersoner som har ett utökat ansvar för sina ungdomar och som ansvarar för
veckosamtal med ungdomens genomförandeplan i fokus.
 På grund av de verksamhetsförändringar som har skett under året, är inte aktiviteten längre aktuell.
• Värdegrundsutbildning ges kontinuerligt till personalen.
 Genomfört

Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.
Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

73 %

89 %

90 %

84 %

77 %

Aktiviteter:
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
 Genom Loksam och Central samverkansgrupp.
• Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
 Genomförs kontinuerligt.
• Fortsätta erbjuda praktikplatser till blivande socionomer för att trygga framtida kompetensförsörjning.
 Pågår med lyckat resultat. Två nya anställningar december 2018.
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Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.
Indikatorer:
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig.

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).

2014

2015

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2016

2017

2018

53 %

52 %

48 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.

2014
+8 952

2015
+7 815

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016
+12 429

2017
+11 526

2018
+5 887

Aktiviteter:
• Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.
 Pågår kontinuerligt.
• Arbeta aktivt med förebyggande insatser.
 Pågår kontinuerligt.
• Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade).
 Pågående, biståndshandläggningen är klar. LSS-handläggningen ska påbörjas efter nyår.
• Bevakning av statsbidrag.
 Sker kontinuerligt.

Politiskt mål
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska över tid.
Verksamhetsmål
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska vara
oförändrat eller minska jämfört med föregående
år.
Indikatorer:
Antalet hushåll med
försörjningsstöd

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2014

2015

2016

2017

2018

199

246

201

271

237

Aktiviteter:
• Motiverande samtal.
 Genomförs kontinuerligt
• Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).
 Pågår kontinuerligt
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Verksamhetsmål
Minst 20 % av de personer som fått stöd via
Arbetsmarknadsenheten har gått till annan
försörjning.
Indikatorer:
Andelen personer som gått till
annan försörjning

Mätmetod
Intern
uppföljning.

2014

2015

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016

2017

2018

64 %

50 %

Aktiviteter:
•

•

•

•


Erbjuda individuell handledning.
Individuell handledning är prioriterat inom AME och väl utformade rutiner finns för detta arbete.
Kortare bidragsanställningar.
Via kommunens servicegrupp finns möjlighet att erbjuda kortare anställning i kombination med handledning.
Språkpraktik
Språkpraktik med handledning erbjuds via olika aktiviteter inom AME.
Erbjuda lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).
Det pågående projektet Öppen Arena har syftet att utveckla enklare arbeten, både inom servicegruppen och inom
övrig organisation. Detta för att på ett bättre sätt kunna möta olika behov.

Framtid
Efter en relativt lång process med mycket förankring
har förhandlingar inletts om en organisatoriskt flytt från
vård och omsorgsavdelningen till sociala avdelningen
gällande utförarverksamheten av LSS, Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade. Det innefattar
gruppbostäder, daglig verksamhet, personliga assistansgrupper samt boendestöd. Inklusive enhetschefer är det
ungefär 50 personer som berörs av förändringen.
Sociala avdelningen kommer under 2019 fokusera på att
inkludera dessa verksamheter fullt ut i arbetet som
bedrivs på avdelningen samt att hitta former för
samverkan med vård- och omsorgsavdelningen gällande
till exempel legitimerad personal inom HSL.
Sociala avdelningen har under hösten ansökt om
projektmedel från Tillväxtverket. Satsningen syftar till
att stärka 30 landsbygdskommuner med stora
utmaningar, både ekonomiska och sociala. Med hjälp av
projektmedlen kommer avdelningen under tre år satsa
på fortsatt och förstärkt arbete kring kompetensförsörjning i kommunen samt bidra för att vägen till
sysselsättning och försörjning blir kortare för nyanlända
(inkluderar ensamkommande unga vuxna med
uppehållstillstånd).
Personalen vid internationella enheten har under hösten
påbörjat ett arbete för att hitta samverkansformer med
personalen vid AME. Detta kommer att fortsätta under
2019 oavsett hur det blir med projektmedlen.
IFO-enhet
Enheten kommer fortsätta bygga samverkan med AME
avseende ekonomiskt bistånd och missbruk men även
gällande ungdomstjänst för unga brottsdömda.

De nya riktlinjerna för biståndshandläggning,
ekonomiskt bistånd och alkoholhandläggning ska
fortsätta implementeras respektive tas i bruk.
Det ökade antalet orosanmälningar gällande barn och
därmed de ökade kostnaderna för placeringar kommer
att vara prioriterat framöver.
Enheten ska fortsätta att bygga vidare på god
arbetsmiljö och fokusera på att vara fullbemannad.
Internationella enheten
Antalet ensamkommande som ansöker om asyl har
drastiskt minskat de senaste åren. Enligt Migrationsverkets prognos beräknas 2 300 (spann mellan 800 och
4 100) ensamkommande komma till Sverige år 2019,
vilket genererar en anvisning till Bräcke enligt gällande
anvisningssystemet.
Under 2019 beräknas kommunen ha placeringsansvar
för 3 ungdomar (varav en är familjeplacerad i annan
kommun). Samtidigt beräknas drygt 50 före detta
ensamkommande vistas i kommunen med permanenta
eller tillfälliga uppehållstillstånd.
Internationella enhetens framtida utmaning blir att
anpassa verksamheten utifrån målgruppen och hitta
arbetssätt och arbetsformer för att på bästa sättet stötta
ungdomarna till studier och egen försörjning. Ett nära
och tätt samarbete med AME kommer vara en
förutsättning för detta arbete. Projektet via
Tillväxtverket kommer utgöra ramarna för samverkan
samt arbetsformer.
Arbetsmarknadsenhet
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet finansieras till stor
del av projektmedel. Utifrån att det finns ett stort behov
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att arbeta med dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av försörjningsstöd
kommer fortsatt fokus vara lågtröskelverksamhet via
projektet Öppen Arena. En viktig del i Öppen Arena är
att också utveckla samverkan mellan de parter som
behövs för att individer långt ifrån arbetsmarknaden ska
komma i sysselsättning. Projektet pågår till och med den
31 december 2019.
AME kommer fortsättningsvis vara delaktig i projektet
Kompetensförsörjning Bräcke som bedrivs inom vårdoch omsorgsavdelningen.

extra viktigt. Framgångsfaktorn kommer vara att
kontinuerligt arbeta utifrån kvalitetshjulet.
För att det ska ge resultat måste all personal vara
involverad på ett eller annat sätt till exempel via större
sammankomster i form av workshops på arbetslagsnivå,
enhetsnivå samt kanske även gränsöverskridande mellan
enheterna men också genom att återkoppla det dagliga
operativa arbetet till chefer och verksamhetsutvecklare.

Tillsammans med Samordningsförbundet kommer ett
utvecklingsarbete att genomföras under våren vad gäller
myndighetssamverkan kring samordnad rehabilitering.
Projekt Matchningskoordinator 2.0 startar den 1 mars
2019 och kommer att pågå under ett år. Projektet
finansieras av Arbetsförmedlingen. Matchningskoordinatorn kommer att stötta personer som har en
extratjänst eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd
inom kommunen att komma vidare via studier eller
andra subventionerade/ osubventionerade anställningar.
Ett annat fokus är att utveckla samverkan med privata
näringslivet.
Vad gäller flyktingmottagandet så styr kommuntalen och
tendensen är sjunkande siffror utifrån den mer strikta
flyktingpolitiken. Kommuntalet för Bräcke år 2019 är 0.
Via projektmedel TIA (Tidiga insatser för Asylsökande)
kommer ett fortsatt arbete att genomförs i Kälarne med
fokus på samhällsorientering, svenska och hälsa.

Kvalitet
Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt ”kvalitetshjulet”, se nedan. Avdelningen genomgår stora
förändringar på alla enheter vilket gör kvalitetsarbetet

Kvalitetsledningssystemet, ”Ledningssystem för
systematiskt förbättringsarbete – Sociala avdelningen”
finns att ladda ner digitalt på kommunens 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).
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Verksamhetsmått
IFO-enhet
2014

2015

2016

2017

2018

199

246

201

271

237

1 141

1 168

1 590

1 362

1348

Antal förhandsbedömningar

112

90

163

244

284

Antal barnavårdsutredningar

62

75

64

147

170

10

5

3

2

6

989

756

1 256

1 038

855

17

19

18

18

18

2014

2015

2016

2017

2018

16

54

7

40

30

2014

2015

2016

2017

2018

117

97

80

120

27

10

90

54

Ekonomiskt bistånd:
Antal hushåll
Antal beslut
Barnavårdsärenden:

Familjerättsärenden:
Antal par som genomgått samarbetssamtal
Familjecentralen:
Antal besök i Bräcke
Alkoholtillstånd
Permanenta tillstånd enligt alkohollagen
Internationell enhet

Antal ensamkommande barn
Arbetsmarknadsenhet

Antal personer som får stöd av AME
Antal personer som innehar anställningsstöd via AME
Antal mottagna personer

41

10
77

33
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BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH
MILJÖNÄMND
Ordförande:
Peter Edling
Vice ordförande: Per-Anders Andersson

(l)
(s)

Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden
under mandatperioden är följande:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Vår Framtid
Liberalerna
Moderaterna
Antal ledamöter

Från och med den 1 januari 2018 har det bildats en
gemensam nämnd och förvaltning tillsammans med
Ånge kommun varvid den gemensamma nämnden
ansvarar för båda kommunerna.
Nämnden ansvarar för frågor inom bygg- och
miljöområdet, vissa trafikfrågor, ärenden om
bostadsanpassning, energirådgivning med mera. En
mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och
förordningar.

Årets händelser

5
2
1
1
1
10

organisationsutveckling samt den pågående
digitaliseringen och därmed nedprioritera planerad
tillsyn.

Nämnden har sammanträtt sju gånger varvid bland annat
nytt reglemente, ny delegationsordning, nya taxor samt
behovsutredning har behandlats.

Under året har utökning skett med en miljöinspektör i
syfte att hantera arbetsanhopningen.

För att hantera efterarbetet från sammanslagningen med
Ånge kommun har nämnden valt att för året prioritera

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

173
173

407
224
183

356
192
164

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

-

Utfall
2018

-

Avvikelse mot
budget

315
170
145

-

92
54
38

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

6

7

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd

262

354

338

928

924

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg

425

498

513

613

651

Antal sammanträden
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Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning
Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd
Chef:
Tomas Jonsson

Inom förvaltningen handläggs Bräcke och Ånge
kommuners myndighetsuppgifter inom plan- och
bygglagen, miljöbalken samt livsmedelslagstiftningens
områden. Vidare ansvarar förvaltningen för
handläggning av bostadsanpassningsbidrag samt energioch klimatrådgivning för båda kommunerna.

Under året har stor energi lagts på att implementera
systemstöd och därigenom underlätta arbetet för den
geografiskt delade förvaltningen.
En relativt stor personalomsättning har skett vilket har
medfört en temporär kapacitetsnedgång.

Årets händelser
Förvaltningen skapades den 1 januari 2018 genom ett
samarbete med Ånge kommun. Personalen sitter delat i
de två samverkande kommunerna.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

6 042
1 996
4 046

Budget
2018

-

12 058
7 461
4 597

Prognos
2018

-

11 157
7 323
3 834

-

Utfall
2018

Avvikelse mot
budget

11 578
7 075
4 503

-

Utfall
2018

Avvikelse mot
budget

1 840
2 787
1 949
4
59
1 662
4 503

-

480
386
94

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2017
Verksamhetsadministration
Miljö- och hälsoskydd
Planering och bygglov
Gator och vägar
Energirådgivning
Bostadsanpassningsbidrag
Totalt

2 413
325
4
1 304
4 046

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,1 miljoner
kronor. Överskottet beror främst på lägre utbetalningar
för verksamheten bostadsanpassning och för

Budget
2018
-

2 100
3 201
1 354
208
1 934
4 597

Prognos
2018
-

-

1 901
2 563
1 860
8
71
1 375
3 834

-

-

-

260
414
595
4
267
272
94

personalvakanser. Intäkterna har varit lägre än
budgeterat.
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
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.
Verksamhetsmål
Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska
i genomsnitt ha en handläggningstid på högst 5
veckor från det att ansökan är komplett.

Indikatorer:
Genomsnittlig handläggningstid för
bygglovsärenden.

Mätmetod
Tid från besked om komplett
ansökan till beslut.
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.
Förhållandevis korta
handläggningstider men
begäran om kompletteringar
och grannehörande drar ut på
tiden.

2014

2015

2016

2017

2018

5 veckor

3 veckor

3 veckor

3 veckor

3-4 veckor

Aktiviteter:
• Implementering av IT-system.
 Pågående
• Effektivisering av arbetsmetoder.
 Ej genomfört.
• Säkerställa bemanning under semesterperioder.
 Genomfört
Verksamhetsmål
Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt
beslutade verksamhets – och kontrollplaner för
nämnden.
Indikatorer:
Andel genomförda
livsmedelskontroller.
Andel genomförda miljö- och
hälsoskyddskontroller.

2014

Mätmetod
Antal genomförda kontroller
mot planerade kontroller.
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
Betydligt sämre än förväntat
med anledning av bristande ITstöd och personalomsättning.

2015

2016

2017

2018

100 %

75 %

90 %

65 %

65 %

52 %

75 %

25 %

Aktiviteter:
• Skapande av långsiktig plan.
 Flyttas fram till 2019.
• Implementering av IT-stöd.
 Pågående
• Prioritering avseende planerad tillsyn.
 Ej genomförbart under 2018.
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Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.

Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är uppnått.
En nedgång kan skönjas för
året vilket är fullt naturligt med
hänsyn till de problem som
bristande IT-stöd och delad
förvaltning inneburit.

2014

2015

2016

2017

2018

98 %

97 %

87 %

98 %

83%

Aktiviteter:
•

•

•

•


Förbättra delaktigheten genom APT och gemensam planering.
APT genomfört enligt plan.
Förbättra informationsspridningen.
Kontinuerlig informationsspridning samt veckobrev.
Framtagande av befattningsbeskrivningar.
Ej genomfört
Skapande av långsiktiga utvecklingsplaner.
Ej genomfört, omsättning av personal har påverkat.

Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.
Indikatorer:
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig.

2014

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.
Andel svar som anger ”ganska
bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på
en femgradig skala).
2015

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

2016

2017

2018

17 %

67 %

0%

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr).

Mätmetod
Intern uppföljning.

2014
+1 803

2015
+59

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016
-575

2017
+412

2018
+94
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Aktiviteter:
• Månatlig uppföljning.
 Genomfört och delgivet på nämndsammanträden.
• Årlig revidering avseende besparingspotential.
 Inför budget 2019.
Verksamhetsmål
Kostnadstäckningsgraden för taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet ska öka.

Indikatorer:
Kostnadstäckningsgrad

Mätmetod
Intern uppföljning.

2014
34 %

Kommentar: För 2018 har kostnadstäckningsgraden
nedgått med anledning av organisationsarbete efter
sammanslagningen, vilket har tagit tid från tillsyn.

2015
38 %

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
Kostnadstäckningsgraden har
under året sjunkit med
anledning av nedprioriterad
tillsyn.
2016
48 %

2017
50 %

2018
38 %

Vidare är händelsestyrda intäkter såsom lovansökningar
av sådan karaktär (mindre objekt) att de inbringar lägre
inkomster.

Aktiviteter:
• Uppföljning av verksamhetsplanen avseende planerade/utförda tillsyner.
 Planerad tillsyn har under året blivit nedprioriterad.
• Uppföljning av faktureringar för utförda kontroller.
 Pågående arbete.
• Överse arbetsmetoder.
 Pågående arbete.
• Årlig revidering av taxor.
 Genomfört

Framtid

Kvalitet

Förvaltningen siktar på att fullfölja den pågående
digitaliseringen och kommer att från årsskiftet 2019 ha
ett digitalt flöde. Detta påverkar i sin tur möjligheterna
till att skapa e-tjänster under kommande år.

Ett omfattande arbete pågår med att skapa och
dokumentera rutiner och styrdokument för den
gemensamma förvaltningen. Planer, checklistor och
mallar är arbetsområden som kommer att utvecklas.

Förvaltningen kommer under den närmaste femårsperioden omsätta personal varvid rekryteringar och
kompetensuppbyggnad är av vikt.
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Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

2018

Antal byggärenden

152

188

232

202

373

Antal trafikärenden

16

17

12

8

7

Antal bostadsanpassningsärenden

80

73

101

83

96

Antal parkeringstillstånd för rörelsehindrade

25

33

26

23

17

156

48

36

7

147

57

141

106

90

161

1

14

14

8

28

Antal miljökontroller

18

25

30

23

62

Antal avfallsärenden

14

5

9

9

48

Antal köldmedieärenden

20

20

20

12

19

5

1

0

3

9

35

25

34

770

184

Byggenheten

Antal brister i takskyddsanordningar
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Antal livsmedelskontroller
Antal hälsoskyddskontroller

Antal vattenärenden
Antal avloppsärenden
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VALNÄMND
Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande:
Ordförande:
Vice ordförande:

Arne Jonsson
Gudrun Eriksson

(s)
(s)

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Landsbygdens Framtid i Bräcke
Antal ledamöter

Verksamhet

2
2
1
5

Årets händelser

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, landstingsoch kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet.
Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar.

Indelning av valdistrikt har ändrats och innebar att
Sundsjö, Pilgrimstad och Gällö slogs samman till GällöSundsjö-Pilgrimstad valdistrikt och att valdistrikten
Bodsjö och Bräcke slogs samman till valdistriktet
Bräcke-Bodsjö.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde
år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.
Valnämndens ärenden handläggs av staben.

Den 9 september 2018 genomfördes val till riksdagen,
landstings- och kommunfullmäktige.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Budget
2018

6
6

-

Prognos
2018

388
130
258

-

344
153
191

Utfall
2018

-

Avvikelse mot
budget

313
153
160

75
23
98

Framtid

Kvalitet

Bräcke kommun kommer under 2019 att anordna förtidsröstning vid omval till kommunfullmäktige i Falun.

Utbildning för röstmottagare har genomförts inför val till
riksdag, landstings- och kommunfullmäktige.

Nästa val till Europaparlamentet sker den 26 maj 2019.

Valsedelsräknare har köpts in för att användas vid
rösträkningen.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2006

2009

2010

2014

2017

2018

Antal sammanträden

4

2

5

5

1

4

Antal röstberättigade

5 651

5 402

5 519

5 097

5 143

5178

75,8 %

-

79,0 %

83,9 %

-

81,52 %

-

39,3 %

-

41,76 %

-

-

Valdeltagande i
kommunvalet
Valdeltagande i Europaparlamentvalet
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GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
I BRÄCKE OCH BERG
Ordförande:
Vice ordförande:

Vakant
Ulla-Britt Barcheus-Olofsson (s)

Mandatfördelningen i gemensam överförmyndarnämnd i
Bräcke och Bergs kommuner är enligt följande:
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Antal ledamöter

2
1
1
4

Årets händelser

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.
Nämnden kontrollerar bland annat hur de sköter
ekonomisk förvaltning.

Verksamheten har i januari och februari i samarbete med
de andra kommunerna i länet erbjudit utbildningstillfällen till ställföreträdare när det gäller årsräkningar.
Handläggarna har deltagit i visningar av verksamhetssystem som genomförts i länet. I slutet av året togs
beslut om ändrade arvodesregler. De börjar gälla den
1 januari 2019. I samband med förändringen har en ny
blankett för redogörelse tagits fram, även den kommer
att börja användas 2019.

Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighetsutövning och handläggs i huvudsak enligt föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur
tillsyn över överförmyndarens verksamhet.
Bräcke kommun är värdkommun för den gemensamma
nämnden.
Den personal som arbetar med överförmyndarfrågor
finns inom staben.

Budgetutfall, politisk organisation
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

31
31

67
67

47
47

Utfall
2018

Avvikelse mot
budget

44
44

23
23

Budgetutfall, verksamhet
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2017
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

2 738
1 928
810

Budget
2018

-

2 722
1 128
1 594

Prognos
2018

-

1 722
883
839

Utfall
2018

-

1 694
894
800

Avvikelse mot
budget

-

1 028
234
794
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Överförmyndare
Förvaltare och godemän
Totalt

Bokslut
2017

Budget
2018

Prognos
2018

663
147
810

756
838
1 594

511
328
839

Verksamheten redovisar ett ett överskott på 794 tkr. Det
beror i huvudsak på att det varit en tjänst mindre från
april, att behovet av gode män minskat då det varit färre

Utfall
2018

Avvikelse mot
budget

504
296
800

252
542
794

ensamkommande flyktingbarn samt att arvodena blivit
lägre än budgeterat.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning för att
huvudmännens rättigheter ska bevakas och tas till vara på bästa sätt.
Indikatorer:
Antal genomförda utbildningar/
informationstillfällen för nämndens
ledamöter

2014

2015

2016

2017

2018

3

5

Aktiviteter:
• Delta på länsträffar.
 Ledamöter har deltagit på länsträffar.
• Delta på FSÖ-dagar.
 Ledamöter har deltagit på årets FSÖ-dagar i Gävle.
Verksamhetsmål
Samtliga kompletta och i tid inkomna
årsräkningar ska vara åtgärdade senast den
31oktober.
Indikatorer:
Antal ej åtgärdade 31/10

Mätmetod
Intern uppföljning.

2014

2015

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016
0

2017
0

2018
0

Aktiviteter:
• Översyn av blanketter.
 Översynen av blanketter fortsätter.
• Översyn av anvisningar.
 Översynen av anvisningar fortsätter.
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Verksamhetsmål
Försenade eller bristfälliga årsräkningar ska vara
åtgärdade senast den 31 december.
Indikatorer:
Antal ej åtgärdade 31/12

2014

Mätmetod
Intern uppföljning.

2015

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016
0

2017
0

2018
0

Aktiviteter:
• Översyn av blanketter.
 Översynen av blanketter fortsätter.
• Översyn av anvisningar.
 Översynen av anvisningar fortsätter.
Verksamhetsmål
Granskning av sluträkning efter avliden ska
avslutas senast en månad efter att den kommit in.

Mätmetod
Intern uppföljning. Tiden från
att sluträkningen kommit in till
att den är granskad.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Skillnad i antal dagar från det
att förfrågan inkommit och ett
svar har skickats
Indikatorer:
Antal ej avslutade inom en månad.

2014

2015

2016

2017
0

2018
0

Aktiviteter:
• Översyn av blanketter.
 Översynen av blanketter fortsätter.
• Översyn av anvisningar.
 Översynen av anvisningar fortsätter.
Verksamhetsmål
Handläggningen av ett ärende eller skrivelse ska
ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det att
ärendet eller skrivelsen kommit in.
Indikatorer:
Antal ej påbörjade inom fem
arbetsdagar.
Antal ärenden om god man för
ensamkommande flyktingbarn där
handläggningen inte har påbörjats
inom fem arbetsdagar

2014

Mätmetod
Intern uppföljning. Tid från att
ärendet kommit in till handläggning påbörjats.
2015

2016

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2017

2018

0

0

0

0
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Nämnden ska ha en budget i balans.
Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

Mätmetod
Intern uppföljning.

2014
+384

2015
+470

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2016
+388

2017
+471

2018
+817

Aktiviteter:
• Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram.
 Avvikelser har följts upp.

Framtid

Kvalitet

Verksamheten kan komma att påverkas av samhällsutvecklingen och ny praxis inom området. Planering
behöver påbörjas för nytt verksamhetssystem.

Mål och verksamhetsmått kommer att ses över och
eventuellt förändras för att uppföljningen ska bli mer
relevant.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2014

2015

2016

2017

2018

Antal förvaltarskap

13

22

20

22

24

Antal godmanskap

115

293

255

180

132

iu

144

80

30

4

Antal förmyndarskap

61

96

95

87

65

Antal sammanträden

7

7

7

7

6

− varav för ensamkommande
flyktingbarn

I siffrorna för 2015 och framåt ingår Bräcke kommun
och Bergs kommun. Åren före avser endast Bräcke
kommun.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagstiftning; kommunallagen och kommunal
redovisningslag. Årsredovisningen 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. Årsredovisningen är också upprättad i enlighet
med centrala principer för kommunal redovisning. Detta
innebär sammantaget att årsredovisningen är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
Semesterlöneskuld
Semesterlöne- och övertidsskulden är uppbokad och
redovisas som kortfristig skuld. Semesterskuldsförändringen kostnadsförs.
Särskild avtalspension och visstidspension
(RKR 2.2)
Avsättning till särskild avtalspension och visstidspension
redovisas i förekommande fall i not. I enlighet med
rekommendation 2.1 redovisas pensionsförpliktelser, till
förtroendevald som inte har börjat utbetalas, som en
ansvarsförbindelse.
Jämförelsestörande poster (RKR 3.1)
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande 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
årsredovisningen på SKL:s decemberprognos 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 pensionsmedelsförvaltningen enligt rekommendationen.
Sammanställd redovisning (RKR 8.2)
Under 2016 bildades bolaget MidSweden 365 AB.
Kommunen gick in som ägare till 50 procent med 1 575
aktier. Bolagets första bokslutsdatum var den 31
december 2017. Under 2018 har en nyemission
genomförts och kommunen har förvärvat ytterligare

12 500 aktier. I och med det äger nu kommunen 89,94
procent av aktierna. Effekter av ökningen framgår av
noterna. 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 beräkningen en 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 nyttjandeperiod. Avskrivningstider redovisas i not. Investeringar
som aktiveras har som princip ett anskaffningsvärde på
lägst 50 tkr och en nyttjandetid överstigande tre år. Från
och med 2018 har metoden för när avskrivningar startas
förändrats. Förändringen innebär att samtliga
avskrivningar påbörjas den 1 januari året efter aktivering
jämfört med tidigare då avskrivningar påbörjats
halvårsvis. Syftet är att få bättre kvalitet i planering och
uppföljning.
Redovisning av immateriella tillgångar (RKR 12.1)
Kommunen berörs inte av rekommendationen.
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 kassaflödesanalysen framgår rörelsekapitalets
förändring. Justeringar av poster som ej är likviditetspåverkande specificeras och väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala
redovisas.
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Värdering av och upplysningar om
pensionsförpliktelser (RKR 17.2)
Pensionsförpliktelser redovisas inklusive löneskatt och
värderas med tillämpning av RIPS 07. Upplysningar om
pensionsavsättningar och pensionsförpliktelser, som
redovisas under ansvarsförbindelser, redovisas i not.
Pensioner till förtroendevalda redovisas enligt OPF-KL.
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 VAavgifter 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 VAverksamhetens 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 året.
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.

ekonomiska resultatet för året som gått, förändringen av
eget kapital.

Eget kapital
Kommunens totala tillgångar minus kommunens
kortfristiga och långfristiga skulder.

Nettokostnader
Driftkostnader, efter avdrag för driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder som har en löptid
understigande ett år.

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång till
exempel bankmedel och plusgiro.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt, förmåga att betala
kortfristiga skulder i rätt tid.

Rörelsekapital
Rörelsekapital är skillnaden mellan kommunens
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella
styrka.

Långfristiga skulder
Skulder med en löptid överstigande ett år.
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.
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

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.
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För Bräcke kommun
Bräcke den

/

2019

..............................................................................
Jörgen Persson

Kommunstyrelsens ordförande

...............................................................................
Vakant

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

.......................................................................

Barbro Norberg

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
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NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN
Antal invånare
i Bräcke kommun
2018-12-31

6 376

2017-12-31

6 501

2016-12-31

6 492

2015-12-31

6 455

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

Åldersfördelning 2018-12-31
Ålder (år)

Antal

Andel

0-5

374

5,9%

6 - 15

647

10,1%

16 - 18

214

3,4%

19 - 24

370

5,8%

25 - 44

1 130

17,7%

45 - 64

1 866

29,3%

65 - 79

1 344

21,1%

80+

431

6,8%

6 376

100,0%

Antal invånare per församling
2014

2015

2016

2017

2018

Bräcke/Nyhem

2 229

2 240

2 265

2 271

2 207

Hällesjö/Håsjö

1 290

1 263

1 288

1 306

1 270

Sundsjö/Revsund/Bodsjö

2 944

2 952

2 939

2 921

2 896

Summa kommunen:

6 463

6 455

6 492

6 501

6 376

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2018
Skatt till
kommunen

Skatt till
landstinget

Bräcke/Nyhem

23,39

11,20

1,625

0,242

36,457

Hällesjö/Håsjö

23,39

11,20

1,200

0,242

36,032

Församling

Avgift till
Begravnings- Summa skatt inkl
svenska kyrkan
avgift
kyrkoavgift

Revsund/Sundsjö/Bodsjö

23,39

11,20

1,625

0,242

36,457

Genomsnitt:

23,39

11,20

1,483

0,246

36,315
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Box 190, 843 21 BRÄCKE
Tel 0693-161 00 (växel)
Hemsida: www.bracke.se
E-post: bracke@bracke.se
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