
1 

Delårsrapport 2019-08-31 med 
prognos för 2019 
Godkänd av kommunfullmäktige § 77/2019



 

2 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
 
 
 

 

KOMMUNENS VISION ...................................................................................................................................................... 3 

KOMMUNENS ORGANISATION ..................................................................................................................................... 3 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ...................................................................................................................................... 4 
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING ................................................................................................................. 4 
DEN KOMMUNALA KONCERNEN ........................................................................................................................................... 7 
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING .............................................................................. 9 
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE ............................................................................................................................ 15 
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN ............................................................................... 15 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING.......................................................................................... 16 
BALANSKRAVSRESULTAT .................................................................................................................................................. 18 
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN ........................................................................................................................... 21 
FÖRVÄNTAD UTVECKLING ................................................................................................................................................. 24 

DRIFTREDOVISNING ..................................................................................................................................................... 26 

RESULTATRÄKNING ...................................................................................................................................................... 27 

BALANSRÄKNING ........................................................................................................................................................... 28 

KASSAFLÖDESANALYS ................................................................................................................................................. 29 

NOTER ................................................................................................................................................................................ 30 

INVESTERINGSREDOVISNING .................................................................................................................................... 37 

MILJÖREDOVISNING ..................................................................................................................................................... 41 

KOMMUNFULLMÄKTIGE ............................................................................................................................................. 42 

REVISION ........................................................................................................................................................................... 43 

KOMMUNSTYRELSEN ................................................................................................................................................... 44 
POLITISK ORGANISATION ................................................................................................................................................... 44 
GEMENSAMMA ANSLAG ..................................................................................................................................................... 45 
TILLVÄXTAVDELNING ....................................................................................................................................................... 46 
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING ..................................................................................................................................... 55 
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNINGEN ................................................................................................................... 62 
STABEN ............................................................................................................................................................................. 67 
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING ............................................................................................................................. 74 
SOCIAL AVDELNING ........................................................................................................................................................... 81 

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH  MILJÖNÄMND ................................................................................................. 90 
BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNING ........................................................................................................ 91 

VALNÄMND ....................................................................................................................................................................... 96 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I BRÄCKE OCH BERG ...................................................................... 97 

REDOVISNINGSPRINCIPER ........................................................................................................................................ 101 

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR ................................................................................................................. 102 

NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN ................................................................................................................. 104 

 



 

3 
 

 

KOMMUNENS VISION
 
Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en vision för Bräcke kommun (kf § 55/2011).  
 
Bräcke kommuns vision;  
 
- I Bräcke kommun lever alla ett rikt, jämställt och bra liv och är delaktiga i utformningen av en god kommunal 

service. 

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

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

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

Sammanfattning 
 
I framtidens Bräcke kommun: 

- ökar befolkningen 

- ökar näringslivet 

- ökar välbefinnandet 
 

KOMMUNENS ORGANISATION 
 
Politisk organisation 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 
Koncernen Bräcke kommun 
 
Resultat och prognos 
 
I koncernredovisningen för perioden januari – augusti 2019 ingår Mid Sweden 365 AB. I årsredovisningen kommer även 
Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund att inkluderas i koncernen. Det har inte varit möjligt i 
delårsrapporten.  
 
Koncernen Bräcke kommun redovisar för perioden januari – augusti 2019 ett resultat på 2,1 miljoner kronor.  
 
Prognosen för hela året är att koncernen kommer redovisa ett resultat på minus 2,3 miljoner kronor. 
 
Väsentliga förändringar och avvikelser jämfört med tidigare år 
 
Utifrån den nya redovisningslagen (2018:597), som träder i kraft från och med räkenskapsåret 2019, har Rådet för 
kommunalredovisning (RKR) i sin rekommendation R16 angett att företag som samägs med annan kommun och vars 
verksamhet är en kommunal angelägenhet, ska anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet. Det kan tolkas som 
att Jämtlands gymnasieförbund och Jämtlands räddningstjänstförbund bör ingå i den kommunala koncernen.  
 
Kommunen  
 
Resultat och prognos 
 
Bräcke kommun redovisar för perioden januari – augusti 2019 ett resultat på 4 miljoner kronor och ett balanskravsresultat 
på 3,9 miljoner kronor. 
 
Prognosen för hela året är att kommunen kommer redovisa ett resultat på -1,1 miljoner kronor efter avstämning mot 
balanskravet.  
 
Trots det prognostiserade resultatet avser kommunen att klara det finansiella målet, att resultatet ska uppgå till minst noll 
miljoner kronor.  
 
Årets investeringsbudget, inklusive ombudgeteringar från 2018 och två nya beslut under 2019, har uppgått till 24,4 
miljoner kronor. Under perioden januari - augusti har investeringar genomförts med 5,8 miljoner kronor. Prognosen är att 
18,8 miljoner kronor kommer upparbetas innan årets slut.  
 
Kommunen beräknar att kunna finansiera årets investeringar med egna medel.  
 
Den kommunala låneskulden har minskat med 7,7 miljoner kronor under perioden och planeras minska med 9,8 miljoner 
kronor för hela året. Förutom årliga planerade amorteringar så gjordes det i april en extra amortering på fem miljoner 
kronor.  
 
Jämförelser och orsaker till större avvikelser 
 
Jämfört med samma period föregående år är resultatet 2,6 miljoner kronor bättre. Jämfört med det budgeterade resultatet är 
prognostiserat resultat per den 31 augusti en miljon kronor lägre.  
 
I den slutliga budgeten för 2019 fanns ett sparbeting på 7,2 miljoner kronor, fördelat på samtliga avdelningar. 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2018 att en extra prognos per den 28 februari skulle tas fram (ks § 133/2018). Den 
prognosen visade mot ett resultat på minus 6,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut i mars, var att samtliga 
avdelningar uppmanades att vara ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att förbättra resultatet (ks § 45/2019). Den 
prognos som gjordes per den 30 april visade mot ett resultat på minus två miljoner kronor, en förbättring jämfört med 
februari-prognosen på 4,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut från mars kvarstod (ks § 86/2019) och 
kommunfullmäktige beslutade dessutom att samtliga nämnder skulle vara ytterst restriktiva avseende alla utgifter i syfte att 
förbättra resultatet (kf § 41/2019).  
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Orsaker till större negativa budgetavvikelser på kostnadssidan är två extra personalkrävande ärenden inom vård och 
omsorg samt fler barn i förskola och fritidshem. På intäktssidan har det kommit fler riktade statsbidrag avseende skolan 
men lägre intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Inom bostadsverksamheten har vakansgraden ökat dramatiskt 
under året, främst på grund av att verksamheten för asylsökande och för ensamkommande minskat.  
 
Några orsaker till större positiva budgetavvikelser är att det är färre elever i gymnasieverksamheten, obudgeterade 
projektmedel på sociala avdelningen samt att skatter och statsbidrag blivit något högre.  
 
Säsongsvariationer eller cykliska effekter 
 
Skillnaden mellan det prognostiserade resultatet för hela året jämfört med resultatet per den 31 augusti är tre miljoner 
kronor. Semesterlöneskulden är per augusti per definition lägre än vid årsskiftet då de anställda tagit ut stora delar av årets 
semesterdagar trots att de bara ”tjänat in” 8/12-delar av dem och att ferielöneskulden är så gott som nollställd. Vid en 
jämförelse av semesterlöneskulden per den 31 december 2018 och per den 31 augusti 2019, är den 8,1 miljoner kronor 
lägre. Den posten påverkar resultatet per 31 augusti positivt med samma belopp. Övriga poster som påverkar är bland 
annat att skolans intäkter från Migrationsverket upphört efter vårterminen och säsongsvariationer såsom kostnader för 
snöskottning och uppvärmning.  
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Översikt jämförelser åren 2015 – 2019, kommunen 
 

 
 

  

Resultaträkning (mkr) 2019-08-31 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 91,0          160,9     158,7     172,2     143,4     
Verksamhetens kostnader 384,3 -       593,2 -    588,7 -    574,6 -    552,9 -    
Avskrivningar/nedskrivningar 12,7 -         19,2 -      19,0 -      30,8 -      18,8 -      
Skatte- och statsbidragsintäkter 312,2        457,1     457,1     448,6     442,2     
Finansiella poster 2,2 -           4,7 -        7,4 -        6,4 -        7,6 -        
Extraordinära poster -              -            -            -            -            
Årets resultat 4,0          0,9       0,7       9,0       6,3       

Balansräkning (mkr)

Anläggningstillgångar 319,1        326,9     334,5     326,9     318,0     
Omsättningstillgångar 89,9          92,3       83,8       103,1     116,9     

Summa tillgångar 409,0     419,2  418,3  430,0  434,9   

Eget kapital 83,7          79,7       78,8       78,0       69,0       
Avsättningar 50,3          49,4       42,0       41,6       39,9       
Långfristiga och kortfristiga skulder 275,0        290,1     297,5     310,4     326,0     

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder 409,0     419,2  418,3  430,0  434,9   

Kassaflödesanalys (mkr)

Likvida medel vid årets början 36,9       50,1     40,4     80,8     52,5     

Verksamhetsnetto 26,4          14,8       18,8       19,0       31,5       
Investeringsnetto 5,6 -           23,2 -      4,3 -        39,7 -      2,3         
Finansieringsnetto 7,0 -           4,8 -        4,8 -        19,7 -      5,5 -        

Förändring av likvida medel 13,8       13,2 -    9,7       40,4 -    28,3     

Likvida medel vid årets/periodens slut 50,7       36,9     50,1     40,4     80,8     

Investeringsredovisning (mkr)

Kommunens nettoinvesteringar 5,8            13,8       24,7       43,8       11,8       

Nyckeltal

Folkmängd 31/12 (30/6 2019) 6 387        6 376     6 501     6 492     6 455     
Kommunal skattesats inkl landstingsskatt och 
begravningsavgift 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8%
Nettokostnadernas andel inkl finansiella poster av 
skatteintäkter och statsbidrag 98,7% 99,9% 99,9% 98,0% 99,8%
Kassalikviditet* 98,1% 93,2% 82,2% 93,7% 110,4%
Soliditet* 20,5% 19,0% 18,8% 18,1% 15,9%
Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser -27,8% -29,2% -31,9% -33,5% -37,2%
Självfinansieringsgrad* 455,2% 107,2% 76,1% 43,4% 266,9%
Långfristig låneskuld (mkr) 183,0        190,0     195,6     200,4     220,1     
Genomsnittlig räntesats låneskuld 2,04% 2,42% 2,73% 2,96% 3,20%
Antal anställda 688           671        704        723        708        
Sjukfrånvarons andel i förhållande till ordinarie 
arbetstid 6,66% 6,65% 7,62% 7,81% 7,79%

* Kassalikviditet definieras som omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. *Soliditet definieras som eget kapital dividerat 
med totalt kapital. *Självfinansieringsgraden definieras som kassaflöde från verksamhetsnetto dividerat med nettoinvesteringar.
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Den kommunala koncernen 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens samlade verksamhet består förutom av kommunen; koncernföretag och uppdragsföretag.  
 
Koncernföretag 
 
Ett koncernföretag definieras, enligt rekommendation nr 16 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) (gällande från 
och med räkenskapsåret 2019), som en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier kommunen har ett 
varaktigt betydande inflytande. Om inflytandet inte är betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt 
koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med annan 
kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet, ska anses ha särskild betydelse för kommunens verksamhet.  
 
I kommunkoncernen ingår sedan tidigare bolaget MidSweden 365 AB, delägt av kommunen till 89,94 procent. Från och 
med 2019 ingår även Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund i kommunkoncernen.  
 
I de sammanställda räkenskaperna för delårsrapporten per den 31 augusti 2019 ingår endast MidSweden 365 AB. Det är av 
tidsskäl inte möjligt att få förbundens delårsbokslut innan kommunens delårsbokslut ska vara färdigt.  
 
MidSweden 365 AB 
 
Ordförande:  Sven-Åke Draxten (s) 
VD:  Vakant 
 
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.  
 
Jämtlands Gymnasieförbund 
 
Ordförande: Pär Löfstrand (L) 
Ledamot:  Cathrine Blomqvist (s) 
Ledamot:  Ingrid Kjelsson (c) 
Förbundschef: 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. 
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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 övrig information och ställning hänvisas till förbundets delårsrapport. 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
Ordförande: Stephen Jerand (kd) 
Ledamot:  Yngve Hamberg (s) 
Förbundschef:  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 övrig information och ställning hänvisas till förbundets delårsrapport. 
 
Koncernföretagens resultat 
 
Nedan en sammanställning av resultat per 31 augusti 2019 och en resultatprognos för hela 2019 för det företag som ingår i 
kommunkoncernen:  

 
(mkr) 

Budget  
2019 

Utfall 
19-08-31 

Utfall 
18-08-31 

Prognos  
2019 

Mid Sweden 365 -0,9 -2,1 -1,9 -1,5 
 
 
Uppdragsföretag 
 
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 
- Samordningsförbundet i Jämtlands län 
- Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag 

(FSF) 
 
Samordningsförbundet i Jämtlands län 
 
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.  
 
Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF) 
 
Den 1 januari 2008 bildade 24 kommuner, däribland Bräcke kommun, ett gemensamt ägt försäkringsbolag, Förenade 
Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag. Motivet var att de mindre kommunerna under en längre tid mött växande 
problem på en försäkringsmarknad med allt högre premier och sämre övriga villkor.  
 
Fr o m 2018 befinner sig Förenade Småkommuners Försäkrings AB i en avvecklingsfas. Vid årsstämman i juni 2017 
beslutade delägarna att avveckla bolaget och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen. Vidare 
rekommenderade årsstämman respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. Bräcke kommun har valt att inte bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
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Likvidationen av bolaget beräknas pågå åtminstone till en stor del in på år 2019. Kommunen gjorde redan under 2017, som 
en försiktighetsåtgärd en nedskrivning av aktieinnehavet i FSF AB till noll kronor.  
 
Kommunala entreprenader 
 
Kommunala entrprenader definieras som företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilken 
kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Det ska finnas ett avtal mellan kommunen och 
entreprenören om att denna ska bedriva kommunal verksamhet av större omfattning. Kommunen har ett huvudansvar för 
att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna och verksamheten skulle annars utförts i egen regi.  
 

Kommunala entreprenader Utlagd verksamhet Avtalstid och möjlig förlängning 
- Lundstams Återvinning AB Avfallshämtning, transport och behandling 2016-12-01 – 2022-09-30 
- Revsunds Transport AB Slamtömning 2018-03-01 – 2024-02-29 
- Reaxcer AB Yttre skötsel och vinterväghållning 2015-04-01 – 2020-03-31 
- ISS Industriservice AB Ledningsspolningar 2017-01-01 – 2022-12-31 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  
 
Omvärldsbevakning 
 
Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att den globala BNP-tillväxten bromsar in i år och att världshandeln utvecklas relativt 
svagt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör samma bedömning samtidigt som de konstaterar en brant global 
räntenedgång som också är dämpande för konjunkturen. I såväl Tyskland, Kina och USA visar indikatorerna en tydlig 
inbromsning i tillväxten. Riskerna för en sämre utveckling har under de senaste månaderna ökat som en följd av 
handelskonflikterna mellan USA och delar av omvärlden, konflikten mellan Iran och delar av omvärlden samt den allt 
större risken för ett avtalslöst brexit. 
 
I Sverige pekar indikatorerna också på att tillväxten i den svenska ekonomin är dämpad. Sysselsättningen är fortfarande 
hög men det finns tydliga tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur. SKL prognostiserar att BNP-tillväxten ökar 
med 1,3 procent 2019, 1,1 procent för 2020 för att därefter öka långsamt och ligga på ungefär 1,5 procent. Arbetslösheten 
bedöms långsamt stiga mot knappt sju procent år 2021 - 2022. En relativt svag inflation på knappt två procent tillsammans 
med de globala räntenedgångarna innebär troligen att Riksbanken senarelägger en räntehöjning till hösten 2020. 
 
SKL bedömer i sin senaste prognos att skatteunderlagstillväxten utvecklas svagt under 2019 - 2021. Den reala 
skatteunderlagstillväxten förväntas stiga med 0,5 procent år 2020 och 0,3 procent år 2021, vilket är historiskt lågt. 
 
Socialdemokraterna har, på ett nationellt plan, uttryckt en vilja att göra uppdateringar i kostnadsutjämningen. I förslaget 
ska större hänsyn bland annat tas till gles bebyggelse, utbildningsbakgrund, låg inkomst och ohälsa. Om förslaget vinner 
stöd i riksdagen bedömer socialdemokraterna att förslaget är möjligt att införa den första januari 2020. 
 
I Jämtland har region Jämtland Härjedalen aviserat att de har för avsikt att höja skatten med 50 öre inför 2020. 
 
För Bräcke kommun innebär en dämpad ekonomi att skillnaden mellan intäkts- och kostnadsökningar blir ännu större, 
vilket är synnerligen besvärande. Det är idag oklart om det finns stöd för en uppdatering av kostnadsutjämningen i 
riksdagen. Uppdateringen behövs och skulle innebära ett intäktstillskott på cirka 10 miljoner kronor för Bräcke kommun. 
Region Jämtland Härjedalens aviserade skattehöjning innebär samtidigt att möjligheten att vid behov justera skattesatsen i 
Bräcke kommun blir ännu svårare.  
 
Arbetsmarknad och sysselsättning 
 
Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland juli 2019, visar att den totala arbetslösheten 
uppgick till 6,0 procent (3 847 personer) av den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år. Det är i nivå med samma tid 
2018. I riket var motsvarande siffra 6,9 procent (± 0 procentenheter).  
 
Ungdomsarbetslösheten (18 - 24 år) i länet har ökat, från 9,1 procent i juli 2018 till 9,2 procent i juli 2019. Motsvarande 
siffra i riket var 8,5 procent (-0,1 procentenheter). För gruppen utlandsfödda har arbetslösheten minskat från 26,7 procent 
till 24,1 procent. I riket är motsvarande siffra 20,0 procent (± 0 procentenheter). 
 
Under årets första sju månader har 325 personer varslats om uppsägning, i länet. Under motsvarande period 2018 berördes 
176 personer.  
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Den totala arbetslösheten i Bräcke uppgick i juli till 7,6 procent (öppet arbetslösa: 4,0 %, arbetssökande 3,6 %), vilket är 
en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med juli 2018. I gruppen 18 - 24 år uppgick arbetslösheten till 13,5 procent 
(öppet arbetslösa: 5,5 %, arbetssökande: 8,0 %). Det innebär en minskning med 3,1 procentenheter under det senaste året. 
Statistiken omfattar 42 personer (-16). För gruppen utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten till 28,9 procent (öppet 
arbetslösa: 11,9 %, arbetssökande: 17,0 %). Det är en minskning med 8,6 procentenheter under det senaste året. Totalt 
omfattas knappt 115 personer av statistiken, vilket är 35 personer färre än samma tid ifjol. 
 
Ovanstående statistik är möjlig att tolka på lite olika sätt. Den relativt låga arbetslösheten i länet, tillsammans med en 
sjunkande arbetslöshet i Bräcke, borde vara positiv. Problemet är dock att ökningen i varselstatistiken indikerar en 
avmattning i sysselsättning och ekonomi. De två olika faktorerna är därmed tillsammans en indikator på att 
arbetskraftsbristen långsamt blir större i såväl kommunen som i länet. Konsekvensen för kommunens verksamheter är 
därmed en allt större utmaning att kompetens- och personalförsörja organisationen.  
 
Befolkning 
 
I månadsskiftet augusti/september har Bräcke kommun 6 383 invånare. Kommunens befolkning har ökat med 7 personer 
från årsskiftet, att jämföra med 2018 då kommunens befolkning minskade med 57 personer under årets första åtta 
månader. Befolkningsförändringen sedan 2018-11-01, som ligger till grund för budgetarbetet, uppgår därmed till plus 14 
personer. Hittills i år har det fötts 41 barn och avlidit 54 personer. 259 personer har flyttat in till kommunen och 253 
personer har flyttat ut enligt den interna statistiken som tas fram veckovis. 
 
Under ett normalår brukar befolkningsförändringen vara störst under september-oktober månad. Ifjol var befolkningen i 
huvudsak oförändrad under perioden november 2017 till juni 2018, därefter minskade befolkningen med knappt 130 
personer fram till 181101. Befolkningstalet per den första november är viktig eftersom det ligger till grund för de skatte- 
och statsbidragsintäkter kommunen får nästkommande år. En avvikelse på 10 personer innebär en ekonomisk förändring 
med drygt 600 tkr. Nuvarande statistik indikerar att förutsättningarna är goda att planeringstalet per den första november 
2019 (6 319 invånare) håller.  
 
Finansiella risker och riskhantering 
 
Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn (kf § 14/2018) innehåller riktlinjer och regler för finansverksamheten inom 
kommunen och den kommunala koncernen.  
 
Kommunens låneskuld och ränterisk 
 
Enligt finanspolicyn är checkkredit och reverslån tillåtna instrument för upplåning av kortfristig och långfristig 
finansiering. Kommunen har en checkkredit hos Swedbank som uppgår till 10 miljoner kronor. Den har hittills inte 
utnyttjats vid något tillfälle under året. Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till 187,8 miljoner kronor. 
Låneskulden finns hos Kommuninvest. Hittills under året har amorteringar gjorts med 7,7 miljoner kronor. Kostnaden för 
låneräntor har per den 31 augusti 2019 uppgått till 2,6 miljoner kronor.  
 

 
(mkr) 

Prognos 
19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 

 
15-12-31 

Låneskuld 185,7 195,5 200,4 205,1 224,9 
Låneräntor 3,8 4,8 5,5  6,4  7,3 

 
För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden ska enligt finanspolicyn inte understiga två år och inte överstiga fyra år. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden uppgår, per den 31 augusti 2019, till fyra år.  
 
Den genomsnittliga räntesatsen har uppgått till 2,04 procent.  
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Enligt finanspolicyn ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Utfallet per 
balansdagen 31 augusti 2019 visar att spridningen ligger i nivå eller under maximala nivåer i enlighet med finanspolicyn.  
 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 

Maximalt 35 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Utfall 31/8 2019 19 % 14 % 20 % 5 % 15 % 9 % 6 % 12 %   

 
Kommunens likviditet 
 
Enligt finanspolicyn får placering av kortfristig överlikviditet ske via räntebärande värdepapper eller via bankinlåning.  
 
Kommunen ska ha en god betalningsberedskap, vilket innebär att ha tillgängliga likvida medel motsvarande cirka en 
månads löpande utgifter för innevarande budgetår.  
 
Den 31 augusti 2019 uppgår likvida medel till 50,7 miljoner kronor, varav 47,9 är placerat på bankkonto och resterande på 
virkeslikvidkonto i Norrskog. Likvida medel har ökat från årets början med 13,8 miljoner kronor vilket främst beror på att 
investeringar inte utförts i den omfattning som planerats. Prognosen för den 31 december 2019 är att de likvida medlen 
kommer uppgå till 34,7 miljoner kronor.  
 

 Prognos 
19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31 

Likvida medel 34,7 mkr 36,9 mkr 50,1 mkr 40,4 mkr 80,8 mkr 
Likviditet 98,1 % 93,2 % 82,2 % 93,7 % 110,4 % 

 
Kommunens soliditet 
 
Soliditeten anger kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell 
handlingsberedskap har kommunen. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas 
förändring.  
 
Prognosen för soliditeten är att den kommer uppgå till 19,2 %. Tar man hänsyn till de pensionsförpliktelser som ligger i 
ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, prognostiseras en soliditet på  
-28,9 % vid årets slut. 
 

 Prognos 
19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31 

Soliditet 19,2 %r 19,0 % 18,8 % 18,1 % 15,9 % 
Soliditet inklusive 
pensionsförpliktelser -28,9 % -29,2 % -31,9 % -33,5 % -37,2 % 

 
Kommunens investeringsbehov 
 
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. Under de senaste åren har kommunen hållt nere investerings-
nivåerna för att möta framtida investeringsbehov.  
 
Notera att för åren 2016 – 2017 ingår 23,5 miljoner kronor som investerades i skidtunnel. Anläggningen är överlåten till 
MidSweden 365 AB och inga avskrivningar har belastat kommunen.  
 

 Prognos 
19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31 

Nettoinvesteringar 18,8 mkr 11,8 mkr 43,2 mkr 43,8 mkr 11,8 mkr 
Avskrivningar 19,1 mkr 19,2 mkr 19,6 mkr 18,3 mkr 18,8 mkr 
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Pensioner och förändring av pensionsskuld 
 
Kommunens totala pensionsskuld uppgår den 31 augusti 2019 till 240,8 miljoner kronor (KPA 2019-08-09). Prognosen är 
att den totala pensionsskulden per den 31 december 2019 kommer uppgå till 245,4 miljoner kronor.  
 
Pensionskostnaderna budgeteras dels i PO-pålägget1 som avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) och förändring av 
avsättning, dels under gemensamma anslag för pensionsutbetalningar och förvaltningsavgifter.  
 
Kostnaden för pensionsutbetalningar prognostiseras för hela året till 14,7 miljoner kronor, vilket inte är någon avvikelse 
jämfört med budget.  
 
Kommunen har inte gjort några placeringar avseende pensionsmedel. 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.  
 

 
 
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).  
 
Det borgensåtagande som finns avseende Företagarna Bräcke avser en checkkredit under projekttiden, motsvarande det 
beviljade stödet från Leader Mittland Plus, för uppförande av servicebyggnad samt ställplatser för husvagnar och husbilar i 
hamnområdet i Bräcke samhälle. (kf § 46/2018).  
 
Kommunfullmäktige beslutade i april att gå i borgen för en checkkredit till Kälarnebygdens kooperativa förening med 
motsvarande det belopp som beslutas från LAG Leader Mittland Plus och som sedan formellt beviljas från Jordbruksverket 
(kf 11/2019) 
 
Per den 31 augusti uppgår kommunens totala borgensåtagande till 18 miljoner kronor. 
 

 
 
                                                           
1 De kalkylerade personalomkostnaderna under 2019 uppgår till 39,15 procent. Av det utgör 31,42 procent lagstadgade 
arbetsgivaravgifter, 0,03 procent utgör avtalsförsäkringar och 7,7 procent utgörs av kollektivavtalad pension.  
 

(mkr)
Prognos 

2019-12-31 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Intjänad pension < 1998
(ansvarsförbindelsen)          197,3    197,4 202,0 212,3 222,1 230,8
Förmånsbestämd pension
(avsättning i balansräkningen)            32,9    33,3 32,4 25,0 24,6 23,9
Avgiftsbestämd ålderspension
(kortfristig skuld i balansräkningen)            15,2    10,1 17,8 17,1 16,2 15,3

Total pensionsskuld         245,4           240,8              252,2           254,4           262,9           270,0    

(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Koncernföretag 4,1            4,1            -              -              -              
Fiberföreningar 11,0          11,0          0,8            3,6            5,9            
Folketshusföreningar 1,2            1,2            1,2            1,3            1,3            
Företagarföreningen Bräcke 0,7            0,7            -              -              -              
Kälarnebygdens ek för 1,0            -              -              0,4            0,7            

Summa borgensåtagande:           18,0              17,0                2,0                5,3                7,9    
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Kommunens tvister 
 
Lotus Maskin och Transport AB kontrakterades att i egenskap av totalentreprenör bygga skidtunneln i Gällö. I slutet av 
2017 uppstod en tvist mellan parterna varvid parterna ställde krav och motkrav. I november 2018 mottog kommunens 
advokater ett utkast till en första inlaga för att väcka talan. Avsikten med utkastet var enligt Lotus advokater att parterna 
ska träffas för att utreda om förutsättningar finns för en uppgörelse i godo. Lotus krav, enligt utkastet, uppgår till drygt  
35 miljoner kronor. Bräcke kommun utarbetade ett utkast på svar och överlämnade detta till Lotus. Kommunens motkrav 
avseende förseningsvite uppgår till 17 miljoner kronor samt motkrav för avgående arbeten på flera miljoner kronor. 
Kommunen bestrider samtidigt Lotus krav.  
 
I mars 2019 träffades parterna och under mötet enades de om att Lotus skulle återkomma med ett förlikningsbud. 
Kommunen konstaterade utifrån Lotus förlikningsbud att parterna står väldigt långt från varandra och förkastade budet. 
 
Därefter har ingenting hänt i tvisten. En bedömning av utfallet i tvisten mellan kommunen och entreprenören är i dagsläget 
inte möjlig att göra. 
 
Migrationsverket avslog i juni 2019 kommunens ansökan om faktiska kostnader för asylsökande ungdomar som varit 
placerade på LVU-liknande grunder. Avslaget avser kvartal fyra 2017 samt kvartal ett till tre 2018. Kommunens 
inställning är att kommunen är berättigad till hela det sökta beloppet enligt socialtjänstlagen och har därför överklagat 
beslutet till förvaltningsrätten med stöd av juridiskt ombud. Överklagandet omfattar totalt ungefär fyra miljoner kronor 
varav 3,1 miljoner kronor bokades upp i 2018 års bokslut. 
 
Kommunens bedömning är i dagsläget att förvaltningsrättens dom utfaller till kommunens fördel i sådan omfattning att 
kommunen erhåller minst det belopp som bokades upp i 2018 års bokslut. 
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Redovisning av väsentliga risker 
 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk 
Omvärldsrisk    
Befolkning Befolkningsminskning. Kommunen Översyn av servicenivåer, 

ta bort ej obligatorisk 
verksamhet, skattehöjning.  

Global och inhemsk 
konjunkturnedgång 

Avmattning i 
konjunkturen vilket leder 
till lägre skatte- och 
statsbidragsintäkter. 

Kommunen Översyn av servicenivåer, 
ta bort ej obligatorisk 
verksamhet, skattehöjning. 

Riksdagens och 
regeringens hantering av 
utjämningssystem 

Inget beslut om förändrad 
kostnadsutjämning vilket 
innebär en fortsatt 
obalans mellan kostnads- 
och intäktsökningar. 

Kommunen Översyn av servicenivåer, 
ta bort ej obligatorisk 
verksamhet, skattehöjning. 

Riksdagens och 
regeringens styrning med 
riktade statsbidrag 

En fortsättning med 
väldigt många riktade 
statsbidrag. 

Kommunen Fortsatt kortsiktig 
planeringshorisont. Extra 
resurser krävs för att hantera 
administrationen av riktade 
statsbidrag. 

Verksamhetsrisk    
Personal Svårigheter 

kompetensförsörjning. 
Kommunens 
verksamheter. 
 

Kompetensförsörjningsprojekt, 
omprioriteringar. 

Stora budgetavvikelser 
inom kärnverksamhet. 

Svårigheter att hålla 
fastställd budget 
avseende personal-
resurser. 

Kommunens 
verksamheter. 

Ramtillskott, översyn av 
servicenivåer, ta bort ej 
obligatorisk verksamhet, 
skattehöjning. 

Finansiell risk    
Ränterisk Hög skuldsättning - 

kostnadseffekter vid ökad 
räntenivå.  

Kommunala koncernen Tak för skuldsättning. Extra 
amorteringar vid likviditets-
överskott. Vid nyupptagna lån 
eller omsättning sprida lånen 
över en 10-årsperiod. Forward 
start av lån som ska omsättas.  

Likviditet Inte kunna hantera 
betalningar på kort och 
lång sikt. 

Koncernföretag Öka intäkterna genom aktiv 
marknadsföring och söka 
sponsorer, se över kostnader, 
begära lån från majoritets-
ägaren, nyupplåning med 
borgen från kommunen, 
begäran om ägartillskott. 

Investeringsbehov Gamla fastigheter och 
anläggningar, behov 
äldreboende, simhallar. 

Kommunala koncernen. Långsiktiga planer, smarta 
lösningar, investera med egna 
medel. Söka med-
finaniseringar.  

Borgensåtagande Inlösen av borgens-
åtaganden. 

Kommunala koncernen. Undvika nya borgens-
åtaganden där risken för 
åtagandet bedöms hög.  

Tvister Negativt utfall av 
pågående tvister med 
Migrationsverket och 
Lotus Maskin och 
Transport AB. 

Kommunala koncernen Avsätta resurser så att 
kommunens ståndpunkt och 
argumentation är väl 
underbyggd.  
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Minskning av Säboplatser 
 
Kommunstyrelsens ekonomiutskott har under våren uppdragit till tjänstemannaorganisationen att: 

• kartlägga behovet av framtida organisation för äldreomsorgen på lång sikt. Kartläggningen innefattar vilken typ 
av boende som behövs i kommunen och var dessa ska vara lokaliserade. 

• se över antalet särskilda boendeplatser (SÄBO) i kommunen och se över möjligheten att minska antalet platser på 
kort sikt. 

 
Översynen av antalet SÄBO-platser, på kort sikt, är genomförd och utmynnade i att kommunstyrelsen beslutade att minska 
antalet SÄBO-platser med sex stycken i Kälarne (ks § 85/2019). Det innebär att kommunen totalt har 93 SÄBO-platser 
och 10 korttidsplatser när beslutet är effektuerat. 
 
Bedömningen är att åtgärden får effekt under 2020, då samtliga anpassningar är på plats. 
 
Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 
 
Vård- och omsorgsavdelningen har under året gjort en större översyn av kommunens avgifter för äldre- och 
handikappomsorg. Bakgrunden till översynen är dels att avgifterna har varit oförändrade under ett antal år och dels att 
regeringen, i den kommunalekonomiska utjämningen, styr hur stor del av omsorgskostnaden som ska finansieras av den 
enskilde personen som tar del av insatsen. 
 
Översynen har utmynnat i nya riktlinjer med tillämpningsbestämmelser. De antogs av kommunfullmäktige i juni  
(kf § 84/2019) med giltighet från 2019-07-01. En kortfattad sammanfattning av de nya riktlinjerna är att samtliga avgifter 
har justerats upp, varvid justering avgiften för mat i särskilt respektive ordinärt boende och daglig verksamhet LSS justeras 
i två steg (2019-07-01 och 2020-01-01). En årlig indexuppräkning införs, vilket innebär att avgifterna följer den årliga 
inflationen.  
 
De nya avgifterna är nu i nivå med övriga kommuner i länet och följer de intentioner som regeringen förespråkar. 
 
Taxeförändring inom VA- och renhållningsverksamheten 
 
Taxan för vatten- och avloppsanläggningar (VA) höjdes den 1 januari 2019 med totalt tio procent (kf § 128/2018). 
Höjningen är nödvändig för att möta de behov av åtgärder som krävs inom kommunens anläggningar och ledningsnät. 
Enligt VA-lagen ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i 
VA-kollektivet.  
 
En allmän översyn av renhållningstaxans konstruktion gjordes under 2018 och en generell höjning av taxan med tio 
procent fastställdes (kf § 142/2018) och gäller från och med 1 januari 2019. Renhållningsavgift tas ut med stöd av 
miljöbalken (1998:808) 27 kap 4-6 §§ och ska vara helt finansierad av fastighetsägarna i renhållningskollektivet. Regler 
för avfallshanteringen regleras i Renhållningsordningen för Bräcke kommun (kf §143/2018).  
 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten 
 
Organisationsförändringar 
 
Under året har kommundirektören, på delegation, fattat följande beslut avseende organisationsförändringar: 

• Funktionen brand- och försäkringshandläggare har flyttats från staben till teknik- och infrastrukturavdelningen  
(ks § 64/2019). 

• Funktionen energi- och miljösamordnare har flyttats från bygg- och miljöförvaltningen till tillväxtavdelningen  
(ks § 64/2019).  

• LSS-verksamheten har flyttats från vård- och omsorgsavdelningen till sociala avdelningen -  beoende- och 
anhörigstöd, personliga assistentgrupper, gruppbostäder, daglig verksamhet. (ks § 102/2019).  

• Personal- och ekonomienheten har placerats direkt under kommundirektören (ks § 102/2019).  
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Syftet med de organisatoriska förändringarna är främst att placera funktioner och verksamheter på de avdelningar där 
största möjliga effektivitet och samordningseffekt kan uppnås. 
 
Styrning och uppföljning av koncernbolag 
 
Det kommunala bolaget MidSweden 365 AB är fortfarande i en uppstartsfas. Kommunen erhåller från maj månadsvisa 
resultat- och balansräkningar från bolaget för att på ett bättre sätt följa den ekonomiska utvecklingen i bolaget. Företrädare 
från kommunen har träffat bolagsstyrelsen, dels för att kommunicera majoritetsägarens uppfattning om verksamheten och 
dels för att kommunicera förslag till riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt som kommer att behandlas på 
kommunstyrelsen i oktober. Riktlinjerna för kommunstyrelsens uppsiktplikt kommer vara ett viktigt styrdokument 
avseende hur styrning och uppföljning av bolaget ska fungera i framtiden. Majoritetsägare och bolagsstyrelse är överens 
om att det behöver tillföras personella resurser i bolaget för att fokusera på att öka besöksantalet genom en mer aktiv 
marknadsföring. 
 
Styrningen av de kommunala förbunden, Jämtlands gymnasieförbund och Jämtlands räddningstjänstförbund sker under 
året genom ägarsamråd och ägardialog. Uppföljningen av förbunden omfattar delårsprognos i april, delårsrapport i augusti 
samt årsredovisning. 
 
I årsredovisningen för 2019 är avsikten att det kommunala bolaget och de två kommunala förbunden ska ingå i 
koncernredovisningen – vilket är i linje med den nya redovisningslagen. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  
 
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.  
 
Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 
 
I kommunplanen för 2019 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.  
 
1. Kommunens resultat för 2019 ska uppgå till minst noll miljoner kronor.  

 
Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas. Syftet är att uppföljningen årligen genomförs 
på samma sätt.  

 
Utfall per 31 augusti: Kommunens resultat efter avstämning mot balanskravet uppgår till 3,9 miljoner kronor.  
 
Prognos 2019: Kommunens resultat efter avstämning mot balanskravet prognostiseras till -1,1 miljoner kronor. 
 
Trots det prognostiserade minusresultatet kommer målet troligen att uppnås, se bedömning på sidan 18.  
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2. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2019 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 augusti: Kommunens långfristiga låneskuld har minskat med 7,7 miljoner kronor. Målet är uppnått. 
Ytterligare 2,1 miljoner kronor kommer amorteras innan årets slut.  

 
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 Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
All verksamhet ska utgå från 
varje persons behov och förut-
sättningar och där varje person 
med stigande ålder tar ett 
större ansvar för det egna 
lärandet. 

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

Betyg åk 9.  
 
Följs upp i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet på 
skolnivå och 
avdelningsnivå 

Målet har inte uppnåtts. 
 
Kunskapskrav: 63,8 % 
(2018: 64,5 %) 
 
Behörighet: 73,9 % 
(2018: 75,0 %). 

År 2020 ska Bräcke kommun 
vara landets effektivaste vård 
och omsorg med bibehållen 
personal och brukarnöjdhet.   

Effektiviteten inom hemtjänst 
ska öka jämfört med föregående 
år. 

Antalet beviljade 
timmar, inklusive 
res- och kringtid, 
delat i antalet 
arbetade timmar 
(hämtade ur 
lönesystemet) 

Målet kommer troligen 
att uppnås.  
 
Effektiviteten för 
perioden jan – aug 2019 
har uppgått till 86 %  
(2018, 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 Mätmetod Måluppföljning 
 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 

6,4 % av tillgänglig ordinarie 
arbetstid.  

Statistik från 
lönekontoret  

Målet kommer troligen 
inte att uppnås.  
 
Sjukfrånvaron uppgår till 
6,66 % den 31/8 2019.  
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Inriktningsmål 
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart 
sätt.”  

 
 

Politiskt mål Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
 Uthyrningsgraden i bostads-

beståndet ska öka och uppgå 
till minst 95 %. 

Intern uppföljning.  Målet kommer troligen 
inte att uppnås. 
Prognosen är att 
uthyrningsgraden för 
hela året kommer uppgå 
till 89,2 %.  
 
Uthyrningsgraden har 
under perioden jan – aug 
i genomsnitt uppgått till 
90,3 % .  

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

Intern uppföljning.  Målet kommer troligen 
att uppnås. Prognosen är 
att den kommer uppgå 
till 56 % vid årets slut.  
 
Kostnadstäcknings-
graden har under 
perioden jan – aug i 
genomsnitt uppgått till 
31 % (2018: 38 %) 

 
 

Politiskt mål Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Antalet hushåll med 
försörjningsstöd ska minska 
över tid.  

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

Intern uppföljning. Målet kommer troligen 
att uppnås.  
 
Antalet hushåll med 
försörjningsstöd uppgår 
till 107 den 31/8 2019.  
(2018: 237). 

Sammantagen bedömning av målen för god ekonomisk hushållning 
 
Den samlade bedömningen är att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, under förutsättning att 
resultatmålet klaras.  
 
Motivet till den samlade bedömningen är att de finansiella målen i dagsläget har en överordnad betydelse för god 
ekonomisk hushållning.  
 
De två finansiella målen kommer enligt bedömningen att uppnås. Resultatmålet förväntas uppnås genom 
kommunstyrelsens beslut om åtgärder.  

Balanskravsresultat 
 
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.  
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Efter avstämning mot balanskravet per den 31 augusti redovisas ett resultat på 3,9 miljoner kronor. Då har 
realisationsvinster med 0,1 miljoner kronor frånräknats. Prognosen visar mot ett balanskravsresultat på minus en miljon 
kronor.  
 

 
 
Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att reglera.  
 
Budgetavvikelser med kommentarer 
 
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar totalt ett underskott på 5,5 miljoner kronor jämfört med budget. De större 
negativa avvikelserna återfinns inom vård- och omsorgsavdelningen (-6,0 mnkr), teknik- och infrastrukturavdelningen  
(-1,5 mnkr) och inom skola- och barnomsorgsavdelningen (-6,4 mnkr).  
 
Några orsaker till underskottet inom vård och omsorg är att det har under året varit två extra personalkrävande ärenden 
som inte varit budgeterade. Minskningen av säbo-platser på Tallgläntan har genererat lägre intäkter medan det på 
kostnadssidan kommer märkas först från oktober. Inom HSL har det på grund av svårigheter att beamanna med egen 
personal, varit nödvändigt att anlita bemanningssköterskor, vilket blivit dyrare än budgeterat.  
 
Inom teknik- och infrastrukturavdelningen beror underskottet i huvudsak på att vakansgraden i bostadsverksamheten ökat 
från budgeterat fem procent till ett genomsnittligt utfall under årets första åtta månader på 9,7 procent. Det beror framför 
allt på att verksamheten för asylsökande och ensamkommande minskat.  
 
Inom skola och barnomsorg förklaras underskottet genom att det varit fler barn i barnomsorgen än budgeterat. 
Underskottet beror också på att de intäkter som budgeterats från Migrationsverket blivit betydligt lägre.  
 
Gemensamma anslag prognostiserar ett överskott med 2,0 miljoner kronor. Gymnasieverksamheten redovisar överskott 
med 1,7 miljoner kronor vilket beror på att det är färre elever än budgeterat. Resterande överskott avser medel för 
utveckling och struktur. Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget beslutade ekonomiutskottet vid sitt 
sammanträde i september att kvarvarande 0,8 miljoner kronor inte skulle användas.  
 
Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett överskott med 0,2 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på vakanser.  
 
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott med 0,4 miljoner kronor, vilket främst beror på att det inte längre finns 
någon verksamhet för ensamkommande.  
 
Finansieringen prognostiserar totalt en avvikelse på 1,6 miljoner kronor. Negativa avvikelser med 1,6 miljoner kronor 
utgörs helt och hållet av justering avskrivningar och interna poster. Avstämningar avseende pensioner, högre skatter och 
statsbidrag förväntas ge positiva avvikelser med 3,2 miljoner kronor.  
 
  

Balanskravsutredning (mkr)
Prognos 

2019 2019-08-31
Bokslut 

2018

Årets resultat enligt resultaträkning 1,0 -        4,0         0,9         
- Samtliga realisationsvinster 0,1 -        0,1 -        0,6 -        
+ Realisationsvinster enl undantagsmöjlighet -            -            -            
+ Realisationsförluster enl undantagsmöjlighet -            -            -            
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -            -            -            
-/+ Återföring av orealiserade förluster i värdepapper -            -            -            
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1,1 -      3,9       0,3       
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -            -            -            
Användning av medel från resultatutjämningsreserv -            -            -            
Årets balanskravsresultat 1,1 -      3,9       0,3       



 

 
 

20 

 

 
 
 
 
Nettokostnadsavvikelser 
 
SKL sammanställer årligen kommuners nettokostnadsavvikelser. Sammanställningen omfattar totalt sju stycken nyckeltal 
(så kallad kärnverksamhet) som kommunerna har ansvar för. Nettokostnadsavvikelser definieras som avvikelse i kronor 
per invånare mellan nettokostnad och referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt inom respektive 
verksamhet. Referenskostnaden är den förväntade kostnaden för Bräcke kommun inom respektive verksamhet, baserat på 
de olika delfunktionerna i kostnadsutjämningssystemet i riket. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.  
 
Redovisningen av nettokostnadsavvikelser sker i juni avseende föregående år baserat på inrapporterat 
räkenskapssammandrag.  
 

 2018 2017 2016 2015 2014 
Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad äldreomsorg 3 228 kr 3 694 kr 4 055 kr 2 628 kr 2 640 kr 

Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad LSS  -231 kr 44 kr 86 kr -244 kr -333 kr 

Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad IFO 1 120 kr 1 126 kr 1 078 kr -212 kr 127 kr 

Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad grundskola  1 440 kr 725 kr 783 kr 1 956 kr 2 026 kr 

Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad förskola -241 kr 190 kr 405 kr 633 kr - 

Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad fritidshem 122 kr 424 kr 523 kr 998 kr - 

Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad gymnasieskola 277 kr 422 kr -2 193 kr -1 453 kr -647 kr 

 
källa: www.kolada.se 
 
Kommentar: Referenskostnaden som ligger till grund för beräkningen har en direkt koppling till utjämningssystemet. Det 
innebär att en positiv nettokostnadsavvikelse visar att kommunens effektivitet är lägre än förväntat. Det finns två felkällor i 
statistiken som inte går att fånga – att kommunen har högre ambitioner eller att utjämningssystemet inte klarar av att 
utjämna skillnaderna i behov. Konsekvensen av en positiv nettokostnadsavvikelse är att merkostnaden måste finansieras 
med skattemedel, det vill säga med en högre skattesats. 
 
Känslighetsanalys 
 
I nedanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi:  
 

 
 
 
 

  

Förändring av befolkning, skatte- och statsbidragsintäkter (100 personer) +/- 6,5 mkr

Löneökningar med en procent för kommunens anställda, inkl PO + 3,5 mkr

Övriga verksamhetskostnader, ökning med en procent + 2,8 mkr

Förändrad kommunalskatt med en krona +/- 12,1 mkr

Ränteförändring med en procent (på lån som förfaller inom ett år) +/- 0,4 mkr

Höjning av taxor och avgifter med en procent + 0,3 mkr
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Väsentliga personalförhållanden 
 
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 
 
Inom skol- och barnomsorgsavdelningen slutförde två rektorer sina rektorsutbildningar under våren. Ytterligare en rektor 
samt två förskolechefer påbörjade första terminerna av tre år i våras. Alla går Mittuniversitetets utbildning. En rektor har 
under läsåret 2018/2019 slutfört utbildningen ”Rektorslyftet” i Uppsala, vilket är en vidareutbildning för rektorer som 
redan har rektorsutbildning. 
 
Inom teknik- och infrastrukturavdelningen har den generella målsättningen med ledarskapet varit att skapa fungerande lag. 
Respektive enhet har fått relativt fria händer att börja sin resa mot FIROS2 slutmål samhörighet. Enheterna har genomfört 
varierande teambuildningspass. Ledningsgruppen på avdelningen har träffats några gånger där fördjupning har skett. 
Chefer har deltagit i CUP (chefsutvecklingsprogrammet). Under hösten 2019 återtas ledningsgruppsmöten. 
 
Vård och omsorgsavdelningen har bokat in utbildning i Excel, Outlook och Skype och dessa genomförs under hösten. De 
har startat en bokcirkel i ledningsgruppen för vård och omsorg och först ut är boken ”Bemötandekoden”. Till hösten startas 
ett arbete med att definiera ett gott ledarskap inom vård och omsorg i Bräcke kommun. 
 
Medarbetarskap 
 
Skol- och barnomsorgsavdelningen är i full gång med stora insatser i läs-och skrivutvecklande arbetssätt med Skolverket 
som finansiär. Förskolans utbildning påbörjades i maj och fortgår hela hösten. Elevhälsans utbildning sker i höst. 
 
Tillväxtavdelningen har genomfört utbildning i kriskommunikation samt planerar för en intern kompetensutveckling för 
webbredaktörer som ska genomföras under september. Även utbildning i Site Vision samt LIBRIS3 är genomförda. 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen har genomfört några av de planerade utbildningarna för samtliga personalkategorier. 
Många av utbildningarna har varit av karaktären bibehålla kompetens samt återkommande utbildningar. 
Några har fått utbildningar som syftar till att höja sin kompetens mot framtida krav och behov. 
 
Inom bygg- och miljöförvaltningen har utbildning genomförts inom ramen för de pågående projekten vad gäller enskilda 
avlopp, förorenad mark samt livsmedelstillsyn. Dessutom har utbildning avseende nyheter i PBL4 samt hantering av 
detaljplaner genomförts. 
 
Inom vård- och omsorgsavdelningen har medarbetare i Gällö och Bräcke under våren fått utbildning i BPSD5 och Kälarnes 
medarbetare får det under hösten. En uppskattat utbildning som får sin fortsättning på alla enheter på APT6 och 
tematräffar. Många enheter har påbörjat webutbildningen i palliativ vård. Ingen sköterska går för närvarande någon 
vidareutbildning. 
 
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 är nu väl inarbetad och fungerar bra i kommunen. Under våren har en kortare 
samverkansutbildning genomförts i tre av fem Loksamgrupper7 då det varit många nya deltagare. 
 
                                                           
2 Fundamental Interpersonal Relations Orientation (social relationsteori) 
3 LIBRary Information System 
4 Plan- och bygglag 
5 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
6 Arbetsplatsträff 
7 Loksam = Lokal samverkansgrupp 
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Kompetens- och personalförsörjning 
 
Skol- och barnomsorgsavdelningen har genom att erbjuda full lön under utbildning utbildat fyra specialpedagoger/ 
speciallärare som nu är färdiga så detta behov är nu täckt. Utbildningen finansieras av Skolverket på 70 %. Under hösten 
påbörjas kompetensutveckling även inom fjärrundervisning. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen upplever möjligheterna att rekrytera rätt kompetens som bekymmersamt. Att dessutom få 
personalen att stanna kvar blir allt svårare då få nyanställda väljer att flytta till kommunen.  
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen hade ”fullt” arbetslag till i mitten av januari då rekryteringsarbetet åter startade, efter 
en renhållningschef och en controller. Bägge tjänsterna tillsattes under våren. Avdelningen har fortfarande två vakanta 
tjänster för drifttekniker inom vatten och avlopp där rekrytering kommer att ske under hösten 2019. 
 
Sociala avdelningen inom AME8 har idag en matchningskoordinator med uppdraget att stötta personer som avslutar sin 
extratjänst för att de ska komma vidare till annat arbete eller studier. Tjänsten finansieras av Arbetsförmedlingen. 
 
Vård- och omsorgsavdelningen har för första gången på många år rekryterat undersköterskor externt vilket är positivt för 
verksamheterna. 
 
Under årets första åtta månader har 14 stycken tillsvidareanställda valt att gå i pension, varav:  

• Sex stycken personer har valt att ta ut förtida pension.  
• Fem stycken personer är 66 eller 67 år som alltså har valt att arbeta längre. 

 
Arbetsmiljö 
 
Arbetet med att införliva det systematiska arbetsmiljöarbetet fortskrider i organisationen. De mjuka frågorna, som avser 
organisatorisk och social arbetsmiljö implementeras successivt i respektive arbetsplats årliga skyddsronder. Det tar tid 
eftersom det finns en kulturbetingad aspekt att skyddsronden i första hand avser den fysiska arbetsmiljön. 
 
Huvuddelen av arbetsplatserna har numera en dagordning på sina arbetsplatsträffar där tillbud och arbetsskador, säkerhet, 
fysisk arbetsmiljö samt social och organisatorisk arbetsmiljö tas upp. Vissa enheter har bildat så kallade arbetsmiljö-
grupper på arbetsplatserna som arbetar fram lokala rutiner för den specifika arbetsplatsen.  
 
Inför årets HME-enkät har en ny flervalsfråga lagts till gällande diskrimineringsgrunderna. Frågan utgör en del i den 
strukturerade uppföljning som kommer att vidareutvecklas som en följd av revideringen av diskriminerings- och 
likabehandlingsplanen (kf § 99/2018).  
 
Administrativa rutiner för att uppfylla lagkravet som innebär att arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete vid 
längre sjukskrivning är införlivade i kommunens IT-stöd för rehabilitering. 
 
Samarbetsavtalet med Försäkringskassan kommer att ses över, efter deras organisationsförändring. Försäkringskassans 
mer strikta handläggning har medfört en ökad sjuknärvaro i organisationen. Det är en förändring jämfört med tidigare år då 
den striktare handläggningen främst påverkade längre rehabiliteringsärende på grund av den otrygghet som den 
sjukskrivne medarbetaren upplevde.  
 
Det muntliga samverkansavtalet med Bräcke hälsocentral fungerar bra med regelbundna samverkansträffar. Syftet är att 
samordna de rehabiliteringsåtgärder som vården planerar och där företagshälsovården inte är aktiverad.  
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter och fokus har varit jämt fördelat mellan långa och korta sjukfall. Den korta 
sjukfrånvaron har under årets början varit hög och trenden är fortsatt att det är fler personer i organisationen som är 
korttidsfrånvarande. 
 
Diskriminering och likabehandling 
 
En ny plan för diskriminering och likabehandlingantogs i slutet av 2018. Planen tar sikte på att arbeta förebyggande och 
främjande med aktiva åtgärder gällande diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier. Rutinen tas 
årligen upp på APT med alla medarbetare samt finns med i SAM9. Inget specifikt har framkommit på skyddsronderna. 
Frågorna kommer även att finnas med i höstens HME10-enkät. 
                                                           
8 Arbetsmarknadsenheten 
9 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
10 Hållbart MedarbetarEngagemang 
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Lönepolitik 
 
Årets löneöversyn slutfördes den 6 september 2019. Utfallet av årets löneöversyn blev 2,47 procent för kommunal och  
2,6 procent för övriga avtalsområden. De centralt fastställda nivåerna uppgick till 540 kronor per person samt ett extra 
påslag med 0,3 procent av lönesumman inom kommunals avtalsområde. Avtalet gäller från maj månad. För övriga 
fackförbund var årets centrala avtal sifferlösa och gäller från april. Ny lön inom vårdförbundets område kommer att 
utbetalas i september, inom kommunals område utbetalades ny lön i maj, för övriga avtalsområden i april. 
 
Utfallet i årets lönerevision inom kommunals avtalsområde blev en genomsnittlig och generell uppräkning med 540 kronor 
plus 0,3 % av lönesumman per person samt en uppräkning med 2,0 procent avseende lägstalöner och timlöner inom 
kommunals avtalsområde.  
 
Inom vårdförbundets avtalsområde blev utfallet 2,6 procent. Utfallet inom OFR (tjänstemän) avtalsområde blev  
2,6 procent. Utfallet för chefskollektivet blev 2,7 procent. Inom lärarfackens avtalsområde blev utfallet 2,6 procent för 
legitimerad personal och 2,4 procent för olegitimerad personal. 
 
Det totala utfallet för kommunen avseende 2019 års löneöversyn uppgick därmed till 2,53 procent vilket är 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.  
 
En översyn av riktlinjerna för löneöversyn pågår. Syftet är att inarbeta de delar som kommunen har använt de senaste åren 
och samtidigt förtydliga riktlinjerna så att de riktar sig till de fackliga organisationerna, chefer och medarbetar. 
 
Under hösten kommer årets lönekartläggning att slutföras 
 
Redovisning av sjukfrånvaro, kommunen 
 

 19-07-31 18-12-31 
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. 

6,66 % 6,65 % 

Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

40,03 % 35,50 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,96 % 7,10 % 
Sjukfrånvaro för män 5,49 % 4,70 % 
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 6,94 % 7,00 % 
Sjukfrånvaro i åldrarna 30 – 49 år 6,11 % 6,40 % 
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 7,03 % 6,80 % 

 
Kommentarer till förändringar 
 
Under 2018/2019 har sjukfrånvaron stabiliserat sig kring 6,6 – 6,7 procent, att jämföra med knappt åtta procent under 
perioden 2014 – 2017. Sjukfrånvaron är dock fortfarande hög och det pågår ett aktivt arbete inom alla verksamheter för att 
sänka sjukfrånvaron ytterligare.  
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Förväntad utveckling 
 
Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet 
 
Avsaknaden av stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar utgör ett allt allvarligare problem för kommunen. Det 
stora grundläggande problemet är avsaknaden av indexuppräknade statsbidrag och att de riktade statsbidragen blir fler och 
mer omfattande för varje år. Problemet har förstärkts när kommunen nu har att hantera det stora antal nyanlända som 
kommunen tog emot under 2015 - 2016. Det beror framförallt på att staten har gjort en alltför kortsiktig bedömning av hur 
kommunens verksamheter påverkas. 
 
Konsekvensen av att statsbidragen inte indexuppräknas och att de riktade statsbidragen blir fler och mer omfattande är att 
det blir nödvändigt för kommunen att budgetera de riktade statsbidragen för att överhuvudtaget ha en möjlighet att få ihop 
en budget i balans. Resultatet är att budgetarna blir ännu mer kortsiktiga och osäkra. 
 
Det finns tydliga signaler att regering och riksdag är medvetna om de ekonomiska utmaningarna för landsbygdskommuner 
och att flyktingmottagandet utgör en större utmaning för kommuner med ett stort mottagande jämfört med de ekonomiska 
styrmedel, i tid och ekonomisk kompensation, som används. De åtgärder som finns som förslag är olika former av riktade 
statsbidrag och tillfälliga särlösningar som temporärt innebär vissa förbättringar, tyvärr utan långsiktighet. Det viktigaste 
förslaget som finns är regeringens förslag att revidera kostnadsutjämningen inför 2020. Det har blivit allt tydligare att 
utjämningssystemet inte lever upp till sitt syfte att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner att erbjuda 
sina invånare service oberoende av skattekraft och opåverkbara strukturella kostnader. Det är osäkert om regeringens 
förslag vinner stöd i riksdagen och det är oklart när ett eventuellt besked kommer. Om förändringar i kostnadsutjämningen 
införs år 2020, så innebär det ett tillskott på cirka 10 miljoner kronor för kommunen. 
 
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. 
 
Befolkningsutvecklingen i Bräcke var under åren 2015 - 2017 i stort oförändrad men kommunen tappade 125 personer 
under 2018, i huvudsak beroende på en stor rörlighet bland de nyanlända. Under 2019 har befolkningsutvecklingen 
stabiliserats till tidigare års nivåer, dock med den brasklappen att det inte längre finns något inflöde av nyanlända. 
 
Sammanfattningen av ovanstående är att de ekonomiska planeringsförutsättningarna för Bräcke kommun troligen kommer 
fortsätta att vara kortsiktiga och med stora variationer mellan åren.  
 
Verksamheterna påverkas i allra högsta grad av de ekonomiska utmaningarna. Kommunfullmäktige har för andra året i rad 
fastställt en budget innehållande omfattande sparbeting. 
 
Inom vård- och omsorgsavdelningen pågår ett omfattande förändringsarbete med fokus på kommunikation, förankring och 
styrning av verksamheterna. Samtidigt har avdelningen fortsatt att anpassa antalet särskilda boendeplatser till en nivå som 
ligger i linje med kommunsektorn i stort. Dessutom påverkas avdelningen av en arbetskraftsbrist som successivt blir allt 
tydligare. 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. Kommunstyrelsen har under året gett direktiv för fortsatt 
utredning vid tre olika tillfällen (ks §§ 41, 81, 114). Antalet barn med behov av barnomsorg har under året varit betydligt 
större i Gällö och Pilgrimstad jämfört med barnprognoserna. Det är i grunden väldigt  positivt, samtidigt som det har 
inneburit en utökning med 1,5 avdelning på helårsbasis jämfört med budget. 
 
Inom ramen för teknik- och infrastrukturavdelningens verksamhetsområde medför de ekonomiska utmaningarna att en rad 
olika arbeten har initierats. Avdelningen kommer att lägga ut ett flertal fastigheter till försäljning (eku § 9/2019), en 
särskild utredning av simhallar pågår (ks § 23/2019) och dialog förs med statens bostadsomvandling (SBO) om en 
försäljning av elevhemmet i Bräcke för ombyggnation till boende för äldre (kf § 47/2019). En försäljning av hotell 
Östjemten är nära förestående, vilket innebär att en extern entreprenör kommer att ta över matproduktionen till vård, skola 
och barnomsorg i Kälarne. 
 
Sociala avdelningen står också inför stora utmaningar, där främst Migrationsverket, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingens agerande får stora konsekvenser på verksamheten. Allt fler av de uppgifter som historiskt är statens 
ansvar övervältras på kommunen. 
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Konsekvenserna för staben påverkas indirekt av den allt större administrativa bördan som kommunen får i form av 
uppföljningar, redovisningar och detaljstyrningar från staten. Det har under året resulterat i en utökning med en tjänst. 
 
Kommunens samverkan, främst genom tillväxtavdelningen, 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. 
 
Samverkan, i olika former, med andra kommuner blir en allt viktigare politisk fråga som å ena sidan är nödvändig utifrån 
ett redundans- och kvalitetsperspektiv men å andra sidan tar mycket kraft eftersom det finns många viljeinriktningar och 
olika kulturbetingade frågor som behöver lösas. Det pågår till exempel diskussioner med andra kommuner kring utökade 
samarbeten inom verksamheterna bygg och miljö samt överförmyndare. 
 
För MidSweden 365 AB:s utveckling är en mer aktiv marknadsföring nödvändig för att öka besöksantalet och därigenom 
öka bolagets intäkter. På grund av flera olika omständigheter har verksamheten under året inte utvecklats i den takt som 
har varit önskvärd och som var planerad.  
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DRIFTREDOVISNING  
 

 
 
 
Specifikation över under året beslutade budgetförändringar 
 

• Bostadsanpassning, energirådgivning, miljösamordning (ks § 34/2019) 
• Personliga assistenter, boendestöd, anhörigstöd, grupp-bostäder, dagverksamhet LSS (ks § 102/2019)  

Chef LSS (dnr 2019/47) 
• Utredning simhallar (ks § 23/2019)  
• Försäkringshandläggning/brandskydd (ks § 102/2019) 
• Städ Trollskogen (dnr 2019/47) 
• Medfinansiering Bodsjö FVO (dnr 2019/110) 

 
Interndebitering 
 
Gemensamma kostnader som fördelas genom interndebitering är: hyror, kost, bygglov, vatten och avlopp, renhållning, 
internränta, overheadkostnader för VA och renhållning.  
  

Avvikelse
Styrelse/nämnd Utfall Utfall Prognos Budget Utfall Utfall Prognos Budget Prognos jmf
(tkr) 19-08-31 18-08-31 2019 2019 19-08-31 18-08-31 2019 2019 budget 2019

Kommunfullmäktige pol org                    -                       -    -                                    -    -            207    -            288    -            617    728 -          111               

Revision                    -                       -                       -    -            300    -            301    -            745    745 -          -                    

Valnämnd               180                    10                  180                  100    -            317    -               28    -            326    251 -          5                   

Överförmyndarnämnd
Politisk organisation                    -                       -                       -                       -    -               20    -               29    -               36    76 -               40                 
Verksamhet                373                   613                   486                   801    -             878    -          1 320    -          1 249    1 906 -          342               
Summa               373                  613                  486                  801    -            898    -         1 349    -         1 285    -         1 982                   382    

Kommunstyrelse
Politisk organisation                    -                       -                       -                       -    -          2 032    -          2 008    -          2 982    3 062 -          80                 
Tillväxtavdelning             2 279                1 243                2 458                2 526    -        11 627    -        10 452    -        16 425    17 510 -        1 017            
Vård- och omsorgsavd           11 924              20 147              17 859              16 174    -        99 592    -      122 163    -      153 201    145 483 -      6 033 -           
Teknik- och infrastrukturavd           57 076              57 985              84 317              87 068    -        72 751    -        73 331    -      108 345    109 621 -      1 475 -           
Stab             4 234                3 983                6 370                6 139    -        26 566    -        26 584    -        38 830    39 657 -        1 058            
Skol- och barnomsorgsavd           20 444              19 502              31 332              32 420    -      105 124    -      102 707    -      165 525    160 225 -      6 388 -           
Social avdelning           17 573              14 003              24 024              19 444    -        62 481    -        39 914    -        86 689    88 303 -        6 194            
Summa       113 530          116 863          166 360          163 771    -    380 173    -    377 159    -    571 997    -    563 861    -           5 547    

Gemensamma anslag förvaltade av 
kommunstyrelsen
Utveckling/Struktur                    -                       -                       -                       -    -                 4    -               34                       -    837 -             837               
Delade resurser               511                   508                       -                       -    -        32 555    -        31 836    -        47 183    48 379 -        1 196            
Pensioner, löneskatt                    -                       -                       -                       -    -        10 043    -          9 807    -        14 700    14 700 -        -                    
Summa                511                  508                       -                       -    -       42 602    -       41 677    -       61 883    -       63 916    2 033          

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation                  84                   147                   177                   125    -             253    -             205    -             328    232 -             44 -                
Bygg- och miljöavdelning             4 678                4 334                6 626                7 127    -          6 232    -          7 193    -          9 627    10 341 -        213               
Summa           4 762              4 481              6 803              7 252    -         6 485    -         7 398    -         9 955    -       10 573                   169    

Summa nämndernas verksamhet       119 356          122 475          173 829          171 924    -    430 982    -    428 200    -    646 808    -    642 056    -           2 848    

Centrala poster
Justering intern ränta             2 540                3 407                4 187                4 939                       -                       -                       -    -                  752 -              
Justering övr interna poster                275                1 172                   412                1 081                       -                       -                       -    -                  669 -              
Reavinst/reaförlust                113                   647                   113                       -                       -                       -                       -    -                  113               
Övriga centrala poster             1 251                3 502                   360                   130                1 404    -          3 332                2 851    2 475           606               

Summa centrala poster           4 179              8 728              5 072              6 150              1 404    -         3 332              2 851              2 475    -              702    

Summa:      123 535         131 203         178 901         178 074    -    429 578    -    431 532    -    643 957    -    639 581    -          3 550    
Avgår interna debiteringar -        32 537    -        33 583    -        43 800    -        45 262              32 537              33 583              43 800    45 262         -                    
Avgår kommunens avskrivningar                    -                       -                       -                       -              12 742              12 882              19 063    19 489         426 -              

        90 998            97 620          135 101          132 812    -    384 299    -    385 067    -    581 094    -    574 830    -           3 976    

Kommunens avskrivningar                    -                       -                       -                       -    -        12 742    -        12 882    -        19 063    19 489 -        426               
Skatter och statsbidrag         312 231            304 690            468 323            465 987                       -                       -                       -                       -    2 336            
Finansiella poster                548                   757                   607                   565    -          2 693    -          3 750    -          4 822    -          5 045    265               
Summa 403 777   403 067   604 031   599 364   399 734 -  401 699 -  604 979 -  599 364 -  949 -            

Intäkter Kostnader

Verksamhetens intäkter och kostnader 
enl resultaträkningen
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RESULTATRÄKNING  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(mkr) Not Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 
2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019-08-31 2018-08-31

Verksamhetens intäkter 1 91,0           97,6          132,8     135,1     91,5           98,5         
Verksamhetens kostnader 2 384,3 -        385,0 -       574,8 -    581,1 -    386,3 -        388,0 -      
Av- och nedskrivningar 3 12,7 -          12,9 -         19,5 -      19,1 -      13,1 -          13,0 -        

Verksamhetens nettokostnader 306,0 -      300,3 -    461,5 - 465,1 - 307,9 -      302,5 -   

Skatteintäkter 4 189,9         185,4        284,2     284,8     189,9         185,4       
Generella statsbidrag och utjämning 5 122,3         119,3        181,8     183,5     122,3         119,3       

Verksamhetens resultat 6,2           4,4          4,5       3,2       4,3           2,2         

Finansiella intäkter 6 0,5             0,7            0,6         0,6         0,5             0,7           
Finansiella kostnader 7 2,7 -            3,7 -           5,0 -        4,8 -        2,7 -            3,7 -          

Resultat efter finansiella poster 4,0           1,4          0          1,0 -      2,1           0,8 -                                
Extraordinära intäkter -                -              -            -            -                -              
Extraordinära kostnader -                -              -            -            -                -              

Periodens/årets resultat               
(förändring av eget kapital) 8 4,0           1,4          0,0       1,0 -      2,1           0,8 -        

Kommun Koncern
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BALANSRÄKNING  
 

 

  

(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn 9 266,6        274,4        282,0        289,8           
Maskiner och inventarier 10 17,2          16,5          21,7          21,3             
Finansiella tillgångar 11 35,3          36,0          13,1          13,0             

319,1        326,9        316,8        324,1           
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 12 39,2          55,4          38,1          55,8             
Likvida medel 13 50,7          36,9          52,1          39,9             

89,9          92,3          90,2          95,7             

SUMMA TILLGÅNGAR 409,0     419,2     407,0     419,8        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital 14
Eget kapital ingående balans 79,7          78,8          75,2          78,1             
Periodens/årets resultat 4,0            0,9            2,1            3,0 -              
Eget kapital, utgående balans 83,7       79,7       77,3       75,1           

  Resultatutjämningsreserv -             -             
  Övrigt eget kapital 83,7       79,7       77,3       75,2           

83,7       79,7       77,3       75,2           

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 15 33,3          32,4          33,3          32,4             
Övriga avsättningar 16 17,0          17,0          17,0          17,0             

50,3          49,4          50,3          49,4             

Skulder
Långfristiga skulder 17 183,4        191,1        187,0        194,7           
Kortfristiga skulder 18 91,6          99,0          92,4          100,6           

275,0        290,1        279,4        295,3           
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 409,0     419,2     407,0     419,8        

Ansvarsförbindelser och ställda panter (mkr)
Pensionsförpliktelser 19 158,9        162,6        158,9        162,6           
Löneskatt pensionsförpliktelser 38,5          39,4          38,5          39,4             

197,4        202,0        197,4        202,0           

Borgensförbindelser 20 18,0          17,0          13,9          12,9             
Ställda panter 21 -              -              -              -                  

Kommun Koncern



 

 
 

29 

 

KASSAFLÖDESANALYS  
 
 

 

  

(mkr) Utfall Prognos Utfall Utfall Prognos Utfall 
2019-08-31 2019 2018 2019-08-31 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets/periodens resultat 4,0            1,0 -      0,9            2,1            2,3 -      3,0 -        
Justeringsposter enligt specifikation 13,6          19,6     25,9          14,0          20,1     26,3       
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 17,6          18,6  26,8          16,1          17,8  23,3       

+/- Minskn/ökning förlagslån mm -              -         -              -              -         -            
+/- Minskn/ökning förråd mm -              -         -              -              -         
+/- Minskn/ökning övr kortfristiga fordringar 16,2          6,9       21,8 -         17,7          6,0       21,2 -      
+/- Ökning/minskn övr kortfristiga skulder 7,4 -           -         2,9 -           8,2 -           -         2,0 -        
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,4       25,5  2,1          25,6       23,8  0,1       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier 5,8 -           18,8 -    13,8 -         5,8 -           18,8 -    14,5 -      
Invest.bidrag fastigheter och inventarier -              -         -              -              -         -            
Köp av fastigheter och inventarier -              -         -              -              -         -            
Försäljning av fastigheter och inventarier 0,2            0,2       3,1            0,2            0,2       3,1         
Investering i aktier och andelar -              -         12,5 -         -              -         -            
Försäljning av aktier och andelar -              -         -              -              -         -            
Övrig förändring -              -         -              -              -         9,0 -        
Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,6 -         18,6 - 23,2 -      5,6 -         18,6 - 20,4 -    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån -              -              -              -         4,0         
Amortering långfristiga lån 7,7 -           9,8 -      4,8 -           7,7 -           9,8 -      4,8 -        
Ökning långfristiga fordringar -              -         -              0,1 -           -         -            
Minskning långfristiga fordringar 0,7            0,7       12,7          -              0,7       10,0       
Kassaflöde från finanseringsverksamheten 7,0 -         9,1 -    7,9          7,8 -         9,1 -    9,2       

Årets/periodens kassaflöde 13,8       2,2 -    13,2 -      12,2       3,9 -    11,1 -    

Likvida medel vid årets början 36,9          36,9     50,1          39,9          39,9     51,0       

Likvida medel vid årets/periodens slut 50,7       34,7  36,9       52,1       36,0  39,9     

Specifikation till justeringsposter
Justering för av- och nedskrivningar 12,7          19,1     19,2          13,1          19,6     19,5       
Justering för förändring pensionsavsättn inkl löneskatt 0,9            0,5       7,3            0,9            0,5       7,4         
Justering för förändring avsättning deponi -              -         -              -              -         -            
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som 
ingår i årets/periodens resultat -              -         0,6 -           -              -         0,6 -        
Justeringsposter 13,6          19,6     25,9          14,0          20,1     26,3       

Upplysningar om väsentliga betalningsflödes-
påverkande händelser som avviker från det normala
Återbetalning jämkningsmoms -              0,9       0,9            -              -         0,9         
Överenskommelse om avgångsvederlag -              -         0,4 -           -              -         0,4 -        

-              0,9       0,5            -              -         0,5         

KoncernKommun
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NOTER  
 

 
  

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 
(mkr) 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019-08-31 2018-08-31

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 4,5            3,9            16,0              5,0            4,8                 
Taxor och avgifter 18,4          17,0          24,2              18,4          17,0               
Hyror och arrenden 26,3          26,9          42,0              26,3          26,9               
Bidrag 36,2          41,5          44,4              36,2          41,5               
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5,5            7,7            6,2                -              5,5            7,7                 

90,9          97,0          132,8            135,0        91,4          97,9               
Jämförelsestörande intäkter -              -                    
Realisationsvinster försäljn av fastigheter o mark 0,1            0,6            -                  0,1            0,1            0,6                 

0,1            0,6            -                  0,1            0,1            0,6                 

Summa verksamhetens intäkter 91,0       97,6       132,8         135,1     91,5       98,5             

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter/pensionskostnader 232,3 -       232,0 -       352,3 -           232,9 -       232,9 -            
Inköp av anläggnings- och underhållsmat. 2,8 -           3,4 -           5,3 -               2,9 -           -                    
Lämnade bidrag 12,4 -         11,9 -         20,6 -             12,4 -         -                    
Köp av huvudverksamhet 59,8 -         55,4 -         85,0 -             59,8 -         -                    
Lokal- och markhyror 5,4 -           5,3 -           8,5 -               5,4 -           -                    
Bränsle, energi, vatten och övriga fastighetskosn 23,1 -         25,8 -         40,8 -             24,0 -         27,0 -              
Köp av material, övriga tjänster och övr kostn 48,5 -         50,8 -         62,3 -             -              48,9 -         127,7 -            

384,3 -       384,6 -       574,8 -           581,1 -       386,3 -       387,6 -            
Jämförelsestörande kostnader
Överenskommelse om avgångsvederlag -              0,4 -           -                  -              -              0,4 -                

-              0,4 -           -                  -              -              0,4 -                

Summa verksamhetens kostnader 384,3 -    385,0 -    574,8 -        581,1 -    386,3 -    388,0 -         

I verksamhetens intäkter och kostnader 
har interna poster exkluderats med: 32,5       33,6       45,2           43,8       32,5       33,6             

Not 3 Av- och nedskrivningar

Avskrivningar byggnader och anläggningar 10,7 -         11,0 -         16,6 -             16,2 -         10,9 -         11,0 -              
Avskrivning maskiner och inventarier 2,0 -           1,9 -           2,9 -               2,9 -           2,2 -           2,0 -                
Jämförelsestörande av- och nedskrivningar -              -              -                  -              -              -                    

Summa av- och nedskrivningar 12,7 -      12,9 -      19,5 -          19,1 -      13,1 -      13,0 -            

Anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod

Verksamhet Kommun Koncern

Byggnader och anläggningar
Mark obegränsad obegränsad
Verksamhetsfastigheter 10 - 50 -
Vatten- och avloppsanläggningar 10 - 33 -
Gator, vägar och parker 10 - 75 -
Industrifastigheter, övr fastigheter 10 - 33 30
Hyresfastigheter 10 - 33 -

Maskiner och inventarier
Inventarier, IT-utrustning, lekplatser 3 - 15 5
Transportmedel, maskiner, fordon 5 - 15 17

Kommun Koncern

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar samt erforderliga nedskrivningar. Avskrivningar påbörjas den 1 januari året efter att investeringar 
aktiverats. Avskrivningstiden anpassas till tillgångens nyttjandeperiod (ekonomiska livslängd) med vägledning av RKR:s idéskrift om avskrivningar. 
Investeringar som aktiveras har i princip ett anskaffningsvärde på lägst 50 tkr och en nyttjandetid överstigande tre år. För ytterligare upplysningar 
hänvisas till information under redovisningsprinciper. 

Nyttjandeperiod (år)
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Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall 
(mkr) 2019-08-31 2018-08-31 2019 2019 2019-08-31 2018-08-31

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 191,8        186,2        284,2            287,7        191,8        186,2             
Prognos slutavräkning kommunalskatt 2,2 -           -              -                  3,2 -           2,2 -           -                    
Prognos slutavräkning föregående år 0,3            0,8 -           -                  0,3            0,3            0,8 -                

189,9        185,4        284,2            284,8        189,9        185,4             

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 61,8          64,3          93,3              92,7          61,8          64,3               
Strukturbidrag 5,6            5,7            8,4                8,4            5,6            5,7                 
Regleringsbidrag/avgift 3,0            0,7            2,8                4,5            3,0            0,7                 
Kostnadsutjämningsbidrag 34,2          29,9          51,5              51,2          34,2          29,9               
Utjämning LSS 5,9            4,8            7,9                8,8            5,9            4,8                 
Kommunal fastighetsavgift 7,5            7,5            11,4              11,4          7,5            7,5                 
Övriga generella statsbidrag* 4,3            6,4            6,5                6,5            4,3            6,4                 

122,3        119,3        181,8            183,5        122,3        119,3             
*Avser tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar.

Not 6 Finansiella intäkter

Utdelning aktier och andelar 0,4            0,6            -                  0,4            0,4            0,6                 
Ränteintäkter likvida medel 0,1            0,1            0,6                0,1            0,1            0,1                 
Ränteintäkter kundfordringar -              -              -                  0,1            -              -                    

0,5            0,7            0,6                0,6            0,5            0,7                 

Not 7 Finansiella kostnader

Räntekostnader, långfristig upplåning 2,6 -           3,2 -           4,1 -               3,8 -           2,6 -           3,2 -                
Räntekostnader pensionsavsättningar -              0,4 -           0,8 -               0,8 -           -              0,4 -                
Övriga finansiella kostnader 0,1 -           0,1 -           0,1 -               0,2 -           0,1 -           0,1 -                

2,7 -           3,7 -           5,0 -               4,8 -           2,7 -           3,7 -                

Not 8 Årets resultat

Avstämning balanskravet
Årets/periodens resultat enl resultaträkningen 4,0            1,4            -                  1,0 -           2,1            0,8 -                
Realisationsvinster 0,1 -           0,6 -           -                  0,1 -           -              -                    
Årets/periodens resultat efter justeringar 3,9            0,8            -                  1,1 -           2,1            0,8 -                
Synnerliga skäl -              -              -                  -              -              -                    
Årets/periodens balanskravsresultat 3,9          0,8          -                 1,1 -         2,1          0,8 -              

Kommun Koncern
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(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

Not 9 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Anskaffningsvärde 731,1        728,2        746,6            743,7        
Ackumulerade avskrivningar 364,0 -       353,3 -       364,1 -           353,4 -       
Ackumulerade nedskrivningar 100,5 -       100,5 -       100,5 -           100,5 -       
Bokfört värde 266,6     274,4     282,0         289,8     

Redovisat värde vid årets början 274,4        283,3        289,8            294,5        
Ökning av ägarandel -              -              -                  4,3            
Investeringar 3,0            10,0          3,0                10,0          
Investeringsbidrag -              -              -                  -              
Avyttrade och utrangerade anläggn.tillgångar 0,1 -           2,5 -           0,1 -               2,5 -           
Nedskrivningar -              -              -                  -              
Avskrivningar 10,7 -         16,4 -         10,7 -             16,5 -         
Övriga förändringar -              -              -                  -              
Redovisat värde vid årets slut 266,6     274,4     282,0         289,8     

Därav fördelat per verksamhet:
Markreserv 11,8          11,8          11,8              11,8          
Verksamhetsfastigheter 144,0        149,5        159,4            164,9        
Vatten och avloppsanläggningar 13,0          13,4          13,0              13,4          
Gator, vägar och parker 36,9          37,0          36,9              37,0          
Industrifastigheter, övr lokaler 11,3          10,9          11,3              10,9          
Hyresfastigheter 49,6          51,8          49,6              51,8          
Pågående byggnationer -              -              -                  -              
Summa mark, byggnader och tekniska anläggn: 266,6     274,4     282,0         289,8     

Pågående investeringar aktiveras vid färdigställande och avskrivs inte. 

Not 10 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 66,1          63,6          71,0              68,5          
Ackumulerade avskrivningar 48,9 -         46,9 -         49,3 -             47,0 -         
Ackumulerade nedskrivningar -              0,2 -           -                  0,2 -           
Bokfört värde 17,2       16,5       21,7           21,3       

Redovisat värde vid årets början 16,5          15,0          21,3              15,2          
Ökning av ägarandel -              -              -                  4,8            
Investeringar 2,8            4,3            2,8                4,3            
Avyttrade och utrangerade anläggn.tillgångar -              -              -                  -              
Nedskrivningar -              -              -                  -              
Avskrivningar 2,0 -           2,8 -           2,3 -               3,0 -           
Övriga förändringar 0,1 -           -              0,1 -               -              
Redovisat värde vid årets slut 17,2       16,5       21,7           21,3       

KoncernKommun
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(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

Not 11 Finansiella tillgångar

Aktier
MidSweden 365 14,1          14,1          -                  -              

14,1          14,1          -                  -              
Andelar
Bräcke Folkets Hus och Hunge Folkets Hus 0,1            0,1            0,1                0,1            
Kommuninvest i Sverige AB 1,0            1,0            1,0                1,0            
Jämtlands Räddningstjänstförbund 0,3            0,3            0,3                0,3            
Övriga 0,1            0,1            0,1                0,1            

1,5            1,5            1,5                1,5            
Långfristiga fordringar
MidSweden 365 18,0          18,0          2,7                1,9            
Bracke Forest AB -              0,7            -                  0,7            
Kommuninvest i Sverige AB, förlagslån 1,7            1,7            1,7                1,7            
Fordran på skatteverket, moms -              -              7,2                7,2            

19,7          20,4          11,6              11,5          

Summa finansiella tillgångar: 35,3       36,0       13,1           13,0       

Not 12 Kortfristiga fordringar

Varulager -              -              0,3                0,2            
Kundfordringar 7,0            10,7          7,0                10,7          
Fordran hos staten 6,2            10,3          6,2                10,3          
Övriga kortfristiga fordringar 14,2          9,9            12,6              9,9            
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,8          24,5          12,0              24,7          

Summa kortfristiga fordringar 39,2       55,4       38,1           55,8       

Not 13 Likvida medel

Bank 47,9          34,1          49,3              37,1          
Övriga likvida medel 2,8            2,8            2,8                2,8            

Summa likvida medel 50,7       36,9       52,1           39,9       

Kommunen har en checkkredit på 10 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället. 

Kommun Koncern
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(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

Not 14 Eget kapital

Resultatutjämningsreserv -              -              -              
Övrigt eget kapital 83,7          79,7          77,3              75,1          
  varav uppbyggnad av pensionsreserv 10,4       10,4       10,4           10,4       

Utgående eget kapital 83,7       79,7       77,3           75,1       

Kommunfullmäktige har i december 2014 antagit riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (kf § 154/2014)

Not 15 Avsättningar för pensioner

Ingående avsättning 32,4          24,9          32,4              24,9          
Pensionsutbetalningar 0,9 -           1,4 -           0,9 -               1,4 -           
Nyintjänad pension 1,0            6,9            1,0                6,9            
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,7            0,5            0,7                0,5            
Förändring av löneskatt 0,2            1,5            0,2                1,5            
Övrig post 0,1 -           -              0,1 -               -              
Utgående avsättning 33,3          32,4          33,3              32,4          

Specifikation -  Avsatt till Pensioner

Särskild avtals/ålderspension -              -              -                  -              
Förmånsbestämd ålderspension 18,1          17,4          18,1              17,4          
PA/KL pensioner 7,8            7,8            7,8                7,8            
Pension till efterlevande 0,5            0,8            0,5                0,8            
Summa pensioner 26,4          26,0          26,4              26,0          
Löneskatt 6,4            6,3            6,4                6,3            

32,8          32,3          32,8              32,3          

Pensionsskuld enl OPF-KL, förtroendevalda 0,5            0,1            0,5                0,1            

Summa avsättning för pensioner: 33,3       32,4       33,3           32,4       

Förpliktelse minskad genom försäkring -              -              -                  -              
Överskottsmedel i försäkringen -              -              -                  -              

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Kommun Koncern
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(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

Not 16 Övriga avsättningar

Avsatt för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början 17,0          17,0          17,0              17,0          
Nya avsättningar -              -              -                  -              
Ianspråktagna avsättningar -              -              -                  -              
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 17 Långfristiga skulder

Kommuninvest 187,8        195,5        191,4            199,1        
DNB Finans 0,0            0,1            0,0                0,1            
Uppbokad kortfristig del 4,8 -           4,8 -           4,8 -               4,8 -           
Investeringsbidrag 0,4            0,3            0,4                0,3            

Summa långfristiga skulder: 183,4     191,1     187,0         194,7     

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta 2,04 % 2,42 % 0,36 % 2,42 %
Genomsnittlig räntebindningstid 4,01 år 3,35 år 2,01 år 3,35 år
Lån som förfaller inom:
1 år 36,0          47,4          36,0              47,4          
2 - 3 år 63,5          62,5          67,5              62,5          
4 - 5 år 38,8          42,5          38,8              42,5          
6 - 10 år 49,5          43,1          49,5              43,1          

Not 18 Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig skuld 4,8            4,8            4,8                4,8            
Leverantörsskulder 12,2          20,9          12,5              21,1          
Semester- och övertidsskuld inkl soc avg 12,8          20,9          12,9              20,9          
Pensioner individuell del inklusive löneskatt 10,1          17,8          10,1              17,8          
Övriga upplupna kostn och förutbet intäkter 45,5          29,0          45,9              29,6          
Övriga kortfristiga skulder 6,2            5,6            6,2                6,4            

Summa kortfristiga skulder: 91,6       99,0       92,4           100,6     

Kommun Koncern
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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 289 kommuner och landsting/regioner som per 2019-06-30 
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 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 457 518 224 647 kronor och 
totala tillgångar till 455 142 673 043 kronor. Bräcke kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till  
260 927 236 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 257 906 536 kronor. 

(mkr) 2019-08-31 2018-12-31 2019-08-31 2018-12-31

Not 19 Pensionsförpliktelser

Ingående ansvarsförbindelse, arbetstagare 201,2        211,2        201,2            211,2        
Pensionsutbetalningar 6,6 -           9,9 -           6,6 -               9,9 -           
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4,2            3,7            4,2                3,7            
Förändring av löneskatt 0,9 -           2,0 -           0,9 -               2,0 -           
Ändring av försäkringstekniska grunder -              -              -                  -              
Övrig post 1,3 -           1,8 -           1,3 -               1,8 -           
Utgående ansvarsförbindelse 196,6        201,2        196,6            201,2        

Pensionsskuld för förtroendevalda enligt PBF 0,8            0,8            0,8                0,8            

Summa pensionsförpliktelser: 197,4     202,0     197,4         202,0     

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Not 20 Borgensförbindelser

Koncernbolag
MidSweden 365 AB 4,1            4,1            -                  -              

Folketshusföreningar 
Gällö Folketshusförening 0,4            0,4            0,4                0,4            
Hunge Folketshusförening 0,8            0,8            0,8                0,8            

1,2            1,2            1,2                1,2            
Fiberföreningar
Grönviksfiber Ek för 0,8            0,8            0,8                0,8            
Sjöarnas fiberförening ek för 3,4            3,4            3,4                3,4            
Granen fiber ek för 3,2            3,2            3,2                3,2            
Nyhems fiber ek för 1,4            1,4            1,4                1,4            
E14 Fiber ek för 2,2            2,2            2,2                2,2            

11,0          11,0          11,0              11,0          
Övriga borgensåtagande
Företagarföreningen i Bräcke kommun 0,7            0,7            0,7                0,7            
Kälarnebygden ek. förening 1,0            - 1,0                -              

1,7            0,7            1,7                0,7            

Summa borgensförbindelser: 18,0       17,0       13,9           12,9       

Not 21 Ställda panter -             -             -                 

Övrigt borgensåtagande

Kommun Koncern
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 
 
Årets investeringar 
 
Beslutad investeringsbudget för 2019 uppgår till 24,4 miljoner kronor inklusive ombudgeteringar från 2018 och under året 
beslutade utökningar.  
 
Under perioden januari – augusti har hittills 5,8 miljoner kronor förbrukats. Totalt prognostiseras 18,8 miljoner kronor att 
upparbetas innan årsskiftet medan 4,7 miljoner kronor kommer begäras ombudgeterade till 2020.  
 
 
Förändringar investeringsbudget 2019 
 

 
 
 
Medel för uppkomna behov 
 
I budgeten finns 500 tkr till investeringar för uppkomna behov. Hittills har ingenting förbrukats men i prognosen antas att 
de upparbetas innan årets slut.  
 
Vård- och omsorgsavdelning 
 
Projektet Trådlöst nät äldreboenden kommer färdigställas under året. Det kommer att bli dyrare än budgeterat och med 
anledning av det kommer en del av stabens budget täcka för underskottet genom att inte att användas. De pengar som finns 
för inventarier och utrustning kommer enligt prognosen att gå åt.  
 
Teknik- och infrastrukturavdelning 
 
Under året har de vakanser som funnits inom avdelningen i stort sett bemannats. Vakanserna har dock gjort att man inte 
haft möjlighet att påbörja och genomföra investeringar i den omfattning som planerats. Hittills under året har investeringar 
genomförts med 3,2 miljoner kronor. I nuläget prognostiseras ändå att merparten av budgeten kommer att upparbetas innan 
årets slut, totalt 14,1 miljoner.  
 
Några av de investeringar som hittills påbörjats och/eller färdigställts på avdelningen är pumphus i Revsund, ventilation 
och brandlarm på Gällö skola, lekplatsutrustning, tvättstugor äldreboenden, ny beläggning på delar av Jämtlandsgatan och 
Gränsgatan och ompanelning Ängevägen Gällö.  
 
De projekt man redan nu ser inte kommer hinnas med är ombyggnationen av Gällö brandstation, sekundär datahall och ny 
fasad paviljongen Furuhagen. Ytterligare några projekt kommer inte hinna färdigställas innan årets slut så totalt 
prognostiseras cirka 4,7 miljoner kronor att begäras ombudgeterade till 2020.  
 
Projektet ny musiksal på Gällö skola kommer enligt prognosen att bli billigare då den planerade skjutläkaren inte kommer 
att installeras, vilket innebär att 0,6 miljoner kronor av projektets budget inte kommer att användas.  
 
Stab 
 
Staben ansvarar för IT-investeringar. Totalt beräknas cirka 2,2 miljoner kronor att upparbetas innan årets slut. Drygt 0,4 
miljoner kronor kommer inte att användas. De investeringar som genomförts hittills avser en fortsatt utbyggnad av trådlöst 
nät, anskaffning av en ny backupserver, inköp av nätverksswitchar för att höja kapaciteteten mellan servrar och utbyte av 
lärardatorer för att få en enhetlig miljö inom skolan.  
 

Kommunstyrelsen
(tkr)

Investeringsbudget enligt kommunplan 2019 (kf § 138/2018) 19 050,0      

Överföring från investeringsbudget 2018 (kf § 4/2019) 3 951,3        

Utökning ombyggnation Gällö brandstation (kf § 39/2019) 1 155,0        

Utökning omklädningsrum Pilgrimscenter (kf § 40/2019) 250,0           
Förändrad investeringsbudget 2019: 24 406,3  
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Skol- och barnomsorgsavdelning 
 
De pengar som finns för anskaffning av inventarier och it-utrustning kommer enligt prognosen att förbrukas. Hittills under 
året har investeringar gjorts av datorer och surfplattor med totalt 0,3 miljoner kronor.  
 
Finansiering 
 
De investeringar som hittills genomförts under året har finansierats med egna medel.  
 
Försäljning/köp 
 

 
 
Kapitalkostnader 
 
Verksamheterna belastas med kapitalkostnader av två slag, dels internränta och dels avskrivning. Internräntan för 2019 
uppgår till 1,5 procent och beräknas på det oavskrivna bokförda värdet på anläggningstillgångarna. Till och med  
31 augusti har internränta belastat verksamheterna med 2,5 miljoner kronor. Avskrivningar motsvarar värdeminskningen 
på anläggningstillgångarna och per den 31 augusti 2019 uppgår avskrivningskostnaderna till 12,7 miljoner kronor. Innan 
året är slut prognostiseras avskrivningarna till 19,1 miljoner kronor, cirka 0,4 miljoner kronor lägre än budget.  
 
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.  
 
 
 
 

  

Mark- och fastighetsförsäljning (tkr)

Flatnor 2:30, mark 14,8                    
Alanäset 1:105, mark 125,0                  
Ubyn 1:135, mark 53,7                    
Rodret 1, mark 10,2                    

Summa: 203,7                
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Investeringsredovisning per projekt, tkr 
 
 

 
  

Projekt Utfall Budget Prognos Prognos, om- Avvikelse
(tkr) 2019-08-31 2019 2019 budgeteras till 2020 mot budget

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledning
Extra investeringsmedel för behov -                         500,0           500,0                     -                              -                    

Summa: -                         500,0           500,0                     -                              -                    

Vård- och omsorgsavdelning
Tvättmaskiner -                         30,0             30,0                       -                              -                    
Inventarier vård och omsorg 46,3                    609,2           609,2                     -                              -                    
Trådlöst nät äldreboenden 461,7                  711,3           814,0                     -                              102,7 -            

Summa: 508,0                  1 350,5        1 453,2                  -                              102,7 -            

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Reningsanl Flatnor, Döviken,Revs,Rissna 233,3                  750,0           750,0                     -                              -                    
Nya brandlarm SBF-godkända 162,2                  800,0           800,0                     -                              -                    
Fallskydd tak fastigheter -                         500,0           500,0                     -                              -                    
Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgr 89,5                    500,0           500,0                     -                              -                    
Verksamhetsanp kommunala lokaler 207,8                  760,8           760,8                     -                              -                    
Ombyggnation Gällö brandstation -                         1 155,0        -                            1 155,0                    -                    
Sekundär datahall -                         1 000,0        -                            1 000,0                    -                    
Ombyggn omklädningsrum Pilgrimscenter -                         250,0           250,0                     -                              -                    
Standarhöjande åtgärder gator och vägar 1 188,2               2 500,0        2 500,0                  -                              -                    
Driftövervakning/energieffektivisering 318,1                  1 500,0        1 000,0                  500,0                       -                    
Nya detaljplaner 26,1                    542,6           542,6                     -                              -                    
Ombyggnad gator fastigheter 32,1                    600,0           600,0                     -                              -                    
Byte tak fastigheter 27,0                    500,0           500,0                     -                              -                    
Byte fönster/dörrar fastigheter 362,0                  500,0           500,0                     -                              -                    
Byte gatubelysning 15,1                    250,0           250,0                     -                              -                    
Ny fasad paviljongen Furuhagen -                         600,0           -                            600,0                       -                    
Nytt VA-verk Hunge 61,2                    1 000,0        1 000,0                  -                              -                    
Utvändig ombyggn bostäder/lokaler 310,9                  2 200,0        1 400,0                  800,0                       -                    
Stambyten bostäder 47,0                    900,0           500,0                     400,0                       -                    
Byte VA-ledningar 70,1                    500,0           500,0                     -                              -                    
Furunäset råvattenbrunn 31,0                    200,0           200,0                     -                              -                    
UV-ljus VA -                         100,0           100,0                     -                              -                    
Ny musiksal Gällö skola -                         1 200,0        600,0                     -                              600,0             
Mickelbacken ny eldragning -                         250,0           50,0                       200,0                       -                    
Invest fritidsanläggningar 33,9                    180,5           180,5                     -                              -                    
Systematiskt brandskyddsarbete -                         100,0           100,0                     -                              -                    

Summa: 3 215,5               19 338,9      14 083,9                4 655,0                    600,0             
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Projekt Utfall Budget Prognos Prognos om- Avvikelse
(tkr) 2019-08-31 2019 2019 budgeteras till 2020 mot budget

Staben
Personaldatorer 1 109,5               1 366,9        1 266,9                  -                              100,0             
Nätverksutrustning 144,8                  150,0           150,0                     -                              -                    
Servrar 208,8                  400,0           300,0                     -                              100,0             
IT enligt IT-plan -                         300,0           105,0                     -                              195,0             
Fysisk infrastruktur 308,2                  400,0           350,0                     -                              50,0               

Summa: 1 771,3               2 616,9        2 171,9                  -                              445,0             

Skol- och barnomsorgsavdelning
Inventarier -                         150,0           150,0                     -                      -                    
Elevdatorer/surfplattor 347,5                  450,0           450,0                     -                              -                    

Summa: 347,5                  600,0           600,0                     -                              -                    
Summa bruttoinvesteringar: 5 842,3            24 406,3  18 809,0             4 655,0                 942,3          
Avgår investeringsbidrag: -                   -             -                     -                      -                  
S:a nettoinvesteringar: 5 842,3            24 406,3  18 809,0             4 655,0                 942,3          
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MILJÖREDOVISNING  
 
 
 
Kommunens miljömål 
 
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. 
 
Kommunens energieffektiviseringsstrategi 
 
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.  
 
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. 
 
 

Årsförbrukning Årsförbrukning 
Prognos 2019 2018

Total elenergiförbrukning 
exkl industrihus och bostäder 7 618 430 7 836 290  

 
Nyckeltal 
 
Nedan redovisas några nyckeltal knutna till miljömål inom kommunen.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Insamlad mängd farligt 
avfall/invånare (kg) 28,4 26,5 26,3 29,7 23,2 28,6 

Skyddsområden för 
vattentäkter 5 5+2 på gång 5+2 på gång 6+2 på gång 6+3 på gång 6+4 på gång 

Andelen miljöfordon* 29 %, 19 (64) 22 %, 16 (72) 21 %, 17 (81) 23 %, 18 (78) 19 %, 14 (72) 11 %, 8 (71) 
 
 
* 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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För mandatperioden 2018-10-15 - 
2022-10-14 är mandatfördelningen 
följande: 
 
Centerpartiet 12 
Socialdemokraterna 11 
Moderaterna 3 
Sverigedemokraterna 3 
Vänsterpartiet 1 
Jämtlands Väl i Bräcke 1 
Antal ledamöter 31 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Ordförande: Yngve Hamberg  (S)  
1:e vice ordförande:  Barbro Norberg (S) 
2:e vice ordförande:  Hans Svärd (C) 
 
 
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.  
 
Fullmäktige har en permanent beredning, beredningen för kommunfullmäktiges  
arbetsformer och kan tillsätta fler beredningar vid behov. 
 
Årets händelser 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter har bland annat fått information från vård- och omsorgsavdelningen, Jämtlands 
Räddningstjänstförbund och från MidSweden 365 AB. Vid sammanträdet i juni genomfördes en punkt ”Allmänhetens 
frågestund” där två frågor kom in. 
 
Budgetutfall 
 

Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter  
 

 

 
 
Framtid  
 
Vid sammanträdet i juni  § 45 tog kommunfullmäktige beslut om att under år 2020 gå över från pappersutskick till 
elektroniska handlingar. 
 
Kommunfullmäktige har ambitionen att under mandatperioden på olika sätt uppmärksamma hundraårsjubileet av 
demokratins genombrott på kommunal nivå. 
 
Kvalitet 
 
Bräcke kommunfullmäktige strävar efter högsta möjliga kvalitet i sitt arbete. För att uppnå detta krävs stor noggrannhet 
och rätt beslutsunderlag. Det är eftersträvansvärt att kommunmedborgarna har inflytande och insyn i beslutsprocessen 
samt att kommunen använder ett enkelt och begripligt språk för att inte utestänga någon. Kvalitetssäkringen är en 
pågående process. 
 
Kommunfullmäktige har startat en allmänhetens frågestund där medborgare kan ställa frågor via mail, telefon eller direkt 
på sammanträdet.  
 
Verksamhetsmått 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Antal sammanträden  5 7 5 5 2 

Antal protokollförda ärenden 148 175 136 179 62 
 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 594             207              728             617             111               
Intäkter -                 -                   -                 -                   
Nettokostnad 594          207            728          617          111            
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REVISION 
 
 
 
Revisorer: Göran Näslund, ordförande (c) 
 Mats Eriksson, vice ordförande  (s) 
 Torbjörn Näslund  (m) 
 Marit Eklund (m) 
 Steinar Pettersson  (jvb) 
 
 

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 
 
Följande granskningar har fastställts för revisionsåret 2019:  
 
• Granskning av kommunens fordonsnyttjande. 
• Granskning av underhållsplanering för VA-ledningsnät.  
 
I den årliga grundläggande granskningen ingår granskning av delårsrapport samt årsbokslut och årsredovisning.  
 
I samarbete med Ånge kommuns revisorer granskas den gemensamma bygg- och miljönämnden och i samarbete med 
Bergs kommuns revisorer granskas överförmyndarnämnden. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, gemensam 
nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner samt gemensam nämnd avseende 
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel granskas i samverkan med 
Region Jämtland Härjedalen och de kommuner som ingår i respektive nämnd.  
 
Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelserna. 
 
Sakkunnigt biträde till revisionen är KPMG. Ett nytt avtal har efter upphandling tecknats.  
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 
Orsaken till det positiva resultatet per 31 augusti 2019 är att flera av de planerade revisionsuppdragen kommer att 
genomföras först under hösten 2019. Revisionens utfall för helåret bedöms motsvara tilldelad budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 733             300              745             745             -                   
Intäkter -                 -                   -                 -                 -                   
Nettokostnad 733          300            745          745          -                  
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Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är följande 
för mandatperioden 2019-01-01 - 2022-12-31: 
 
Centerpartiet 5 
Socialdemokraterna 3 
Moderaterna 2 
Vänsterpartiet 1 
Antal ledamöter 11 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ordförande:  Jörgen Persson  (S)  
1:e vice ordförande:  Johan Loock  (M)   
2:e vice ordförande: Cathrine Blomqvist  (S) 
Oppositionsråd:  Theresa Flatmo  (C) 
Kommundirektör: Bengt Flykt 
 

 

Politisk organisation 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.  
 
Inom kommunstyrelsen finns följande utskott, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen:  
 
• Näringslivsutskottet 
• Sociala utskottet 
• Samhällsbyggnadsutskottet 
• Skolutskottet 
• Vård- och omsorgsutskottet 
• Ekonomiutskottet 

Under kommunstyrelsen finns även två permanenta råd, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen: 
 

• Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet 
• Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
 
Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan styrelsen och företrädare för andra 
organisationer.  
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 

 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 2 741          2 032           3 062          2 982          80                 
Intäkter -                   -                 -                 -                   
Nettokostnad 2 741       2 032         3 062       2 982       80               

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Stöd till politiska partier 428             359              374             359             15                 
Kommunstyrelse 2 165          1 546           2 535          2 469          66                 
Byutvecklingsgrupper 70               70                70               70               -                   
Övrigt 78               57                83               84               1 -                  
Totalt 2 741       2 032         3 062       2 982       80               
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Framtid 
 
Kommunstyrelsen kommer kontinuerligt att behöva arbeta med att anpassa sina verksamheter till förändrade 
förutsättningar och tillgängliga resurser. En revidering av kommunstyrelsens reglemente är på gång. 
 
Kvalitet 
 
Kommunstyrelsen strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i sitt arbete. 
 
Verksamhetsmått 
 

 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal sammanträden 8 8 8 9 6 
Antal registrerade ärenden 577 633 630 722 413 
Antal protokollförda ärenden 222 199 175 144 124 

 

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 
 

 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
Kostnaden för gymnasieutbildning prognostiseras bli lägre än budgeterat på grund av färre elever. Medel för utveckling 
och struktur har beslutats att inte användas. Bostadsanpassningsbidraget ser ut att bli högre än budgeterat på grund av ett 
extra kostsamt ärende.   

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 66 157        42 602         63 916        61 883        2 033            
Intäkter 1 135 -         511 -             -                 -                 -                   
Nettokostnad 65 022     42 091      63 916     61 883     2 033         

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Pensioner och löneskatt 14 628        10 043         14 700        14 700        -                   
Utveckling och struktur 196             4                  837             -                 837               
Räddningstjänst 10 320        6 789           10 183        10 183        -                   
Gymnasieutbildning 35 238        20 630         32 211        30 530        1 681            
Färdtjänst 988             809              1 000          1 200          200 -              
Finsam 144             137              160             137             23                 
Ungdomskort Länstrafiken 2 614          1 886           2 800          2 800          -                   
Övriga gemensamma anslag 894             847              1 025          1 044          19 -                
Bostadsanpassningsbidrag -                 946              1 000          1 289          289 -              
Totalt 65 022     42 091      63 916     61 883     2 033         
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Tillväxtavdelning 
 
Chef:  Anna Jensén Salomonsson   
 
Avdelningen ansvarar för följande verksamheter: 
 
− näringslivs- och landsbygdsutveckling,  
− kultur- och föreningsliv samt  
− en del kommunövergripande funktioner. 
 
Kommunövergripande funktioner är folkhälsa, utvecklings- och utredningsprojekt, kommunikation/information, energi- 
och miljösamordning samt förvaltningshusets reception.  
 
Årets händelser 
 
Näringslivs- och landsbygdsutveckling 
 
Arbetet med ett blomstrande näringslivsklimat har varit prioriterat under våren och en arbetsgrupp bestående av företag 
och tjänstepersoner har träffats. Programmet som är framtaget har 16 åtgärdspunkter. Utöver det finns en aktivitetsplan 
som tas fram årligen. Arbetet med att implementera programmet är påbörjat och som ett led i detta har ”ambassadörer” 
från näringslivet tillfrågats med uppgift att sprida information om programmet och företagande i Bräcke kommun.  
 
Under första halvåret har de flesta träffar runt om i kommunen med företag, i form av företagarluncher, frukostar och 
näringslivsråd, varit pausade. Detta för att se över mötesformerna och vad företagen har för behov. Tre branschträffar har 
dock genomförts samt en föreläsning om digitalisering. Företagsbesök hos enskilda företagare har pågått under hela året. 
 
Det statliga stödet till 39 kommuner i landet, där Bräcke kommun ingår har gått till arbete med näringslivsklimatet i första 
hand. 
 
Inom landsbygdsutveckling är arbetet riktat mot att främja och ta tillvara på lokala initiativ och informera om olika 
finansieringsmöjligheter som finns, exempelvis via Leader Mittland Plus, Lokala naturvårdsprojekt (LONA), 
landsbygdsprogrammet samt via andra aktörer. Tillväxtavdelningen deltar på regionala nätverksträffar för det regionala 
serviceprogrammet, service och trygghetspunkter (SOT). Ett LONA-projekt är igång (medlen till dessa projekt drogs in 
2019), som handlar om hållbar sjöfart på Revsundssjön.  
 
En annan del är kommunikationer inom samt till och från kommunen och dialog har förts med trafikoperatörer som SJ, 
Norrtåg och Länstrafiken i syfte att bevara och utveckla trafiken.  
 
Tillväxtavdelningen har också representerat kommunen vid Järnvägsforum Norr och där diskuterades bland annat frågan 
kring elektrifiering av Meråkerbanan. Avdelningen har även deltagit i Atlantbanesamarbetet samt haft en fortsatt 
kontinuerlig dialog med olika delar inom Trafikverket.  
 
Turism och inflyttning 
 
InfoPoints finns på tretton platser runt om i kommunen, bland annat på biblioteken och hos olika företag. Två nya har 
tillkommit under året. I utbildningen för InfoPoints ingår bland annat värdskap, information och material om besöksmål. 
Några fler broschyrställ har köpts in under året och placerats hos InfoPoints. Tryckmaterial 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. Nytryck av besökskartan har skett under våren. Evenemangskalendern På Gång produceras av avdelningen 
och den delas ut till alla hushåll, sommarstugeägare och finns även hos besöksnäringen.  
 
Under skidskytte-VM deltog kommunen tillsammans med näringslivet och berättade om hur det är att leva, bo och verka i 
Bräcke kommun.  
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Kultur- och föreningsliv 
 
Biblioteken har avslutat det länsgemensamma Kulturrådsprojektet Bokstart som riktat sig mot de minsta barnen och deras 
språkutveckling. De goda erfarenheterna har legat till grund för ett nytt projekt, finansierat av regeringens satsning Stärkta 
bibliotek. Nära läsning - Barn i lägre åldrar, har påbörjats i samverkan med förskolan och innehåller bland annat 
hembesök hos familjer med barn i sexmånadersåldern samt en fortbildningssatsning för all förskolepersonal i hela 
kommunen, inklusive kooperativen. 
 
Kulturrådsprojektet Nära läsning - Äldre/LSS, som på liknande sätt baserats på utbildning tillsammans med personal inom 
alla kategorier i vård och omsorg har lett till utvecklade samverkansformer med bland annat bokpåsar som förmedlas via 
hemtjänst. 
 
Ett tredje Kulturrådsprojekt fokuserar på bibliotekens utställnings- och programverksamhet och pågår från augusti 2019 till 
december 2020. 
 
Kulturskolan arbetar vidare för att verksamheten ska nå ännu fler barn och med stöd från Kulturrådet har aktiviteter som 
klassorkester i årskurs 3 och undervisning på gymnasieskolan i Bräcke prövats med goda resultat. Årskurs 3-projektet 
fortsätter under kommande läsår och ansökan för ytterligare utvecklingsbidrag är inlämnat i augusti. 
 
Att stötta det ideella föreningslivet och samverka med studieförbunden är två av de viktigaste pusselbitarna inom 
verksamheten mot föreningsliv. Gemensamma informationssatsningar, nätverkande och bidragshantering hanteras 
fortlöpande. 
 
Kommunövergripande funktioner 
 
Folkhälsa 
 
Här pågår fortsatt utvecklingen av folkhälsoarbetet via brottsförebyggande rådet (BRÅ) och folkhälsorådet. Verksamheten 
är kopplad till en årlig aktivitetsplan. Nytt samverkansavtal mellan kommun och polis har ingåtts under året. Under våren 
har också fortsatt trygghetsarbete med berörda aktörer på tågstationen i Bräcke pågått och en trygghetsvandring har 
genomförts. Uppfräschning av den inre miljön av väntsalen är gjord och kompletteras med samverkansprojektet mellan 
skolan och fastighetsägaren.  
 
Utvecklings- och utredningsprojekt 
 
Under året har samordningen från kommunens sida av fiber minskat och det som skett är träffar och samverkan med 
organisationen Bräcke fiber och aktörer som nätägare och driftare. Sen ingår kommunen också i ett nätverk för kommunala 
bredbandssamordnare som regionen sammankallar. 
 
De sista föreningarna har under perioden driftsatt sina nät; Sjöarna, Granen och Nyhem. Det finns några enskilda 
uppkopplingar som fortfarande inte är igång på grund av tekniska problem. Man räknar dock med att det ska lösas inom 
kort. 
 
PTS:s (post- och telestyrelsen) senast tillgängliga statistik visade på en anslutningsgrad på 88 procent i oktober 2018. Det 
innebär att Bräcke kommun fortfarande leder statistiken i länet sett till andel anslutna. Siffrorna för 2019 presenteras i 
mars 2020. 
 
Under slutet av året och framöver kommer fokus ligga på att hantera efteranslutningar, dels att ta reda på exakt vilka 
hushåll som inte är anslutna och vilka som inte finns i absolut närhet till bredband och dels att diskutera med 
fiberföreningarna kring en gemensam modell för hur efteranslutningar ska hanteras.  
 
Den förstudie som påbörjades under förra året ”Lokal digital agenda” har under perioden avslutats. Förstudiens syfte var 
att ta fram en agenda inför en kommande digitalisering av kommunens verksamheter. Arbetet har genomförts med brett 
engagemang, där kommunens ledningsgrupp fungerat som styrgrupp och alla kommunens verksamheter representerats i 
arbetsgruppen. Förstudien har finansierats med stöd från Tillväxtverket, Europeiska Regionala utvecklingsfonden. 
 
Kommunikation/information 
 
Informationsarbetet berör kommunens externa och interna kommunikation. För detta används olika kanaler såsom 
webbsidan bracke.se, tidningen Nära, intranätet (Communis) och Facebook.  
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Under året har redaktörerna utbildats i det nya verktyget Vizzit. Verktyget håller reda på trasiga länkar och ouppdaterad 
information och syftar till att underlätta arbetet med att hålla bracke.se aktuell och relevant. Verktyget har tagits emot 
positivt av redaktörerna som börjat använda det.   
 
Den nya grafiska profilen som kom på plats under 2018 har utvecklats under året och syns nu på många ställen inom 
kommunens verksamheter: på bilar, kläder, skyltar med mera. Syftet med den nya grafiska profilen är att nå en enhetlig 
kommunikation som ökar stoltheten både internt och externt. 
 
Under året har en ny bildbank upphandlats med ett enklare gränssnitt och smidigare användningsområden än den tidigare. 
Den innehåller bland annat möjligheten att koppla samtycken till bilder och att spåra bilder vilket underlättar ur GDPR-
synpunkt. 
 
En ny modul för att underlätta läsbarheten på webben är på gång att köpas in och i kombination med en strukturförändring 
på startsidan innebär det en början av att gå mer mot en så kallad servicewebb – där invånarnas behov sätts i första 
rummet.  
 
Under hösten 2019 skickas SCB:s medborgarundersökning ut till cirka 800 medborgare mellan 18 - 84 år. Resultatet 
kommer presenteras i december 2019. 
 
Inom området kriskommunikation har det pågått både interna aktiviteter i form av fortbildning samt externa aktiviteter i 
form av föreläsningar under krisberedskapsveckan.  
 
Energi- och miljösamordning 
 
Sedan första kvartalet 2019 finns tjänsten som energirådgivare (tidigare bygg- och miljöavdelningen) och miljösamordnare 
(ny roll) på tillväxtavdelningen.  
 
Under året har kommunen lämnat ett yttrande och ställt sig bakom målen i energi- och klimatstrategin för Jämtland 
Härjedalen 2020 - 2030. Det övergripande målet är att Jämtland Härjedalen ska vara fossilbränslefritt 2030. Strategin har 
också målet att minska utsläppen av växthusgaser med tio procent varje år från 2020-2030. I samband med remissvaret 
gjordes en kartläggning av Bräcke kommuns koldioxidutsläpp.  
 
Till 2020 ska även den kommunala fordonsparken vara utbytt till miljöfordon. Vid nyinköp eller leasing ska fordonen 
klara de miljökrav som gäller för miljöfordon. Under 2019 har arbete med att kartlägga förutsättningarna för elbilsladdning 
för kommunens verksamheter påbörjats. 

Bräcke kommun är med i REDI - Resfria Digitala möten i offentlig sektor, ett nationellt projekt som finansieras av 
Energimyndigheten och drivs av Energikontoren. Syftet med projektet är att inventera och förbättra förutsättningarna för 
distansmötesteknik och att arbeta för att öka användningen i kommunens verksamhet. 
 
Externa utvecklingsprojekt 
 
Bräcke kommun samspelar med de två stora projektägare som beviljats olika former av stöd under året för S:t Olavsleden. 
Selångers församlings kultur- och innehållsrelaterade projekt har inlett samarbete med MidSweden 365 för att göra tunneln 
till ett lokalt pilgrimscenter. Östersunds kommun jobbar vidare med utveckling av näringslivet längs leden. Kommunens 
uppdrag är att hitta och stärka samarbetspartners som vill utveckla service och innehåll på den sex mil långa sträcken 
mellan Jämtskogen och kommungränsen väster om Pilgrimstad. 
 
Avdelningen deltar också med personella resurser och/eller som medfinansiär i följande projekt: 

• Skogstekniska klustret, SkogsBioSmart 2019-2021. 
• Leader Mittland Plus 2015-2021.  
• Funktionella Mittstråket 2015-2019. 
• Timbanken 2017-2019. Projektägare är Region Jämtland Härjedalen. 
• 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).  

• S:t Olavsleden, ett steg för regional utveckling 2019-2022. Projektägare är Östersunds kommun. 
• Etableringsprojekt, 2019-2021 A business region on the move – projektägare är Region JH. 
• RUS, regionala utvecklingsstrategin, revidering 2019-2020. 
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Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Administration, gemensamma kostn mm 1 010          682              1 731          857             874               
Näringslivsfrågor 523             476              397             631             234 -              
Turism 117             51                300             140             160               
Bredbandsutbyggnad 35 -              -                   -                 -                 -                   
Information och EU-frågor 1 055          826              1 319          1 176          143               
Gemensamma kostn kultur o fritid 1 320          911              1 336          1 297          39                 
Föreningsbidrag 1 873          1 665           2 211          2 170          41                 
Bibliotek 4 562          3 081           4 773          4 752          21                 
Fritidsgårdar 732             379              705             705             -                   
Kulturskola 1 710          953              1 738          1 738          -                   
Folkhälsa 280             103              201             185             16                 
Varuhemssändning 29               49                90               60               30                 
Miljöåtgärder -                 169              261             270             9 -                  
Energirådgivning 3                  78 -              14 -              64 -                
Totalt 13 176     9 348         14 984     13 967     1 017         

 
 
 
 
 
 
Övrigt som också finansieras är Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum. 
 
Budgetutfall  
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelningens överskott i prognosen beror främst på att projektmedel finansierat delar av verksamheten. Det har även varit 
en del vakanser.  
 
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 Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där företagen är nöjda med 
avdelningens service ska uppgå till minst 80 %. 

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

Mäts på helår.  
 

 

  

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 16 028        11 627         17 510        16 425        1 085            
Intäkter 2 852 -         2 279 -          2 526 -         2 458 -         68 -                
Nettokostnad 13 176     9 348         14 984     13 967     1 017         
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Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal företagskontakter11 165 99 81 94 48 

Antal nyhetsbrev  8 6 12 8 
 
Aktiviteter: 
• Göra en aktivitetsplan 2019 utifrån Program för ett blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025. 
 Genomfört. 
• Arbeta med åtgärderna som finns i programmet samt förankra och informera om arbetet hos näringslivet. 
 Pågår. 
• Fortsätta arbetet med mobilt näringslivskontor. 
 Ej genomfört än. 
• Tydliggöra vad avdelningen gör och vad man kan förvänta sig gentemot aktuella målgrupper. 
 Pågår. 
• Avdelningen ska besöka minst 100 företag under året. 
 Pågår. 

 
Möjligheter till kommunikation för människor och företag 
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal tågavgångar/vecka i kommunen.   472 481 487 
Tillgång till, eller absolut närhet, till 
bredband med hastigheten 100 
Mbit/s.12 

   87,67 % 
Siffror 

kommer 
mars 2020 

 
Aktiviteter: 
• Synliggöra de aktiviteter som görs inom samarbetsforumet Atlantbanan och genomförandeprojektet Funktionella 

Mittstråket. 
 Genomfört. 
• Samråd kring trafikutbud med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken samt Norrtåg.  
 Genomfört. 
• Samråd med Trafikverket. 
 Genomfört. 
• Ta fram en lokal digital agenda som fortsättning på IT-infrastrukturprogrammet. 
 Genomfört. 

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

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

Målet kommer inte att uppnås. 
 
Andelen svar där invånarna 
upplever att kommunens 
information och kommunikation är 
transparent och saklig har uppgått 
till 65 %. 

 
  

                                                           
11 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.  
12 http://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/ 
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Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal unika besök på kommunens 
hemsida.13 

 
717 133 i.u 

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

Sidvisningar: 95 005 
Besök: 81 555 
Nybesök: 70 915 

Mätning på Facebook, antal som 
”gilla” sidan.14 

 132 559 803 845 

 
Aktiviteter: 
• Erbjuda utbildning och stöd till webbredaktörer. 
 Genomfört på redaktörsträff, samt i uppstart av redaktörsgrupp på intranätet där stödmaterial och information läggs 

upp. Under året har även påminnelsemejl från Vizzit startat vilket redaktörerna upplevt som ett bra stöd för att hålla 
webben aktuell. 

• Utveckling av innehållet i tidningen Nära. 
 Genomfört i nr 1/2019, fortsättning på det nya konceptet med ytterligare nya och nygamla inslag. Mer fokus på 

verksamhet och medborgare. 
• Revidera kommunikationspolicyn. 
 Ej genomfört. 
• Revidera riktlinjer för webb och sociala medier, samt implementera och följa upp hur dessa efterlevs i samband med 

redaktörsträffar. 
 Genomfört. 
• Revidera kriskommunikationsplan med erfarenheter från senaste kris. 
 Pågår. 
• Implementera och utveckla grafisk profilmanual. 
 Pågår. Bland annat har ett flertal nya mallar tagits fram. 
• Kontinuerlig klarspråksutbildning för medarbetare som skriver i tjänsten. 
 Ej genomfört. 

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

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal utlån på biblioteken 49 162 47 805 45 511 43 478 Mäts på helår 
Antal lån per invånare     Mäts på helår 
Aktiva låntagare på biblioteken 1 822 1 846 1 827 1 956 Mäts på helår 
Antal besökare/år 61 830 64 085 65 712  Mäts på helår 
Antal evenemang och utställningar     Mäts på helår 

 
Aktiviteter: 
• Fortsatt satsning på läsfrämjande riktat till barn 0 - 3 år, i samverkan med förskola/BVC. 
 Genomfört. 
• Fortsatt satsning på högläsning och läshjälpmedel, i samverkan med vård och omsorg. 
 Genomfört. 

 
 

Politiskt mål 
Kulturskolan är attraktiv och håller en hög kvalitet.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen barn som deltar i kulturskolans 
verksamhet ökar. 

Jämförelse med totalt antal 
elever åk 4 – åk 9. 

Målet har uppnåtts. 
 

 
  

                                                           
13 Verktyg för mätning saknades under 2017. Mätning via verktyget Vizzit från och med 1 januari 2018. 
14 Kanalen öppnades den 31 oktober 2016. 
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Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel elever inskrivna i 
kulturskolan (ht) 40,9 % 45,6 % 49 % 45 % 52 % 

 
Aktiviteter: 
• Utåtriktade aktiviteter, ensemblespel.  
 Genomfört. 
• Klassorkesterverksamhet. 
 Genomfört. 

 
 

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

 
Aktiviteter: 
• Stötta föreningslivet genom samannonsering av aktiviteter vid lov, information om olika möjligheter till bidrag med 

mera. 
 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 Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 
minst 80 %. 

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra 

95 % 90 % 76 % 89 %  

 
Aktiviteter: 
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer. 
 Genomfört. 
• 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 Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 
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Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten.  

 

    

 
Aktiviteter: 
• Utbildning av alla chefer i kommunikativt ledarskap på CUP (chefsutvecklingsprogrammet) minst en gång per år. 
 Ej genomfört. 
• Uppföljning av resultatet i HME-enkäten, ta fram utbildningar utifrån behov i organisationen. 
 Ej genomfört då kommunikationsfrågan i HME-enkäten formulerats om i år. 
• Implementering och utveckling av intranätet. 
 Pågår med positiv trend. Många nya grupper har startats och fler upptäcker fördelarna med att kommunicera på 

intranätet. Är ett långsiktigt arbete. 
 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer att uppnås. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +124 +605 +97 +1 881 +1 017 

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

 
Framtid 
 
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. Bräcke kommun får 1,8 miljoner kronor per år. Under hösten 2019 
kom ett pressmeddelande att regeringen tillsätter ytterligare medel för detta under 2020. Under åren 2016 - 2019 har 
kommunen också 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. Det är positivt - men det ständiga 
hanterandet av tillfälliga bidrag och osäkra planeringsförutsättningar är ett merarbete som kostar på.  Att använda medlen 
på bästa möjliga sätt, att uppfylla kriterierna, sköta genomförande och redovisning samtidigt som man bygger strukturer 
för att ta tillvara de viktigaste erfarenheterna tar tid och energi, vilket innebär att andra aktiviteter ibland får stå tillbaka. 
Hur kommunen ska lösa det ger inte staten svar på. 
 
Fortsatt är möjligheten och utmaningarna som det digitala samhället ger en förändring som måste bemötas. Inte minst på 
grund av att det finns en förväntan och förhoppning om att digitalisering ska lösa så mycket resursmässiga problem. 
Många verksamheter har uppgifter som är av praktisk och analog karaktär som inte kan robotiseras bort. Det finns många 
förespråkare för olika tekniska lösningar som gärna påskyndar och hejar på digitaliseringen. Varje kommunal verksamhet 
måste själva jobba med sin egen verksamhetsutveckling, för att hitta det som faktiskt går att automatisera och samordna. 
Där kanske inomkommunal samverkan löser mer problem än teknisk utrustning. Oavsett vilket; krävs tid, för att lyfta 
blicken, utvärdera och omvärldsorientera. 
 
Det finns utmaningar i kommunen som exempelvis befolkningsutveckling, avsaknad av statlig närvaro och svårigheter 
med kompetensförsörjning. Om det fortsätter i den riktningen kommer kännbara anpassningar vara nödvändiga. 
Samhällskontraktet är naggat i kanten, men trots det finns det ett stort engagemang och driv bland invånare, föreningar, 
företagare och anställda i kommunen, som verkligen skapar framtidstro. När människor mår bra växer inte bara individen 
utan hela samhället. Folkhälsofrågor och hållbarhetsfrågor är något som i högre grad behöver genomsyra alla 
verksamheter, med fokus både på kommunens anställda och också på medborgarna.  
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Kvalitet 
 
Under 2019 görs SCB:s medborgarundersökning och utifrån resultaten av den kan både styrkor och svagheter i 
kommunens övergripande service identifieras. Vad upplever medborgarna fungerar bra idag och hur upprätthålls det i så 
fall? Vad upplevs mindre bra och vad kan åtgärdas? Resultatet av enkäten kommer att presenteras under slutet av 2019 och 
utifrån det får politiken ta ställning till fortsättningen. Tillväxtavdelningen har samordnat arbetet inför undersökningen. 
 
Avdelningens alla verksamheter arbetar fritt och flexibelt, med eget ansvar och förtroende på alla nivåer. Samtidigt 
behöver blicken lyftas och omvärldsbevakning göras, vilket är nödvändigt, för att inte stagnera. Målet med minst en 
utbildningsdag per år gäller hela avdelningen och är ett sätt att ge alla chansen till reflektion och utveckling. 
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Vård- och omsorgsavdelning 
 
Chef: Helena Stridh  
 
I vård- och omsorgsavdelningen ingår åtta SOL-verksamheter, HSL-verksamhet samt därtill medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och avgiftshanterare. 
 
Årets händelser 
 
Medarbetare från alla enheter har påbörjat BPSD15 utbildning i egen regi. 
 
En arbetsgrupp för förändringsarbetet kring de fyra huvudområdena; Kommunikation, Delaktighet och inflytande, Schema 
och graf samt Arbetsmiljö, har arbetat för att medarbetarna ska känna delaktighet i utvecklingen av vård- och 
omsorgsavdelningen i positiv riktning. Exempel på åtgärder första halvåret är bland annat att en arbetsgrupp tillsatts som 
tillsammans med bemanningsenhetens personal tar fram gemensamma regler och riktlinjer för att skapa en samsyn och 
underlätta schemaarbetet ute på enheterna.  Ett annat exempel är månatliga informationsbrev till alla medarbetare. 
 
Vård- och omsorgsavdelningen har under första halvåret haft besök av politiker på nästan alla enheter. Det har varit 
mycket uppskattat och efterfrågat av medarbetarna. 
 
Under våren har det införts arbetskläder på samtliga enheter.  
 
Avdelningen har för första gången på flera år haft extern annonsering för att kunna tillsätta tjänster som bland annat 
undersköterskor och fysioterapeuter. 
 
Nya larm har upphandlats för Gellinergården och Gimsätra. Upphandlingen av larm för ordinärt boende är också 
genomförd.  
 
Under årets första halvår har vård- och omsorg haft flertalet situationer där polis tillkallats och medarbetare har utsatts för 
svåra situationer. Det har gjort att vård- och omsorg tillsammans med sociala avdelningen gör en översyn över den 
situation som, gällande missbruk, psykisk ohälsa, hot och våld och vad detta för med sig i våra verksamheter. Utifrån detta 
har en arbetsgrupp tillsatts för att arbeta fram ett utbildningsprogram för ordinarie personal inom vård och omsorg som 
dagligen i sitt arbete kommer i kontakt med denna problematik.  
 
Under våren har KVÅ16 inom HSL införts. Detta för den obligatoriska rapporteringen till Socialstyrelsens 
hälsodataregister, vilket numera ska göras varje månad mot tidigare två gånger per år.  
 
Nya riktlinjer och tillämpningsregler för avgifter och bidrag inom vård och omsorg har arbetats fram och beslutats i 
kommunfullmäktige till att gälla från 1 juli.  
 
Vård- och omsorgsavdelningen har under det första kvartalet nyanställt och introducerat en biträdande enhetschef, 
enhetschef, verksamhets chef HSL och controller. Försök har även gjorts för att rekrytera en ny systemförvaltare men utan 
framgång. 
 
Uppdraget att se över antalet särskilda boendeplatser på kort sikt, har genomförts. Det har lett till att sex platser på särskilt 
boende i Kälarne har stängts. 
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 

 
                                                           
15 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens 
16 Klassifikation av Vårdåtgärder 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 186 737      99 592         145 483      153 201      7 718 -           
Intäkter 31 035 -       11 924 -        16 174 -       17 859 -       1 685            
Nettokostnad 155 702  87 668      129 309  135 342  6 033 -        
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 

 
 
Underskottet inom administrationen, beror främst på sparbetinget (2,8 mnkr). Avdelningen har också fått projektmedel 
som ger överskott. Inom äldreboende och hemtjänst har det varit två extra personalkrävande ärenden, vilket till stor del 
förklarar underskotten. Dessutom har minskningen av Säbo-platser i Kälarne inneburit minskade intäker medan 
kostnaderna inte kommer att kunna minskas förrän under hösten. Verksamheten arbetsterapi har haft svårigheter att 
rekrytera fysioterapeuter, därav överskott medan det inom hemsjukvården har varit nödvändigt att köpa sköterskor från 
bemanningsföretag när det varit vakanser för egen personal.  
 
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 Mätmetod Måluppföljning 
90 % av brukarna ska uppleva att de är nöjda med 
den vård och omsorg de får. 

Socialstyrelsens enkät: 
Undersökningen av äldres upp-
fattning om kvaliteten i hem-
tjänst respektive särskilt 
boende. 
 
Andel personer som är mycket/ 
ganska nöjda inom hemtjänst 
respektive särskilt boende, 
avseende måttet helhetssyn. 

Mätning sker under hösten 
2019 och följs upp i 
årsredovisningen. 
 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning hemtjänst helhetssyn 95 % 94 % 92 % 94 %  
Brukarbedömning särskilt boende helhetssyn 92 % 91 %  85 %  83 %  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
95 % av brukarna ska vara nöjda med 
bemötandet.  

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

Mätning sker under hösten 
2019 och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
  

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Admin, gemensamma kostn mm 10 449        3 313           9 870          11 454        1 584 -           
Äldreboende 48 390        32 742         45 952        48 684        2 732 -           
Social hemtjänst 52 019        37 406         53 059        54 513        1 454 -           
Anhörigvård 377             66                129             121             8                   
Fotvård 33 -              40                -                 -                 -                   
Administration HSL 136             30                50               30               20                 
Arbetsterapi 5 032          3 166           5 729          4 874          855               
Hemsjukvård 14 754        10 905         14 520        15 666        1 146 -           
Totalt 131 124  87 668      129 309  135 342  6 033 -        
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Indikatorer:  

 2015 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning hemtjänst 99 % 98 % 96 % 94 %  
Brukarbedömning särskilt boende  96 % 96 % 96 % 98 %  

 
Aktiviteter:  

• Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplanerna och kontaktmannaskap  
 Löpande arbetet pågår med att stötta upp dokumentation. BPSD17 utbildning pågår.  
• Fortsätta arbetet i det digitala dokumentationssystemet där nästa modul är genomförandeplaner. 
 Digital dokumentation är infört på alla enheter. Beslut om hur genomförandeplaner ska digitaliseras är inte taget. 
• Ett tydligt värdegrundsarbete. 
 Arbete med värdegrundsfrågorna startar upp på ett nytt sätt i höst.  

 
Politiskt mål 
Bräcke kommun ska ha en god omvårdnadskontinuitet.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar (medelvärde) ska uppgå till högst 
15 personer. 
(mäts hos hemtjänsttagare med två eller fler 
besök per dag).  

Intern uppföljning, planerings-
systemet Laps Care.  
 
Mätningen genomförs under 
två veckor på hösten. 

Mätning sker under hösten 
2019 och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Personalkontinuitet medelvärde (st) 17 16 16 15  

 
Aktiviteter:  

• Uppföljning av arbetet med LifeCare planering.  
 Sker på träff med hemtjänstchefer. Träff med systemansvarig sker i höst. 
• Nätverksträff för planerare.  
 Genomförd och utvärdering säger att erfarenhetsutbyte kommer att ske via besök på varandras enheter 

fortsättningsvis. 
• Minska omsättningen av vikarier genom utveckling av bemannings- och schemafrågor.  
 Arbete pågår i arbetsgrupp mellan vård och omsorg och bemanningsenheten. 

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

Analys av HME-enkäten.  Enkäten genomförs under 
hösten 2019 och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer:  

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra” 

76 % 77 % 73 % 71 %  

 
 

                                                           
17 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. 
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Aktiviteter: 

• Skapa handlingsplaner per enhet utifrån HME enkäten. 
 Genomfört på enheter med låga värden. 
• Skapa samsyn om uppdraget mellan olika yrkeskategorier på enheterna, via tvärprofessionellt teamarbete. 
 Tvärprofessionella träffar genomförs varje termin där bland annat arbetssätt diskuteras. 
• Utveckla arbetsmiljöarbetet.  
 Exempel: SAM18 genomförs, arbetsgrupper för att stärka medarbetarinflytande skapas, nya vägar för information 

skapas, HME enkätanalyser per enhet. 
 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  
 

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

Enkäten genomförs under 
hösten 2019 och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten. 

  

   

 
Aktiviteter: 
• Regelbundna APT på alla enheter. 
 Genomförs. 
• Information anslagen på alla arbetsplatser på angiven plats. 
 Genomförs, samt mail ut till medarbetarna. 
• Utveckla kommunikation mellan ledning, medarbetare och politik.  
 Månadsbrev skickas ut från avdelningschef, bemanningsenhet och enhetschef. 

 
Politiskt mål 
Andelen utbildad personal ska öka över tid. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andel undersköterskor ska vara lägst 80 % den 
31 december 2019.  

Statistik från 
personalfunktionen. 

Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel undersköterskor 76,87 % 77,04 % 79 % 78,17 % 82,91% 19 

 
Aktiviteter: 

• Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden vid studier till 
undersköterska. 

 Erbjudandet finns men ingen studerar för närvarande. 
• Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda genom projektet 

Kompetensförsörjning Bräcke. 
 Kompetensförsörjning Bräcke har under våren fokuserat på att stötta handledarna i språkutvecklingsfrågor. 

  

                                                           
18 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
19 Från och med 2019, inkluderas inte längre LSS-verksamheten då den omorganiserats till sociala avdelningen.  
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Politiskt mål 
Medarbetarna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling. 

 
Aktiviteter:  

• Erbjuda stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor.  
 Erbjudandet finns men ingen student för närvarande. 
• Fortlöpande utbildning i brandskydd och förflyttningsteknik. 
 Genomförs. 
• Under 2019 påbörjas BPSD20 utbildning för samtlig personal inom vård och omsorg. 
 Under våren har 2/3:e delar av medarbetarna utbildats, resterade under hösten. 
• Ledarskapsutveckling för ledningsgrupp inom vård och omsorg. 
 Utbildningar inbokade i höst. Bokcirkel startad. 
• Webutbildning i palliativ vård till alla medarbetare på APT.   
 Pågår. 
• Utbildning i upprättande av genomförandeplaner med ett rehabiliterande förhållningssätt.  
 Utbildning i rehabiliterande synsätt har genomförts på vissa ennheter. 
• Uppföljning/vidareutveckling av LifeCare mobil. 
 Sker via hemtjänstmöten. 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen inte att 

uppnås.  
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +903 -4 209 -4 115 -2 451 -6 033 

 
Aktiviteter:  

• Ekonomisk uppföljning via chefsmöten. 
 Sker månatligen. 
• Ekonomisk uppföljning på arbetsplatsträffar.  
 Sker månatligen. 
• Arbete med delårsprognos och analyser. 
 Genomförs. 
• Arbeta med verksamhetsplaner. 
 Genomförs. 
• Bevakning av statsbidrag. 
 Sker. 

 
 

Politiskt mål 
År 2020 ska Bräcke kommun vara landets effektivaste vård och omsorg med bibehållen personal- och brukarnöjdhet.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Grundbemanning inom särskilt boende ska vara 
0,6 på våra blandboenden. 

Antalet årsarbetare delat i 
antalet platser.  

Målet kommer troligen inte att 
uppnås.  

Grundbemanning inom särskilt boende ska vara 
0,8 på våra demensboenden. 
 

Antalet årsarbetare delat i 
antalet platser.  

Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
  

                                                           
20 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.  
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Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-06-30 
Grundbemanning inom särskilt 
boende.    0,62 0,67 

Grundbemanning inom 
demensboende.    0,75 0,77 

 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Effektiviteten inom hemtjänst ska öka jämfört 
med föregående år.  

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

Målet kommer troligen att 
uppnås.  

Indikatorer: 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Effektivitet inom hemtjänsten.     81 % 86 % 

 
Aktiviteter:  

• Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier, bland annat genom översyn av schemaläggning och 
bemanningskrav.  

 Arbetsgrupp mellan vård- och omsorgsavdelningen och bemanningsenheten arbetar med frågan. 
• Arbeta med att minska sjukfrånvaron. 
 Sker på enhets och avdelningsnivå. 

 
Framtid 
 
Under hösten kommer medarbetarna på vård- och omsorg och inom socialtjänsten att gå en utbildning inom missbruk, 
psykisk ohälsa, hot och våld. Utbildningen är skapad för att medarbetarna ska få verktyg att hantera svåra situationer på 
sina arbetsplatser. 
  
Förändringsarbetet kommer att ha fokus på schemaläggning och graf under hösten. 
 
Under hösten startar ett arbete med avtalsuppföljningar, där matavtal är först ut. 
 
Arbete med uppdraget att analysera behovet av antal och typ av boende i kommunen fortgår, bland annat genom en enkät 
till medborgare om deras önskemål om boende på äldre dagar.  
 
Kvalitet  
 
Medborgare med kognitiv svikt21ökar och därför satsar avdelningen på att utbilda medarbetare inom BPSD22. 
 
Ökningen avser även medborgare med missbruk och psykisk ohälsa. Under hösten kommer det därför satsas på en 
utbildningsdag även inom det området.  
 
Vård- och omsorgsavdelningen och bemanningsenheten har regelbundet träffats för att samverka. En samsyn har skapats 
kring rutiner och riktlinjer. 
 
Projekt kompetensförsörjning i Bräcke har haft fokus på hur handledare kan stötta upp nysvenskar med extra utbildnings-
insatser i vårdsvenska. 
  

                                                           
21 Demens 
22 Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. 
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Verksamhetsmått  
 

 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Äldreomsorg      
Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst 282 285 267 229 237 
Antal platser i särskilda boendeformer SoL 121 121 121 109 103 

-varav platser i gruppboende för dementa 18 18 18 10 10 
-varav platser för permanent boende 93 93 93 89 83 
-varav platser för korttidsboende 10 10 10 10 10 

HSL      
Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård 180 213 140 98 106 

 
 
 

  



 

 
 

62 

 
 
 
 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 
 
 
Chef:  Göran Bengtsson 
 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen är till stor del en serviceverksamhet till allmänheten och övriga avdelningar, i form 
av tillhandahållande av vatten- och avlopp, renhållning, gator och vägar, bostäder och lokaler med mera. 
 
Avdelningen består av fyra enheter: fastighetsenhet, V/A-enhet, renhållningsenhet, och planerings- och administrativ enhet 
där även infrastrukturfrågor och försäkringsärenden hanteras. Enheterna upprättar förslag till investeringsbudget inom 
avdelningens verksamhetsområden. 
 
Årets händelser 
 
Fastighetsenhet 
 
Enheten har i år startat upp en ny organisation vilket har gjort att vissa planerade projekt försenats. Målet är att vara i fas 
under 2020.  
 
Under året har bland annat ventilationsaggregat på Gällö Skola och Gimsätra färdigställts, fasadrenoveringar i Kälarne och 
Gällö genomförts, SBF-godkända brandlarm installerat samt uppstart av stambyten genomförts. Utöver det har både 
exteriöra och interiöra underhållsarbeten gjorts på kommunens fastigheter samt asfaltering av parkerings- och gångytor på 
fastigheterna. 
 
VA-enheten 
 
Under året har sju nyanslutningar gjorts på VA-nätet. Det har bytts ut vattenledningar och serviceledningar längs 
Jämtlandsgatan och Gränsgatan i Bräcke. I Hunge har ett nytt vattenverk projekterats och byggstarten kommer ske under 
hösten. Det har driftsatts en råvattenbrunn i Furunäset Gällö.  
 
Renhållningsenhet 
 
Efter viss vakans har en ny chef för enheten rekryterats och tillsatts. Det har inneburit att utvecklingsfrågor inom 
personalområdet återigen kan hanteras.  
 
Samtliga återvinningscentraler (ÅVC) bemannas numera av personal från Bräcke. Arbetsmiljön har förbättrats på ÅVC i 
Bräcke genom renovering av personalutrymmen. 
 
Planerings- och administrativ enhet 
 
Enheten sköter övergripande avdelningsfrågor, översiktsplanering och administrerar fastighetsärenden. Enheten hanterar 
frågor kring avdelningens ekonomi. Kommunala skogsbeståndet, upphandlingar, avtal och arrenden. 
Enheten ansvarar för drift och skötsel av gator och vägar, parker, vägbelysning, bidrag till enskilda vägar samt vissa 
fritidsanläggningar (elljusspår och fotbollsplaner med flera). Enheten köper tjänster för vinterväghållning och yttre skötsel.  
 
Alla befattningar inom administrationen är nu bemannade. Det innebär att det under året har kunnat genomföras ett antal 
upphandlingar, både egna och genom upphandlingskontoret. Kvalitetsarbetet i dessa frågor har dessutom avsevärt 
förbättrats. Nya uppgifter på enheten är försäkringar där en ny mäklare har upphandlats. Resurser har överförts från staben 
och kommunens systematiska brandskyddsarbete (SBA) är åter i fokus. Några stora projekt fortgår, eventuell flytt av 
fjärrvärmen belägen på Gällö skola och ombyggnad av elevhemmet till boende för äldre genom Statens 
bostadsomvandling (SBO). Planen är att de ska komma igång under hösten.  
 
Infrastrukturfrågor  
 
Del av Jämtlandsgatan och Gränsgatan samt Stensmyrvägen i Bräcke har renoverats. Elektroniska körjournaler kommer 
under hösten att monteras på samtliga fordon på avdelningen. Trafikverket utreder delar av gatubelysningsnätet gällande 
ägarförhållande och standard. 
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Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Administration, gemensamma kostn mm 3 675          2 360           3 825          4 086          261 -              
Mark, fastigheter och kartor 581             446              576             603             27 -                
Skog 887 -            156 -             215 -            227 -            12                 
Gator och vägar 4 862          3 364           5 205          5 151          54                 
Vägbelysning 1 494          814              1 602          1 500          102               
Parkverksamhet 1 792          1 180           1 864          1 861          3                   
Fritidsverksamhet 4 036          2 357           3 483          3 464          19                 
Lokaler mm 6 859          4 073           5 050          4 213          837               
Bostäder mm 716 -            1 279           1 313          3 445          2 132 -           
Fjärrvärme 154 -            42 -               150 -            68 -              82 -                
Vatten och avlopp -                 -                 -                 -                   
Avfallshantering -                 -                 -                 -                   
Totalt 21 542     15 675      22 553     24 028     1 475 -        

 

 
 
 
 
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 

 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom administrationen har det funnits ett sparbeting på 0,4 miljoner kronor. En omfördelning av fastigheter mellan lokaler 
och bostäder har gjorts under året, vilket gör att det är svårt att jämföra budget och prognos. Underskottet för avdelningen 
finns framför allt inom bostadsverksamheten där vakansgraden har blivit betydligt högre 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 
Stimulera till en förbättrad tillgänglighet där yttre miljö, ett bra boende och ändamålsenliga lokaler prioriteras och 
kommuninnevånarnas gemensamma resurser nyttjas på effektivaste sätt. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Kommunala gators och vägars standard förbättras 
med minst 1 000 löpmeter/år.  

Intern uppföljning Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal meter standardförbättrade 
gator och vägar  1 150 937 1 001 1 300 700 

 
  

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 110 621      72 751         109 621      108 345      1 276            
Intäkter 89 079 -       57 076 -        87 068 -       84 317 -       2 751 -           
Nettokostnad 21 542     15 675      22 553     24 028     1 475 -        
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Aktiviteter:  
• Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar inom Kälarne och Gällö området. 
 Ej ännu genomfört.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Minst tio lägenheter tillgänglighetsanpassas vid 
renoveringar .Anm Tillgänglighetsanpassa 
lägenheter är ett gammalt mål som behöver 
revideras. Sedan trygghetsboendet byggdes 
tillgänglighetsanpassas endast ett fåtal 
lägenheter per år via bostadsanpassning.  
 

Intern uppföljning Målet har inte utvärderats.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal lägenheter/år som 
tillgänglighetsanpassats. 11 18 10 i.u. i,u 

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

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

Analys av HME-enkäten.  Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra” 

77 % 72 % 65 % 60 %  

 
Aktiviteter:  
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer 
 Loksam genomförs. Det förs dialog vid fackliga frågor. 
• Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar 
 APT har genomförts i huvudsak på enheterna och några APT för hela arbetsgruppen. 
• Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen 
 Hittills i år har ingen gemensam aktivitet genomförts, förutom städdag med APT. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten. 

  

   

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen inte att 

uppnås.   
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 
2019 

Avvikelse mot budget (tkr) -4 109 -3 198 +790 -2 012 -1 475 
 
Aktiviteter:  
• Kontinuerlig uppföljning av utfall. 
 Har genomförts med stöd från controller. 
• Information till medarbetare på arbetsplatsträffar (APT).  
 Har genomförts. 
• Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar. 
 Dialog förs med energi- och klimatsamordnaren på tillväxtavdelningen.  
• Förbättra VA-nätet och VA inom fastighetsbeståndet. 
 Arbeten pågår fortlöpande. 
• Värdesäkra fastigheter och kontinuerligt arbeta med renings- och vattenverk. 
 En översyn på statusen över våra vatten- reningsanläggningar har gjorts och flera åtgärder genomförts till exempel 

ses högreservoarer över, rengörs och besiktas, ett nytt reningsverk är under uppbyggnad, en kompletteringsvattentäkt 
i Gällö har gjorts och renovering av vattenverket i Revsund har skett. 

• Minska andelen stölder av avfall på ÅVC och lämna utsorterat avfall för återbruk/återvinning. 
 Stölder har minskat och därigenom lett till färre polisanmälningar.  

 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och 
uppgå till minst 95 %. 

Intern uppföljning.  Målet kommer troligen inte att 
uppnås. Prognosen är att 
uthyrningsgraden för hela året 
kommer uppgå till 89,2 %.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Uthyrningsgrad 89 % 92,6 % 94,7 % 95,2 % 90,3 % 

 
Aktiviteter:  
• Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning. 
 Effektiviseringsarbetet fortskrider. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka23. 
 

Årlig plockanalys Följs upp i årsredovisningen.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andel rätt sorterat hushållsavfall 71 % 71 % 69 % 77 %  

 
Aktiviteter:  
• Aktiv information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras. Ett exempel kan 

vara genom tydliga sorteringsanvisningar. 
 Information angående taxor har kommunicerats med abonnenter. Undantaget hyreshus.  
 Sorteringsguiden har publicerats på kommunens hemsida med information om avfallshantering. 
 I samband med fakturering erhöll medborgarna information om renhållningstaxan. 

 
Framtid 
 
Avdelningen fortsätter arbetet med att minska fastighetsbeståndet med hjälp av fastighetsmäklare. Fastighetsenheten står 
inför stora investeringar på grund av underhållsskulden.  
 
Renhållningsenheten utreder eventuell ny återvinningscentral i Bräcke alternativt bygga om den befintliga. En grovplan 
ska vara klar senast våren 2020. Från och med 2021 gäller nya bestämmelser i avfallsförordningen om separat insamling 
av matavfall. Det innebär att frågan måste börja utredas snarast. Under året kommer avdelningen att påbörja arbetet med 
att ta fram strategier (handlingsplaner) avseende sluttäckningsåtgärder för avfallstippar.  
 
Faktureringsintervaller för VA och renhållning har ändrats och omfattar numera varannan månad.  
 
Inom VA finns ett stort behov av investering i ett styr- och övervakningssystem för kommunens vatten-, och reningsverk 
samt pumpstationer. I nuläget undersöks olika alternativ. I Hunge planeras för ett nytt vattenverk. Borrhålet har anlagts och 
fortsatt arbete sker under hösten. Kompletterande reningssteg för Pilgrimstads reningsverk ska anläggas när VA-enheten 
får nytt tillstånd för verksamheten enligt miljöbalken. Underlaget för en sådan ansökan är under utredning. Ett 
inriktningsbeslut efterfrågas. 
 
Kvalitet 
 
Avdelningen arbetar nu aktivt med att förbättra upphandlingar och uppföljningar av projekt. 
 
Statusbesiktningar av samtliga vatten- och reningsverk har genomförts under året. Utifrån besiktningarna upprättas 
åtgärdsplaner. För att förbättra vattenkvaliteten rengörs under året vattenreservoarerna. En större underhållsåtgärd har 
genomförts vid anläggningen för råvattenproduktion och en reservvattenbrunn i Furunäset Gällö har anlagts och 
godkännts.  
 
Verksamhetsmått  
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Fastighetsenhet      

Interna hyreslokaler 37 880 m² 37 880 m² 36 514 m² 36 514 m² 36 514 m² 

Kontors- och affärslokaler 11 187 m² 11 187 m² 11 466m² 11 466 m² 11 466 m² 

Industrilokaler 13 110 m² 9 816 m² 9 816 m² 4 932 m² 4 932 m² 

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

Lägenheter 467 st 472 st 475 st 475 st 475 st 

V/A- och renhållningsenhet      

Mängd producerat dricksvatten 850 000 m³ 850 000 m³ 850 000 m³ 566 000 m³ 300 386 m³ 

                                                           
23 Verksamhetsmålet kommer under 2020 ändras till att omfatta ”hushållsavfall som går till förbränning”.  
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Staben 
 
Kommundirektör:  Bengt Flykt 
Stabschef:  Camilla Samuelsson 
Personal- och ekonomichef:  Henrik Kvist
 
 
Kommundirektören är enligt kommunallagen 7 kap. 1 § ansvarig chef för den förvaltning som finns under styrelsen 
(kommunledningsförvaltningen), vilket i Bräcke kommun motsvaras av staben.  
 
Staben har fyra enheter: personal- och ekonomienhet, bemanningsenhet, kanslienhet och IT-enhet. Avdelningen har 
stödjande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningsgemensamma områden.  
 
Kommundirektören beslutade i mars 2019 (ks § 123/2019) att personal- och ekonomienheten placeras direkt under 
kommundirektören. Det innebär att stabschef samt personal- och ekonomichef är sidoordnade inom ramen för staben. I det 
praktiska arbetet blir beslutsvägarna kortare samtidigt som staben fortsätter att arbeta som tidigare.  
 
Årets händelser 
 
Personal- och ekonomienhet  
 
Enheten har under årets första åtta månader, dels haft stor omsättning av personal samtidigt som det har tillkommit flera 
nya lagar som påverkar enhetens löpande arbete. 
 
Inom ekonomifunktionen har det skett flera personella förändringar. En ny ekonomiadministratör har anställts med 
anledning av pensionsavgång. En personalförstärkning har skett efter dialog med ekonomiutskottet (Eku § 20/2019). Det 
har resulterat i att en ny tjänst som kommuncontroller är tillförd och ytterligare en person har rekryterats till funktionen. 
 
Ekonomifunktionen har, utöver det löpande arbetet, avsatt tid för arbete med kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att få en ny 
stiftelse på plats, att implementera den nya redovisningslagen i delårsrapport/årsredovisning samt att möta den nya lagen 
avseende elektroniska leverantörsfakturor. 
 
Inom lönefunktionen pågår dels en generationsväxling samtidigt som en erfaren medarbetare har annonserat att hen 
kommer att avsluta sin anställning i närtid. En nyrekrytering har skett för att möta de framtida förändringarna, vilket för 
närvarande innebär att det föreligger en överanställning inom funktionen.  
 
Lönefunktionens arbete har i hög grad påverkats av förändringen i lagen om sjuklön där ett karensavdrag ersatt tidigare 
karensdag. Implementeringen, som gäller från årsskiftet, var omständlig och frågorna från medarbetare har varit många. 
En annan förändring som i ännu högre grad har påverkat funktionen är de nya reglerna kring rapportering av 
arbetsgivardeklaration på individnivå till Skatteverket. Reglerna innebär i korthet att från den första februari 2019 är 
arbetsgivare skyldiga att månadsvis lämna kontrolluppgifter på individnivå till Skatteverket. Innan förändringen lämnades 
dessa uppgifter en gång per år. Den årliga löneöversynen genomfördes enligt plan för samtliga kollektivavtalsområden 
med undantag för vårdförbundet, där kommunen har avvaktat ett nytt centralt avtal. 
 
Inom personalfunktionen har en nyrekrytering skett med anledning av en avgång. Funktionen har under början av året lagt 
stor kraft på att slutföra arbetet med att ta fram en kompetensstrategi som fastställdes i juni av kommunfullmäktige (kf § 
44/2019). En revidering av policy för personalpolitiken i Bräcke kommun har också genomförts och fastställts av 
kommunfullmäktige (kf § 43/2019). 
 
Bemanningsenhet  
 
Bemanningsenheten har tillsammans med vård och omsorgsavdelningen startat ett arbete med att förtydliga hur samarbetet 
ska fungera. Det behöver tydliggöras var ansvaret för olika arbetsuppgifter ligger. Framtida personalförsörjning kommer 
att vara en stor del av samarbetet. 
 
Kanslienhet 
 
Under våren har mycket personalresurser använts för arbete med förtidsröstning för omval till kommunfullmäktige i Falun 
och för Europaparlamentsvalet. 
 
Säkerhetssamordnaren har bland annat arbetat med att se över och revidera styrdokument inom säkerhetsområdet, till 
exempel risk- och sårbarhetsanalysen. 



 

 
 

68 

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 38 811        26 566         39 657        38 830        827               
Intäkter 5 465 -         4 234 -          6 139 -         6 370 -         231               
Nettokostnad 33 346     22 332      33 518     32 460     1 058         

 

 
 
 
 
 
I början av året gjordes en organisationsförändring som innebär att funktionen brand- och försäkringshandläggare flyttats 
från staben till teknik- och infrastrukturavdelningen. 
 
Under sommaren har rekrytering påbörjats till två vakanta tjänster inom enheten. 
 
IT-enhet 
 
Arbete har genomförts tillsammans med vård- och omsorgsavdelningen för att Gellinergården och Gimsätra ska få trådlöst 
nätverk samt nytt trygghetslarm.  
 
Bräcke kommuns utgående bredband har ökats till 1Gb samt till 300 Mb för kommunikationen mellan orterna.  
 
Arbete har påbörjats för att införa eSumit som är ett system för förenklad administration av automatisering av 
användarkonton och rättigheter i olika system.  
 
En ny lösning för fjärrinloggning har införts, Microsofts Direct Access.  
 
En ny plattform för virtualisering håller på att införas, där det byts från Citrix som plattform till HyperV.  
 
Bräcke kommun har under året tillsamman med länets övriga kommuner och regionen tecknat ett nytt Jamtnätavtal som 
täcker telefoni och datakommunikation. 
 
Enheten har tillsammans med skolan arbetat för att byta ut gamla datorer och plattor för eleverna. 
 
Budgetutfall 
 

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

 
 
Överskottet mot budget beror bland annat på att delar av lönekostnader varit finansierad med projektmedel och en del 
vakanser. Även kostnader för rehabilitering prognostiseras bli 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. 

  

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Administration, gemensamma kostn mm 31 795        21 466         31 661        31 089        572               
Facklig verksamhet 1 551          866              1 808          1 322          486               
Beredskapsplanering -                 -                   49               49               -                   
Totalt 33 346     22 332      33 518     32 460     1 058         
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Staben utarbetar alternativt genomför översyn av 
minst tre politiska styrdokument inom ramen för 
stabens ansvarsområden.  

Intern uppföljning  Målet har uppnåtts.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal reviderade/upprättade 
politiska styrdokument. 8 4 3 8 4 

 
Styrdokument som tagits fram eller reviderats inom ramen för stabens ansvarsområden är: Policy för personalpolitiken i 
Bräcke kommun, Kompetensförsörjningsstrategi, Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier som riktar sig mot 
förtroendevalda och Instruktion för kommundirektör i Bräcke kommun.  
Aktiviteter:  
• Utarbeta en övergripande personal- och kompetensförsörjningsplan.  
 En kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och fastställd av kommunfullmäktige (kf § 44/2019) 
• Utarbeta riktlinjer för hantering av fordon.  
 Arbetet kommer inte att hinna genomföras under 2019. Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer under hösten 

att påbörja ett pilotprojekt med elektroniska körjournaler som är relevant för arbetet med riktlinjerna. 
• Revidera policy för personalpolitiken i Bräcke kommun. 
 Policyn är reviderad och fastställd av kommunfullmäktige (kf § 43/2019) 
• Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning.  
 Arbete med det har inte gjorts under perioden januari-augusti. 

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

Jämförelse i Time Care Pool 
mellan beställd tid och tillsatt 
tid under 2019. 

Målet kommer troligen inte att 
uppnås.   

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel tillsatta vikariat 93 % 95,5 % 96 % 96,5 % 96 % 

 
Aktiviteter:  
• Stödja vård- och omsorgsavdelningen genom att månadsvis leverera beslutsunderlag för balansering av antalet 

tillsvidareanställda.  
 Staben levererar regelbundet beslutsunderlag, bland annat arbetad tid för både tillsvidareanställd personal och 

vikarier. 
• 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. 

 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där chefer är nöjda med stabens 
stöd och styrning inom avdelningens 
verksamhetsområden ska uppgå till minst 80 %. 

Enkät riktad till kommunens 
chefer.  
 

Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andelen svar där chefer är nöjda 
med stabens stöd och styrning 
inom avdelningens verksamhets-
områden. 

 82 % 90 % 83 % 82 % 
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Aktiviteter:  
• Löpande informera vid chefsträffar om kommunövergripande frågor som har betydelse för verksamheternas chefer i 

det dagliga arbetet.  
 En chefsträff har genomförts under våren. På chefsträffen diskuterades ekonomifrågor, friskvård, rekrytering och 

semesterlöneväxling. Dagen avslutades med en lagbyggande aktivitet (körsång). 
• Prioritera kompetensutvecklande åtgärder (nätverk, webföreläsningar och utbildningar) för att kunna ge stöd och 

styrning till verksamheternas chefer.  
 Personal- och ekonomienheten strävar kontinuerligt efter att delta på de webbseminarier/webföreläsningar som 

erbjuds. Enheten deltar även regelbundet på de träffar som anordnas av KPA, Kommuninvest, länstrafiken, Iseskog 
med mera. Personalfunktionen deltar årligen i det länsgemensamma nätverket (Björnligan) som träffas två gånger 
per år.  Säkerhetssamordnaren har deltagit på gemensamma träffar för säkerhetssamordnare i länet, SäksamZ. 
Handläggare inom överförmyndarverksamheten har deltagit i gemensamma länsträffar. Representant från IT-enheten 
har deltagit på IT-chefsträffar i länet. 

• Eftersträva tvåsamhet inom samtliga ansvarsområden för att skapa redundans och minska sårbarheten i stödet till 
verksamheternas chefer.  

 Personalfunktionen har regelbundna träffar för att stämma av olika sakfrågor. Lönefunktionen har successivt 
påbörjat en generationsväxling samt en ytterligare planerad avgång, vilket innebär en kontinuerlig 
kompetensöverföring mellan medarbetare. Funktionen har för närvarande en överanställning för att säkerställa 
kompetensöverföringen. Inom ekonomifunktionen sker en omfördelning av arbetsuppgifter med anledning av 
resursförstärkningen som beslutades under våren. Bemanningsenheten håller på att bygga upp minskad sårbarhet 
igen, efter rekryteringar. Kanslienheten och IT-enheten jobbar kontinuerligt med att fånga områden där redundansen 
behöver förbättras.    

• I samband med introduktion av nyrekryterade chefer (inom tre månader) genomföra introduktionspass som ger nya 
chefer kunskap om kommunövergripande processer i kommunens verksamhet.  

 Fem (samtliga) 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 Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 
minst 80 %. 

Analys av 
HME-enkät 

Enkäten genomförs under hösten och följs upp i 
årsredovisningen.  
 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra” 

78 % 
 

76 % 75 % 73 %  

 
Aktiviteter:  
• Genomföra arbetsplatsträffar minst en gång per månad.  
 Bemanningsenhet samt personal- och ekonomienhet har gemensam APT 11 gånger per år. Kanslienheten och IT-

enheten har APT 11 gånger per år, uppehåll i juli. 
• Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen.  
 En gemensam aktivitet har genomförts för all personal på staben. 
• 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.  
 Lokala samverkansgrupper har genomförts. Staben ingår i lokal samverkansgrupp tillsammans med 

tillväxtavdelningen och bygg- och miljöförvaltningen. 
• Vidareutveckla samsynen om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.  
 Funktionerna ekonomi, löner och personal inom personal- och ekonomienheten har regelbundna funktionsträffar för 

avstämning av olika sakfrågor. Kanslienheten och IT-enheten har regelbundna korta avstämningar. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att 
de vet var och hur de ska hitta och få 
information som rör verksamheten uppgår till 
minst 75 %.  

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen.  
 

 
Indikatorer 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten. 

     

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen att 

uppnås.   
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 
2019 

Avvikelse mot budget (tkr) -96 tkr +224 +1 648 +1 139 + 1058 
 
Aktiviteter:  
• Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram.  
 Dialog mellan stabens chefer genomförs regelbundet för att fånga uppkomna avvikelser. 
 
 
Politiskt mål 
Avdelningens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel elektroniska 
leverantörsfakturor 43,6 % 44,9 % 47,1 % 51,2 % 61,5 % 

 
Aktiviteter:  
• Aktivt arbeta för att öka andelen elektroniska leverantörsfakturor. 
 Under året har en ny lag trätt ikraft som ställer krav på att leverantörer skickar elektroniska leverantörsfakturor. 

Utvecklingen är tydlig med en tioprocentig ökning jämfört med föregående år. Kommunen har även tagit emot 
elektroniska leverantörsfakturor i den nya standard som är EU-anpassad. I den del som inte är elektronisk ingår alla 
anhörigbidrag, återbetalningar med mera som betalas. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.  Målet kommer troligen inte att 

uppnås.  
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal digitala möten/utbildningar.   5 5 3 

Angivet antal avser webbutbildningar där kostnaden för deltagande bokförts på kontot för kursavgifter. 
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Aktiviteter:  
• Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webbteknik där det bedöms möjligt.  
 Högtalartelefon och webbteknik 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 Mätmetod Måluppföljning 
Antalet manuella lönerapporter ska vara 
oförändrat eller minska jämfört med föregående 
år.  

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

Utfall: 178 (2018: 235) 
 
Prognos för 31/12: Målet 
kommer troligen uppnås. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antalet manuella lönerapporter  536 505 515 543 178 

* Inklusive arvoden 
 
Aktiviteter:  
• Arbeta med att tillse att huvuddelen av alla lönerapporter rapporteras in enligt normala rutiner.  
 Lönefunktionen kommunicerar kontinuerligt frågan med berörda chefer för att antalet manuella lönerapporter ska 

vara så få som möjligt. 
 
Framtid  
 
Bemanningsenheten fortsätter samarbetet med vård- och omsorgsavdelningen för att hitta former för framtida samarbete. 
Detta samarbete kommer också att ligga till grund för samarbetet med övriga avdelningar. Bemanningsenheten kommer 
under hösten försöka vara synliga på enheterna inom vård- och omsorgsavdelningen, som ett led i att förbättra samarbetet.   
 
Personal- och ekonomienheten kommer under hösten utarbeta riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, lämna förslag 
på revidering avseende rekryteringspolicy och friskvårdspolicy samt slutföra överläggningar och teckna lokala 
kollektivavtal dagar med de fackliga organisationerna gällande utbyte av semesterdagstillägg mot extra lediga. 
Målsättningen är att detta utbyte ska kunna införas på de arbetsplatser där det är möjligt från årsskiftet 2019/2020.  
 
IT-enhetens arbete påverkas av utvecklingen i kommunens verksamheter när det gäller mängden IT-relaterad utrustning 
som används och av att verksamheterna blir allt med beroende av att det IT-stöd som används fungerar. 
Övergång till Office365 för all administrativ och omsorgspersonal har påbörjats. Övergången kommer att ske succesivt 
under tre år. 
 
Uppgradering till Windows10 på samtliga datorer pågår. Microsoft har slutat supportera windows7. 
 
Kvalitet  
 
Personal- och ekonomienheten lägger just nu mycket tid på kompetensöverföring med anledning av den stora 
personalomsättningen på enheten. Arbetet kommer att ta lång tid 
 
Införandet av eSumit kommer att innebära enklare administration av användare i datasystem samt underlätta uppfyllandet 
av kraven i GDPR. 
 
Datorer för lärarna har bytts ut för att få en enhetlig miljö i skolan.  
 
Kommunikationsutrustning har bytts ut i serverhallen för att öka kapaciteten och säkerheten. 
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Verksamhetsmått 
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Antal inkomna leverantörsfakturor 20 159 19 948 18 782 18 301 13 181 

       varav andel elektroniska 43,6 % 44,9 % 47,1 % 51,2 % 61,5 % 

Antal skickade fakturor 23 272 26 208 30 498 30 827  24 617 

Antal utbetalda löner 11 925 11 352 12 367 12 149 7 868 

Antal diarieförda ärenden24 1 075 1 146 1 283 722 405 

Antal datoranvändare25   1 316 1 103 1 190 
 
Ökningen av skickade fakturor beror på att faktureringen av va/renhållning nu sker varannan månad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
24 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. 
 
25 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. 
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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 i Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad samt tre F - 9 skolor i Bräcke, Gällö och Kälarne. Fritidshem finns vid 
alla skolor samt i Pilgrimstad. 
 
 
Årets händelser 
 
Trots att barnantalet i förskolan nu minskat till 226 inskrivna barn är detta ändå 32 barn fler än hösten 2015. Den vändande 
trenden tycks hålla i sig och behovet av fler avdelningar finns därför kvar även detta läsår i Gällö. Bidrag finns för att 
minska barngrupperna genom fler avdelningar.  
 
Under våren avvecklade Migrationsverket successivt sina boenden i kommunen, något som i hög grad har påverkat skolan. 
Från 700 elever år 2016 har antalet elever nu minskat till 626 och det stora behovet av förberedelseklasser finns inte längre 
kvar. Behov av studiehandledning på modersmålet, undervisning i svenska som andra språk samt modersmål finns 
däremot kvar för elever med upphållstillstånd. 
 
Efter en pensionsavgång har en ny biträdande rektor vid Gällö skola tillsatts. 
  
Rektorn vid Gällö skola och biträdande rektor vid Bräcke skola avslutade rektorsutbildningen i maj. Kälarnes nya rektor 
och förskolans rektorer har påbörjat rektorsutbildningen under våren. Från den 1 juli benämns förskolecheferna, enligt ny 
lag, rektorer vilket innebär att det numera är obligatoriskt även för dem att genomgå rektorsutbildningen. Rektorn vid 
Bräcke skola avslutade rektorslyftet, en vidareutbildning på rektorsutbildningen. 
 
Skolinspektionen genomförde sin regelbundna tillsyn i kommunen under våren och beslutade i maj att avsluta tillsynen 
eftersom det vid tillsynen inte framkommit annat än att kommunen uppfyller författningarnas krav. 
 
Samverkan med Skolverket kring nyanländas lärande har pågått för fullt under våren med omfattande 
kompetensutveckling för personalen kring läsinlärning, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt, studiehandledning, 
kartläggning av nyanländas kunskaper med mera. Skolverket har bekostat all fortbildning inklusive tid för processledning. 
Denna samverkan kommer att fortsätta även under höstterminen. 
 
Dessutom har kommunen gått med i nätverket E-Twinning inom Erasmus + som erbjuder en plattform för skolpersonal i 
Europa där lärarna kan kommunicera, samarbeta och utveckla projekt. Under hösten 2018 gick fem lärare utbildning i E-
Twinning i olika länder. I april 2019 hölls sedan en gemensam fortbildningsdag med personal från UHR (Universitets-och 
HögskoleRådet) där även kommunens lärare delgav sina erfarenheter av nätverket.  
 
Under våren inrättades ett samarbete mellan kommunens skolor, socialtjänst och polis som ska underlätta för alla parter att 
snabbare komma till insatser för de barn som far illa. Mötena har varit mycket givande och redan efter ett par månader ser 
skolan att resultat har börjat synas. 
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 163 079      105 124       160 225      165 525      5 300 -           
Intäkter 39 798 -       20 444 -        32 420 -       31 332 -       1 088 -           
Nettokostnad 123 281  84 680      127 805  134 193  6 388 -        
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
Avdelningen gick in i året med ett sparbeting på 2,3 miljoner kronor. Det underskottet återfinns inom administrationen. 
Inom undervisning och förskoleklass prognostiseras lägre intäkter från Migrationsverkets än budgeterat. Inom förskolan är 
det fler barn än planerat vilket också innebär underkott mot budget.  
 
 
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 Mätmetod Måluppföljning 
Andelen elever i årskurs 9 som når kunskaps-
kraven i alla ämnen och är behöriga till ett 
nationellt program ska öka.  

Betyg åk 9. 
 
Följs upp i det systematiska 
kvalitetsarbetet på skolnivå och 
avdelningsnivå 

Målet har inte uppnåtts.  
 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen elever behöriga till 
nationellt program 85,1 % 64,1 % 65,3 % 75,0 % 73,9 % 

Genomsnittligt meritvärde 218,5 172,8 171,5 196,5 195,8 
Andelen elever som nått 
kunskapskraven i alla ämnen 80,5 % 63 % 57 % 64,5 % 63,8 % 

 
  

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Admin, gemensamma kostn mm 4 234          2 657           2 089          5 610          3 521 -           
Administration barnomsorg 237             296              380             287             93                 
Adminstration grundskola 1 318          1 024           2 744          3 313          569 -              
Kultur och fritid 11               1 -                 43               10               33                 
Förskolor 29 735        21 310         31 322        32 403        1 081 -           
Förskoleklass 2 057          2 107           2 640          3 504          864 -              
Fritidshem 6 988          4 684           8 154          7 891          263               
Skolmåltider 5 196          3 313           5 513          5 411          102               
Elevvård 6 750          5 449           9 140          8 571          569               
Skolskjutsar 2 872          1 576           2 914          2 614          300               
Lokaler 15 592        9 877           15 154        14 845        309               
Undervisning 40 182        27 116         39 673        42 008        2 335 -           
Obligatorisk särskola 1 666          1 017           1 600          1 382          218               
Vuxenutbildning 3 443          2 255           4 108          4 013          95                 
Svenska för invandrare 3 000          2 000           2 331          2 331          -                   
Totalt 123 281  84 680      127 805  134 193  6 388 -        
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Aktiviteter:  
• Formativ bedömning (eleven ”coachas” till att veta vad som krävs för ett högre betyg). 
 Tillämpas vid alla skolor. 
• Utveckla IT i undervisningen, bland annat med hjälp av plattformen Haldor och Office 365. 
 IT i undervisningen har satt fart med hjälp av en till en-satsningen i åk 7, lärplattformen Haldor och O365. 
• Medverkan i NTA Skolutveckling-Naturvetenskap och teknik för alla. 
 NTA-arbetet är aktivt och har utökats med två nya teman under året 
• Medverkan i skolverkets satsning på nyanlända elevers lärande. 
 Större delen av avdelningens kvalitetsarbete har inriktats på denna samverkan. Inom detta projekt har kommunen fått 

stöd att utveckla studiehandledning samt kartläggning av nyanländas kunskaper. Vidare har lärare fått gedigen 
utbildning att på ett strukturerat sätt utveckla alla elevers färdigheter i svenska. Två förskollärare och två lärare har 
fått en gedigen handledarutbildning i Språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).   

• Upprätta åtgärdsprogram vid behov. 
 Upprättas efter beslut av rektor. Skolorna har också lagt stor tonvikt vid att arbeta strukturerat med individuella 

anpassningar och särskilt stöd med hjälp av bland annat Skolverkets web-kurs för ändamålet.  
• Fördela resurserna strategiskt. 
 Försök har påbörjats. 
• Utveckla det kollegiala lärandet. 
 Arbetet med kollegialt lärande har ingått som en naturlig del i arbetet med nyanländas lärande tillsammans med 

Skolverket.  
• Arbeta med kompetensförsörjning både vad gäller rekrytering och fortbildning. 
 Kommunen deltar i den regionssatsningen Skolkören som inriktar sig på detta. Avdelningen har även deltagit i 

kommunens gemensamma arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi.  
 

Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen elever som upplever att de vid behov får 
hjälp med skolarbetet ska minst bibehållas. 

Årlig kommungemensam 
elevenkät 

Målet har uppnåtts.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
”Lärarna hjälper mig om jag 
behöver det” (enkätfråga). 92 % 93 % 91 % 91 % 92 % 

”Jag vet vad jag ska kunna för att 
nå kunskapskraven” (enkätfråga). 84 % 84 % 84 % 80 % 83 % 

”Mina lärare förväntar sig att jag 
ska nå kunskaps-kraven” 
(enkätfråga). 

93 % 97 % 92 % 91 % 94 % 

 
Aktiviteter:  
• Erbjuda läxhjälp. 
 Har erbjudits elever i årskurs 4 – 9. Även sommarskolor har bedrivits med många ambitiösa elever, i huvudsak 

nyanlända.  
• Erbjuda särskilt stöd. 
 Kommunen lägger jämförelsevis bra med resurser till elever i behov av stöd. 
• Fortsatt satsning på vidareutbildning av fler specialpedagoger.  
 Under våren tog ytterligare en lärare speciallärarexamen och därmed finns behöriga specialpedagoger/speciallärare 

vid alla tre skolorna. 
• Satsning på välfungerande elevhälsa och elevhälsoteam. 
 Elevhälsan är väl utbyggd och alla lagstadgade kompetenser ingår. Alla skolor har välfungerande elevhälsoteam. 

 
 

Politiskt mål 
Alla är lika mycket värda. Alla känner sig trygga och ingen utsätts för kränkande behandling eller hot. 
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Indikatorer: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
”Jag känner mig trygg i skolan” 
(enkätfråga) 90 % 94 % 90 % Förskolan: 94% 

Grundskolan: 91% 
Förskolan: 95 %  
Grundskolan: 92 %  

Antalet kränkningsrapporter 42 35 43 31 98 
Kommentar: Ökningen av rapporter har skett i Gällö där absolut nolltolerans mot hårda ord har lett till att det blivit 
många rapporter årskurs F - 5. 
 
Aktiviteter:  
• Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna. 
 Görs varje hösttermin. 
• Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling. 
 Görs varje hösttermin. 
• Uppföljning via trygghetsteamen/elevhälsoteamen. 
 Görs fortlöpande. 
• Förebyggande insatser av dramapedagog/skolkurator. 
 Har genomförts. 
• Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer. 
 Har genomförts enligt incidentrapporterna.  

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen elever som upplever att de har 
inflytande och att deras åsikter tas tillvara ska 
minst bibehållas.  

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

Målet är inte uppnått.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andelen elever som upplever att de 
har inflytande och att deras åsikter 
tas tillvara 

86 % 86 % 86 % 84 % 81 % 

 
Aktiviteter:  
• Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper. 
 Elevforumen har regelbundna möten. 
• Utvecklingssamtal minst en gång/år i förskolan och förskoleklassen, en gång/termin i grundskolan. 
 Genomförs.  
• Delaktighet i undervisningsplanering. 
 Bör successivt förbättras med införandet av lärplattformen Haldor.  
• Fortlöpande utbildning av elevskyddsombud. 
 Görs av personalspecialist.  

 
 

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 
Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen legitimerade lärare och förskollärare ska 
öka. 

Statistik SCB  Målet kommer troligen inte att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel förskollärare i förskolan 40 % 42 % 42 % 34 % 36 % 
Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i förskoleklass. 98 % 61 % 61 % 86 % 62 % 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen på fritidshem. 34 % 41 % 41 % 52 % 36 % 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i åk 1 - 9 83 % 79 % 80 % 83 % 80 % 

 
Aktiviteter:  
• Delta i länets rekryteringsinsats ”Skolkören”. 
 Kommunen har ingått i satsningen. 
• Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling. 
 Har fungerat väl när kommunen erbjudit studier på arbetstid. Kommunen har inte längre brist på behöriga 

specialpedagoger och speciallärare. 
• Delta i lärarlyftet. 
 Två lärare har gått lärarlyftet under våren (matematik och idrott och hälsa) . Två obehöriga lärare studerar till 

examen inom VAL. 
• Annonsera efter förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan. 
 Görs regelmässigt. 
• Övningsförskola från och med vt 2018 för lärarstudenter. 
 Trollskogens förskola har medverkat i Mittuniversitets projekt med övningsförskolor. 

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

Analys av HME-enkäten.  Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra” 

84 % 83 % 78 % 84 %  

 
Aktiviteter:  
• Översyn av den psyko-sociala arbetsmiljön. 
 Översyn kommer i samband med det partsgemensamma arbetet kring lärarnas arbetsmiljö. 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 Arbete med fackliga företrädare påbörjades i maj med en partsgemensam dag i Stockholm kring lärarnas arbetsmiljö. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  
 

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten. 
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Aktiviteter:  
• Utveckla hemsidan för att göra information och blanketter mer lättillgängliga för vårdnadshavare. 
 Avdelningens verksamhetsplanerare har aktivt arbetet med att förbättra blanketter och hemsida. 

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen inte att 

uppnås.   
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 
2019 

Avvikelse mot budget (tkr) +827 +6 749 -3 068 -3 786 -6 388 
 
Aktiviteter:  
• Budgetuppföljning. 
 Genomförts två gånger under våren. 
• Kontinuerlig uppföljning av organisationen.  
 Sker vid budgetuppföljningarna. 
• Strategisk resursfördelning.  
 Har påbörjats.  
• Bevakning av statsbidrag.  
 Har bevakats fortlöpande.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.  Målet kommer troligen att 

uppnås.  
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal digitala möten/utbildningar.      

 
Kommentar: Överenskommelsen om samverkan har lett till fler digitala möten , målet bör ha uppfyllts men det har visat 
sig omöjligt att mäta korrekt.  
 
Aktiviteter:  
• Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webteknik där det bedöms möjligt. 
 Utnyttjandet ökar stadigt i takt med att teknikförutsättningarna och personalens IT-kompetens blivit allt bättre.   
• Utveckla personalens kompetens att nyttja teknikens möjligheter.  
 Kompetensen har ökat kring möjligheterna att delta via länk men lyckas fortfarande alltför ofta inte. 

 
Framtid 
 
Trycket på förskolorna har ökat och trenden med stadigt minskande elevkullar tycks ha planat ut något vilket gör att det 
annars är svårt i dagsläget att sia om skolornas framtid de närmsta åren. Behov föreligger dock att se över kommande 
högstadieorganisation utifrån tjänsteunderlag och elevunderlag på 2020-talet, inte minst som hyresavtalet med Folkets hus 
för högstadiedelen i Bräcke löper mot sitt slut. Kommundirektören har därför fått uppdraget att göra en utredning kring 
högstadierna vid E14 och arbetet kommer pågå under läsåret. 
 
Den nationella lärarbristen hotar undervisningens kvalitet och elevernas förutsättningar att nå kunskapskraven. Timplanen 
har dessutom utökats vilket ytterligare späder på lärarbristen. Att lösa bristen genom att lärare reser mellan skolorna är inte 
optimalt ur arbetsmiljösynpunkt, inte heller ur hållbarhetsperspektiv. Fjärrundervisning kan vara ett framtida alternativ, 
men att organisera för detta kan innebära såväl hot som möjligheter. För att inte kvaliteten ska bli lidande behöver 
undervisningen ges de rätta förutsättningarna.   
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Likaså måste tjänsterna vara tillräckligt attraktiva för att de inte ska väljas bort av kompetenta lärare som inte vill förlora 
den nära kontakten med eleverna. Tillräcklig tid behöver ges för att planera undervisningen, särskilt i det inledande skedet. 
Om lärarbristen löses med alltför många lärare på distans utanför kommunen kan skolorna riskera att utarmas på personal 
runt eleverna. Med nuvarande krav på handledare tillsammans med eleverna på hemmaplan kan alternativet också bli 
alltför kostsamt. Å andra sidan kan stora möjligheter skapas genom att i samarbete med andra kommuner låta 
fjärrundervisningen skapa förutsättningar för att kunna skapa attraktiva heltidstjänster för kommunens egna lärare. Under 
alla omständigheter kommer IT-utvecklingen att förändra undervisningens villkor i framtiden, särskilt när det gäller 
undervisning för äldre elever.  
 
Kvalitet  
 
Skolinspektionen utför regelbunden tillsyn av såväl skolor som huvudmän. Utifrån elevresultat samt elev- föräldra- och 
personalenkäter såg de inte någon anledning att utföra tillsyn av någon enskild skola vid årets regelbundna tillsyn. Man 
hade heller inga synpunkter på Bräcke kommun som huvudman under vårens tillsyn. 
 
Trots lärarbristen är lärarsituationen jämförelsevis god och personalomsättningen har minskat, särskilt under pågående 
läsår. Andelen behöriga lärare ligger nära i nivå med riket. I förskolan är dock andelen behöriga förskollärare fortsatt 
oroväckande trots att siffran ökat något. Kommunen har endast 36 % förskollärare mot 42 % i riket och 46 % i 
kommungruppen. Samtidigt ställs allt högre krav på förskollärarna och den pedagogiska verksamheten med den nya 
reviderade läroplanen för förskolan från 1 juli i år.  
 
En insats för att förbättra situationen är att Trollskogens förskola i Bräcke deltar i Mittuniversitets projekt med 
övningsförskolor, men det är inte tillräckligt. Ökade möjligheter till utbildning på hemmaplan kan underlätta 
kompetensförsörjningen, som är allt svårare ju längre bort kommunen ligger från utbildningsorten.     
 
Genom kommunens satsning på vidareutbildning till specialpedagog/speciallärare på betald arbetstid är däremot den 
tidigare akuta bristen helt avhjälpt vid alla skolor. Likaså är kompetensen i grundsärskolan också säkrad med behörig 
speciallärare för särskolan. Förutsättningar har därmed ökat att eleverna får de anpassningar och extra stöd de behöver för 
att klara målen. 
 
IT-utvecklingen kom igång under förra läsåret och tog flera kliv framåt med den påbörjade en-till-en- satsningen på 
högstadiet. På de lägre stadierna och i förskolan finns fortfarande en hel del mycket att utveckla. Många lärare anser i dag 
att utvecklingen går alldeles för långsamt, ett gott tecken som visar att lärarnas vilja i dag är stor att utnyttja alla IT:s 
möjligheter att förbättra undervisningen.  
 
Verksamhetsmått 
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi 196 214 245 235 228 

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi 16 17 20 28 25 

Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht) 660 700 685 670 626 

Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år  176 172 179 170 

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 10 5 2 3 2 
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Social avdelning 
 
Chef:  Peppe Liljefjäll 
 
 
I avdelningen ingår IFO-enheten, Internationella enheten, Arbetsmarknadsenheten samt två LSS-enheter för verkställighet. 
 
 
 
Årets händelser 
 
IFO-enhet 
 
Rekryteringsarbetet med socialsekreterare har gett goda resultat, IFO är nu fullbemannade med socionomer. 
 
Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning är genomfört och gäller från 2019. Riktlinjer gällande LSS-handläggning 
revideras och blir färdig under hösten 2019. I samband med revideringen av riktlinjer så har det påbörjats ett arbete med 
nya schablontider. 
 
Biståndshandläggarna har under våren börjat utreda/dokumentera i BAS (behov av stöd) i väntan på införandet av IBIC 
(individens behov i centrum). Införandet av IBIC har påbörjats. 
 
Missbruk bland äldre har blivit mer synligt och behovet av kunskap att bemöta detta är stort. Ett arbete tillsammans med 
vård och omsorg har startat där IFO kommer vara delaktig med sin profession. En stor träff tillsammans med 
missbrukshandläggare från IFO, HSL-personal och enhetschefer på vård och omsorg har genomförts. Under hösten 
kommer det bli en utbildningssatsning för all vårdpersonal och delar av IFO.  
 
På länsnivå har det beslutats att starta ett Barnahus, en samverkan mellan polismyndighet, åklagarmyndighet, Region 
Jämtland Härjedalen och kommunernas socialförvaltningar. Målet med verksamheten är att tillförsäkra barn som 
misstänkts vara utsatta för brott skydd, rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov omgående kris- och 
behandlingsinsatser.   
 
Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF), har påbörjats under våren. SSPF träffas varannan vecka där 
samverkan sker kring ungdomar för att tidigare upptäcka de som befinner sig i utsatthet och i riskområden. 
 
Det är en stor brist på familjehem i länet och för att behålla de som finns har det gjorts en satsning på familjehemsstöd, 
genom öppenvårdsteamet barn och familj. 
 
Nya riktlinjer för alkohol och tobakshandläggningen samt nya avgifter är antagna under året. Dessa kommer att behöva 
revideras igen då en ny tobakslag har trätt i kraft den 1 juli i år. 
 
Internationella enheten 
 
Bräcke kommun avvecklade HVB- och stödboendeverksamheten under 2018. Majoriteten av de utskrivna ungdomarna 
valde att bo kvar i Bräcke kommun med egna lägenhetskontrakt. Personalstyrkan minskades till 2,75 tjänster och efter maj 
2019 till 1,75. Personalens huvudsakliga uppgift har varit att stötta ungdomarna i vardagen med betoning på läxhjälp, 
studieteknik och myndighetskontakter. Ett nära samarbete med AME samt gymnasieskolan har varit prioriterat.  
 
Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den så kallade gymnasielagen, trädde i kraft den 
1 juli 2018. De ungdomar som omfattades av de bestämmelserna hade till och med 30 september 2018 på sig att ansöka 
om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Under sista kvartalet 18 samt kv 1 och 2 2019 beviljades 18 ungdomar 13-
månaders uppehållstillstånd utifrån den tillfälliga gymnasielagen. Förutom dem vistas 14 ungdomar (18-21 år) med längre 
tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd i kommunen. Majoriteten av ungdomarna studerar vid gymnasieskolan i 
Bräcke, några läser gymnasieprogram i Östersund och ytterligare några arbetar.  
 
Migrationsverket avslog i juni kommunens ansökan om faktiska kostnader för asylsökande ungdomar som varit placerade 
på LVU-liknande grunder. Avslaget avser kommunens kostnader för kvartal 4 2017 samt för kvartal1,2 och 3 under 2018, 
en total kostnad på drygt fyra miljoner kronor. Kommunen har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten. 
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Arbetsmarknadsenhet (AME) 
 
Allt arbete som genomförs inom enheten syftar till att stötta individer mot egen försörjning. Arbetet sker i samarbete med 
socialtjänst och Arbetsförmedlingen, men utifrån behov även med andra aktörer.  
 
Verksamheten finansieras till stor del av projektmedel. Via socialfondsprojektet Öppen Arena pågår arbetet med att skapa 
enklare arbetsuppgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet Matchningskoordinator finansieras av 
Arbetsförmedlingen och syftar till att stötta individer som har en extratjänst att komma vidare via studier eller arbete. En 
annan del i detta projekt handlar om att utveckla samverkan med privata näringslivet. Projektet Lär känna ditt Bräcke har 
via medel från Länsstyrelsen, och i samarbete med ABF, genomförts i Kälarne. Där har asylsökande haft möjlighet att 
delta i språkträning och samhällsinformation. 
 
Enheten ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vilket innebär att fånga upp och erbjuda stöd till de 
ungdomar som avbryter sina studier, inte har blivit antagen eller inte har påbörjat ett nationellt gymnasieprogram. Ett 
samarbete sker med socialtjänsten kring ungdomstjänster där den unge som dömts nu kan avtjäna sina timmar via AME.  
 
Vid årsskiftet infördes stopp på anvisningar till extratjänster och under våren har möjlighet till introduktionsjobb minskat. 
Det innebär att det idag finns få möjligheter att stötta personer via subventionerad anställning. Via dessa 
anställningsformer har individer också kunnat kombinera arbete och studier vilket visat sig vara framgångsrikt i ett längre 
perspektiv.  
 
Ett utvecklingsarbete med fokus på myndighetssamverkan kring samordnad rehabilitering har genomförts med stöd av 
Samordningsförbundet. Representanter från de fyra myndigheterna har deltagit. En gemensam ansökan har nu lämnats in 
gällande en femårig insats kallad SamSam (Samverkan Samjamt) med syfte att underlätta för myndigheterna att 
gemensamt bättre kunna identifiera individers totala behov av insatser/rehabilitering för att komma närmare/återgå i 
arbete. 
 
Årets kommuntal för nyanlända är noll. Migrationsverkets statistik visar att 16 personer har bosatt sig på egen hand i 
kommunen till och med juni månad. Samtliga asylboenden i kommunen har avvecklats under våren.  
 
LSS 
 
LSS-verkställighet samt boende- och anhörigstöd tillhör sedan mars sociala avdelningen (var tidigare organiserad inom 
vård- och omsorgsavdelningen). Det finns sex personliga assistentgrupper i kommunal regi, tre stycken gruppbostäder och 
en daglig verksamhet. Till varje gruppbostad hör också ett antal stödlägenheter där boendets personal eller 
boendestödjarna står för stödet. Den dagliga verksamheten består av dagcenter, utegrupp och företagsgrupp med 
sammanlagt 23 personer som uppbär så kallad habiliteringsersättning. Även under 2019 har kommunen mottagit 
statsbidrag för att kunna bibehålla den höjning med 10 kr/dag som gjordes under förra året, även den finansierad av 
statsbidrag. 
 
Flytten från vård- och omsorgsavdelningen har gått smidigt och både personal och brukare vittnar om att det inte påverkat 
verksamheterna negativt på något sätt. 
 
Personer med långvarig psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuds boendestöd som utförs av 
personalstyrka på 2,5 tjänster. Anhöriga till personer med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa eller 
missbruk erbjuds anhörigstöd (0,5 tjänst). Det finns även Personligt ombud i kommunen sedan början av året. 
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
  

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 59 011        62 481         88 303        86 689        1 614            
Intäkter 23 896 -       17 573 -        19 444 -       24 024 -       4 580            
Nettokostnad 35 115     44 908      68 859     62 665     6 194         
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Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Admin, gemensamma kostn mm 13 598        9 525           12 960        13 109        149 -              
Alkoholtillstånd 47               7 -                 20 -              10 -              10 -                
Institutionsvård, vuxna 364             473              752             859             107 -              
Institutionsvård, barn och ungdomar 8 223          5 400           4 984          7 026          2 042 -           
Familjehemsvård 1 667          1 476           1 760          2 219          459 -              
LSS 2 445          1 712           2 980          1 925          1 055            
Stödfamiljer och kontaktpersoner 1 637          813              1 678          1 165          513               
Förebyggande och öppna insatser 1 938          1 889           3 015          2 647          368               
Ekonomiskt bistånd 8 090          4 948           7 900          7 900          -                   
Arbetsmarknadsåtgärder 1 757          1 249           4 198          3 080          1 118            
Socialpsykiatri 982             488              996             749             247               
Flyktingmottagande vux 1 620 -         2 802 -          -                 3 184 -         3 184            
Ensamkommande flyktingbarn 4 013 -         944 -             250             1 887 -         2 137            
Gruppbostäder LSS 13 097        9 221           12 771        12 274        497               
Boendestöd och anhörigvård 1 300           1 662          1 732          70 -                
Personlig assistent 7 737          7 680           8 991          9 333          342 -              
Dagverksamhet 3 744          2 487           3 982          3 728          254               
Totalt 59 693     44 908      68 859     62 665     6 194         

 
 
 
 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avdelningen prognostiserar ett överskott med totalt 6,2 miljoner kronor. En stor del av överskottet beror på projektmedel 
och att intäkter från Migrationsverket inte budgeterats fullt ut. Kostnader för institutionsvård beräknas bli dyrare än 
budgeterat. Överskott inom LSS beror på främst på lägre personalkostnader.  
 
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: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal insatser inom socialpsykiatri   1 2 1 
Antal insatser inom återfalls-
preventation   15 21 13 

Antal insatser inom ”Råd och stöd 
missbruk”   19 1 1 

Antal insatser inom Föräldrakraft   13 57 48 
 
Aktiviteter:  
• Erbjuda insatser inom kommunens öppenvård. 
 Detta görs kontinuerligt. Behovet är stort och i vissa fall uppstår det kö för vissa insatser. 
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Politiskt mål 
Alla upplever att de får ett respektfullt bemötande samt stöd i den insats som beviljats 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal inkomna klagomål och 
missnöje (egenkontrollplan)   3 3 3 

 
Aktiviteter:  
• Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård. 
 Detta görs kontinuerligt och utvecklas ständigt. 
• 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”. 
 Genomfört.  
• Alla berörda socialsekreterare deltar regelbundet i utbildningar kring BBIC (Barnens behov i centrum).  
 Genomförs. 
• Kommunen deltar i länsnätverk kring BBIC (Barnens behov i centrum).  
 Fortgående.  

 
 

Politiskt mål 
Bidra till att alla våra nyanlända medborgare i etableringsuppdraget ges möjlighet till råd och stöd under den aktuella 
perioden. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Minst 75 % av de nyanlända som besvarat 
enkäten är nöjda med personalens bemötande, 
tillgänglighet och service.  

Enkät till nyanlända som varit 
inskrivna i etableringsupp-
draget i 12 respektive 24 
månader och som har varit i 
kontakt med sociala 
avdelningen. 

Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andelen som anser sig vara nöjda 
med personalens bemötande, 
tillgänglighet och service 

  70 % 73 % 100 % 

Antal inkomna klagomål och 
missnöje (egenkontroll)   0 0 0 

 
Aktiviteter:  
• Utveckla samarbete och rutiner mellan IFO och AME. 
 Kontinuerlig utveckling. Nya metoder implementeras. 
• Samverkansträffar mellan socialsekreterare och handledare vid AME.  
 Genomförs kontinuerligt. 
• Samverkan mellan Arbetsförmedling och AME.  
 Genomfördes kontinuerligt fram till sommaren då Arbetsförmedlingen fick nya direktiv. Frånvaron är märkbar. 
• Möjlighet till råd och stöd via verksamheten Integrationsservice. 
 Erbjuds kontinuerligt. 

 
 

Politiskt mål 
Samtliga ungdomar inom Internationella enheten ska erbjudas stöd i skolarbetet samt hjälp med att förstå det svenska 
samhället samt ha kännedom om den svenska arbetsmarknaden. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Minst 75 % av de ensamkommande unga vuxna 
med uppehållstillstånd som besvarat enkäten 
upplever att de fått tillräckligt med stöd i 
studierna, information om det svenska samhället 
och framförallt om den svenska arbetsmarknaden. 

Enkät till samtliga inskrivna Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andelen som anser sig vara nöjda 
med personalens stöd i deras 
studier. 

    90% 

Andelen som anser sig ha 
kunskaper om det svenska 
samhället och förstår den svenska 
arbetsmarknaden. 

    75% 

 
Aktiviteter:  

• Personalen tillsammans med ungdomen upprättar individuell handlingsplan utifrån ungdomens behov. 
 Genomförs. 
• Individuella planen följs regelbundet upp (minst en gång per månad). 
 Genomförs vid behov och om tid finns. Färre tjänster på enheten. 
• Läxhjälp erbjuds minst 3 dagar i veckan. 
 Genomförs. 
• Personalen är delaktig i ungdomens studier och följer upp studieresultat samt närvaro genom kontinuerlig kontakt 

med skolan. 
 Genomförs. 
• Personalen håller i tematräffar med ungdomar minst en gång i månaden utifrån samhällsaktuella frågor.  
 Tematräffar genomförs dock ej en gång per månad utifrån resurser. 

 
 

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

Analys av HME-enkäten.  Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra” 

89 % 90 % 84 % 77 %  

 
Aktiviteter:  
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.  
 Genomförs enligt bokade möten.  
• Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.  
  Genomförs. 
• Fortsätta erbjuda praktikplatser till blivande socionomer för att trygga framtida kompetensförsörjning.  
 Genomförs. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  
 

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten. 

 53 % 52 % 48 %  

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen att 

uppnås.  
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 
2019 

Avvikelse mot budget (tkr) +7 815 +12 429 +11 526 +5 887 +6 194 
 
Aktiviteter:  
• Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.  
 Ekonomin stäms av varje ledningsgrupp, en gång i månaden. 
• Arbeta aktivt med förebyggande insatser.  
 Genomförs med alla resurser som finns. 
• Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshindrade).  
 Genomförts. 
• Bevakning av statsbidrag. 
  Genomförs kontinuerligt. 

 
Politiskt mål 
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska vara oförändrat eller minska över tid.  

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

Intern uppföljning. Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antalet hushåll med 
försörjningsstöd 246 201 271 237 107 

 
Aktiviteter:  
• Motiverande samtal.  
 Genomförs kontinuerligt. 
• Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).  
 Genomförs kontinuerligt, nya arbetssätt implementeras.  
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Minst 20 % av de personer som fått stöd via 
Arbetsmarknadsenheten har gått till annan 
försörjning.  

Intern 
uppföljning. 

Målet kommer troligen att uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen personer som gått till 
annan försörjning   64 % 50 % 34 % 

 
Aktiviteter:  
• Erbjuda individuell handledning.  
 Prioriterat inom AME med väl utarbetade rutiner.   
• Kortare bidragsanställningar.  
 Via kommunens servicegrupp kan kortare anställning i kombination med handledning erbjudas. 
• Språkpraktik.  
 Erbjuds via olika aktiviteter inom AME. 
• Erbjuda lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).  
 Projektet Öppen Arena har syftet att skapa och utveckla enklare arbeten, både inom servicegruppen och inom övrig 

organisation. 
 
Framtid  
 
IFO-enhet 
 
Kartläggning av personalkompetensen för att vidareutbilda personalen i det som krävs. Öppenvården kommer gå 
utbildning i medling och samarbetssamtal och en handläggare ska gå introduktionsprogrammet för socialsekreterare.   
Implementera IBIC i samverkan med vård och omsorg. 
 
Det finns behov av nya samverkansarenor då de statliga myndigheterna inte finns i kommunerna. 
Bevaka LSS-utredningen, socialtjänstutredningen, arbetsmarknadsutredningen. 
Kartlägga vad vi behöver inom missbruksområdet och hitta samverkansarenor inom den befintliga organisationen. 
Nu när enheten är fullbemannad med ordinarie personal börjar arbetet med hur få personalen att trivas och vilja stanna 
kvar.  
 
Internationella enheten 
 
Det finns en stor osäkerhet kopplad till ungdomarnas tillfälliga uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet för gymnasiestudier 
gäller i tretton månader. Om ungdomen inte hinner avsluta sin utbildning på den tiden kan man under vissa förutsättningar 
få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Efter avslutade studier kan det ges rätt till ett sex månaders 
uppehållstillstånd för att hitta ett arbete i Sverige. Vid egen försörjning genom inkomst från anställning eller från eget 
företag kan ett permanent uppehållstillstånd beviljas. Den ovissa framtiden skapar en stor oro hos ungdomarna och 
påverkar deras mående negativt. Ett fortsatt vuxenstöd är en nödvändig förutsättning för att ungdomarna ska klara av 
studierna och de krav som ställs för att uppehållstillstånd ska beviljas.   
 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 
Arbetsförmedlingen befinner sig idag i ett omfattande förnyelsearbete. Myndigheten kommer fortsatt att ansvara för 
arbetsmarknadspolitiken men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande. Det 
är idag oklart vilken roll kommunerna kommer att ha vad gäller samordning av insatser för de som står långt ifrån arbete. 
En annan förändring innebär att de digitala vägarna kommer att bli den självklara ingången framåt för arbetssökande. Detta 
kommer att påverka kommunen som redan idag hjälper arbetssökande i deras digitala kontakter. Handläggare vid Drop-in 
hjälper till med bland annat myndighetskontakter, tolkning av myndigheters beslut, hantering av digitala ärenden och 
aktivitetsrapportering.  
 
Vid ett positivt beslut om medel från Samordningsförbundet för insatsen SamSam kommer en utsedd samordnare från 
kommunen framåt att hålla i samverkansarbetet mellan de fyra myndigheterna. En arbetsgrupp med handläggare från varje 
myndighet kommer att praktiskt arbeta för att tillsammans stötta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
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Länsstyrelsen har beviljat medel för projektet Unga i integration. Projektet syftar till att i samarbete med Rädda Barnen 
skapa en mötesplats där unga vuxna är välkomna för att få läxhjälp, träna svenska språket samt ta del av fördjupad 
samhällsorientering och olika hälsoinsatser.  
 
Kommunens samhällsorientering har varit upphandlad via Jämtlands Gymnasieförbund men från och med höstterminen 
kommer den att genomföras i egen regi. Integrationshandläggare kommer via Länsstyrelsen att genomgå en utbildning till 
samhälls- och hälsokommunikatör.  
 
LSS 
 
Antal personer i behov av boendestöd ökar, främst bland personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk. 
Samverkan med socialtjänsten samt kommunens öppenvårdsverksamhet kommer vara ett fokusområde i den närmaste 
framtiden.  
 
Kvalitet  
 
Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt ”kvalitetshjulet”, se nedan. Avdelningen genomgår stora förändringar på alla 
enheter vilket gör kvalitetsarbetet 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. 
 

 
 
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 
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Ekonomiskt bistånd:      

Antal hushåll 246 201 271 237 108 

Antal beslut  1 168 1 590 1 362 1 348 1 049 

Barnavårdsärenden:      

Antal förhandsbedömningar  90 163 244 284 159 

Antal barnavårdsutredningar 75 64 147 170 94 

Familjecentralen:      

Antal besök i Bräcke 756 1 256 1 038 855 814 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Antal personer som får stöd av AME 117 97 80 120 118 

Antal personer som innehar anställningsstöd via AME 27 10  10 10 
 
LSS 
 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal gruppbostäder 4 3 3 3 3 
Antal boende i stödlägenheter 14 9 6 6 6 
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BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH  
MILJÖNÄMND 
 
 
Ordförande:  Farhat Ali (s) 
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (s) 
 
 
 
 
 
 
 
Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor 
inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område, ärenden om bostads-
anpassning med mera.  
 
En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central roll. 
Nämnden består av ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner där antalet ledamöter uppgår till fem stycken. 
 
Årets händelser 
 
Under året har nämnden tagit steget att genomföra nämndmöten digitalt med det nya stödsystemet. Trots vissa tekniska 
problem har systemet, när det fungerar, upplevts som positivt och tidsbesparande. 
 
En gedigen utbildningssatsning har genomförts med anledning av att nya ledamöter och ersättare tillkommit efter valet. 
 
Nämndens livsmedelstillsyn reviderades under maj månad av länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland vilket gav en 
god vägledning till vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas.  
 
Budgetutfall (läggs in av ekonomi) 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmått  
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Antal sammanträden 6 7 6 7 4 

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd 354 338 928 924 670 

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg 498 513 613 651 344 

  

 
Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden 
under mandatperioden är följande: 
 
Socialdemokraterna 3 
Centerpartiet 1 
Sverigedemokraterna 1 
Antal ledamöter 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 315             253              232             328             96 -                
Intäkter 170 -            84 -               125 -            177 -            52                 
Nettokostnad 145          169            107          151          44 -              
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Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning  
 
Ansvarig nämnd: Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 
Chef:  Tomas Jonsson 
 
 
 
Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens 
område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningen är geografisk delad där 
hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge. 
 
Årets händelser 
 
Förvaltningen har lagt ett stort fokus på att strukturera den planerade tillsynen och genomför nu det i mer ordnad 
projektform. 
 
Personalavgångar samt sjukdomsfall har medfört att den ursprungliga planen reviderats då resurserna har varit bristfälliga. 
Tyvärr har rekrytering ännu inte lyckats. 
 
Livsmedelsrevisionen har medfört behov av förbättringsåtgärder, där inte minst resursförstärkning och 
kompetensuppbyggnad är två viktiga delar. 
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 

 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
  

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 11 578        6 231           10 341        9 627          714               
Intäkter 7 075 -         4 678 -          7 127 -         6 626 -         501 -              
Nettokostnad 4 503       1 553         3 214       3 001       213            

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Verksamhetsadministration 1 840 -         1 257 -          1 885 -         1 370 -         515 -              
Miljö- och hälsoskydd 2 787          1 786           3 292          2 744          548               
Planering och bygglov 1 949          788              1 361          1 311          50                 
Gator och vägar 4                 -                   -                 -                 -                   
Energirådgivning 59 -              -                   -                 -                 -                   
Bostadsanpassning 435             236              446             316             130               
Totalt 3 276       1 553         3 214       3 001       213            
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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 Mätmetod Måluppföljning 
Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska 
i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem 
veckor från det att ansökan är komplett.  

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

Målet har uppnåtts. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Genomsnittlig handläggningstid för 
bygglovsärenden.  3 veckor 3 veckor 3 veckor 3-4 veckor 3-4 veckor 

 
Aktiviteter: 
• Utveckling av IT-system. 
 Kontinuerlig uppgradering av systemen ByggR samt CSM har skett. 
• Effektivisering av arbetsmetoder.  
 Inte genomfört. 
• Säkerställa bemanning under semesterperioder. 
 Visstidsanställning av byggnadsinspektör samt administratör har säkerställt semesterperioden. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt 
beslutade verksamhets- och kontrollplaner för 
nämnden.  

Antal genomförda kontroller 
mot planerade kontroller. 
Intern uppföljning. 

Prognosen är att målet kommer 
uppnås, vad avser livsmedel.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel genomförda 
livsmedelskontroller. 100 % 75 % 90 % 65 % 45 % 

Andel genomförda miljö- och 
hälsoskyddskontroller. 65 % 52 % 75 % 25 % 20 % 
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Aktiviteter:  
• Utveckling av IT-system. 
 Kontinuerlig uppgradering av Ecos 2.  
• Effektivisering av arbetsmetoder.  
 Framtagande av tillsynsprojekt.  
• Säkerställa bemanning under semesterperioder.  
 Vakanser och frånvaro har medfört att bemanningen stundtals varit låg.  
• Prioritering avseende planerad tillsyn. 
 Bortfall av resurser har gjort att detta inte kunnat genomföras.  
• Realistiska planer i förhållande till resurser. 
 Genomfört.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Öka ambitionerna avseende tillsyn av ovårdade 
fastigheter. 

Antal genomförda tillsyner  
 
(inkluderar inkommande 
klagomålsärenden) 

Målet har uppnåtts.  
 
 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal genomförda tillsyner.    3 6 

 
Aktiviteter:  
• Skapande av långsiktig plan. 
 Inte genomfört med anledning av vakanser. 
• Implementering av IT-stöd. 
 Till del genomfört, dock kvarstår modul för tillsyn. 
• Prioritering avseende planerad tillsyn. 
 Inte genomfört med anledning av vakanser. 

 
 

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

Analys av HME-enkäten.  Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra” 

97 % 87 % 98 % 83 %  
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Aktiviteter:  
• Förbättra delaktigheten genom APT och gemensam planering.  
 Enligt plan. 
• Förbättra informationsspridningen.  
 Veckobrev samt APT nyttjas.  
• Framtagande av befattningsbeskrivningar.  
 Inte genomfört. 
• Skapande av långsiktiga utvecklingsplaner.  
 Inte genomfört. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen svar där alla medarbetare upplever att de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  

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

Enkäten genomförs under 
hösten och följs upp i 
årsredovisningen. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att de vet var och hur de 
ska hitta och få information som 
rör verksamheten. 

     

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer att uppnås.  

 
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Avvikelse mot budget (tkr). +59 -575 +412 +94 +213 

 
Aktiviteter:  
• Månatlig uppföljning.  
 Enligt plan. 
• Årlig revidering avseende besparingspotential.  
 Genomförs i samband med budgetprocessen. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Intäkterna skall öka, där andelen skatte-
finansierad tillsyn skall minska till förmån för 
taxe- och avgiftsfinansierad tillsyn.  

Intern uppföljning.  
 
Nya mätparametrar varvid en 
ny nivå etableras från 2018. 

Prognosen är att kostnads-
täckningsgraden kommer vara 
56 % vid årets slut.  
 
Målet kommer att uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Kostnadstäckningsgrad för 
tillsynspersonal.     38 % 31 % 
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Aktiviteter:  
• Uppföljning av verksamhetsplanen avseende planerade/utförda tillsyner.  
 Genomfört på månatlig basis. 
• Säkerställa debitering via ärendehanteringssystem.  
 Till del genomfört. 
• Se över arbetsmetoder. 
 Ej genomfört. 
• Årlig revidering av taxor.  
 Genomförs i oktober.  

 
Framtid 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har ett stort arbete att genomföra avseende rekrytering och kompetensuppbyggnad. En 
kontinuerlig omsättning av personal och svårigheter att rekrytera personal med tidigare yrkeserfarenhet medför betydande 
resursbrister vilket verksamheten har att hantera. 
 
För tillfället pågår arbetet med digitalisering där digitalt arkiv blir nästa steg. Om allt går enligt plan kommer e-tjänster att 
kunna implementeras under 2020. 
 
Kvalitet 
 
Ett arbete har påbörjats i syfte att dokumentera förvaltningens rutiner och ärendehanteringssystem på ett mera överskådligt 
sätt. Det kommer ytterligare att förbättra strukturen och höja kvaliteten inom förvaltningen. 
 
Dokumenthanteringsplanen kommer att revideras vid införandet av det digitala arkivet. 
 
Inför 2019 genomfördes, förutom en behovsutredning, även tillsynsplanering i en mer strukturerad projektform, vilket 
innebär att det blir enklare inför uppföljning och rapportering till nämnden. 
 
Verksamhetsmått 
 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

      

Antal byggärenden 188 232 202 373 342 

Antal tillsynsärenden inom bygg   23 159 11 

Antal bostadsanpassningsärenden 73 101 83 96 80 

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden   250 447 348 

Antal livsmedelsärenden   90 176 96 
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VALNÄMND 
 
 
Ordförande: Arne Jonsson (s) 
Vice ordförande: Else-Marie Tåqvist (c) 
 
 
Verksamhet 
 
Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. 
 
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. 
 
Årets händelser 
 
Omval till kommunfullmäktige i Falun ägde rum i april. För Bräcke kommun innebar detta att kommunen behövde 
anordna förtidsröstning.  
 
Val till Europaparlamentet med förtidsröstning, ambulerande röstmottagare och ordinarie vallokaler har också genomförts. 
Utbildning av röstmottagare har gjorts inför båda dessa val. Inköp har gjorts av skärmar till valsedelsställ, enligt nya 
regler. Valet till Europaparlamentet var första valet med nya regler om valsedelsavskärmning samt personröster. 
 
Budgetutfall 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtid 
 
Nästa ordinarie val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige kommer att äga rum 2022. Nästa val till 
Europaparlamentet sker 2024. 
 
Kvalitet 
 
Inför valet till Europaparlamentet deltog valnämndens ordförande och två tjänstemän i utbildning som anordnades av 
länsstyrelsen. Samtliga röstmottagare i Europaparlamentsvalet erbjöds och genomgick utbildning innan valet. Inför valet 
till Europaparlamentet beslutade nämnden om en kommunikationsplan. Den angav budskap, kanaler och planerade 
kommunikationsinsatser. 
 
Verksamhetsmått/Nyckeltal 
 

 2006 2009 2010 2014 2018 2019 

Antal sammanträden 4 2 5 5 4 3 

Antal röstberättigade 5 651 5 402 5 519 5 097 5 178 4 866 

Valdeltagande i 
kommunvalet 75,8 % - 79,0 % 83,9 % 81,52 % - 

Valdeltagande i Europa-
parlamentvalet - 39,3 % - 41,76 % - 43,5 % 

Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande: 
 
Socialdemokraterna 2 
Centerpartiet 2 
Moderaterna 1 
Antal ledamöter 5 

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 313             317              251             326             75 -                
Intäkter 153 -            180 -             100 -            180 -            80                 
Nettokostnad 160          137            151          146          5                 
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GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
I BRÄCKE OCH BERG 
 
Ordförande:  Knut Richardsson  (m) 
Vice ordförande:  Tommy Wisfelt  (s) 
 
 
 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares,  
gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden kontrollerar 
bland annat hur de sköter ekonomisk förvaltning.  
 
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. 
 
Årets händelser 
 
Inga ensamkommande flyktingbarn inom verksamheten. Förändring av ärenden med större andel yngre huvudmän och mer 
komplexa ärenden. 
 
 
Budgetutfall, politisk organisation  
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetutfall, verksamhet 
 
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 1 694          878              1 906          1 249          657               
Intäkter 894 -            373 -             801 -            486 -            315 -              
Nettokostnad 800          505            1 105       763          342            

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Kostnader 44               20                76               36               40                 
Intäkter -                 -                   -                 -                 -                   
Nettokostnad 44             20              76             36             40               

 

Bokslut Utfall Budget Prognos Avvikelse mot
2018 2019-08-31 2019 2019 budget

Överförmyndare 504             231              547             449             98                 
Förvaltare och godemän 296             274              558             314             244               
Totalt 800          505            1 105       763          342            

Mandatfördelningen i gemensam överförmyndarnämnd i 
Bräcke och Bergs kommuner är enligt följande: 
 
Moderaterna 2 
Centerpartiet 2 
Socialdemokraterna 1 
Antal ledamöter 5 
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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 
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: 

 2015 2016 2017 2018 2018-08-31 
Antal genomförda utbildningar/ 
informationstillfällen för nämndens 
ledamöter 

  3 5 3 

 
Aktiviteter:  
• Delta på länsträffar.  
 Nämndens ledamöter har haft möjlighet att delta på länsträffar. 
• Delta på FSÖ-dagar (Föreningen Sveriges överförmyndare).  
 Nämndens ledamöter har haft möjlighet att delta på FSÖ-dagar. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Samtliga kompletta och i tid inkomna 
årsräkningar ska vara åtgärdade senast den 
31oktober.  

Intern uppföljning. Målet är uppnått.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal ej åtgärdade 31/10  0 0 0 0 

 
Aktiviteter:  
• Översyn av blanketter.  
 Översyn görs kontinuerligt, inga ändringar gjorda under 2019. 
• Översyn av anvisningar.  
 Översyn görs kontinuerligt, inga ändringar gjorda under 2019. 

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

Intern uppföljning. Målet kommer troligen att 
uppnås.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal ej åtgärdade 31/12  0 0 0 1 

 
Aktiviteter:  
• Översyn av blanketter.  
 Översyn görs kontinuerligt, inga ändringar gjorda under 2019. 
• Översyn av anvisningar.  
 Översyn görs kontinuerligt, inga ändringar gjorda under 2019. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Granskning av sluträkning efter avliden ska 
avslutas senast en månad efter att den kommit in. 

Intern uppföljning. Tiden från 
att sluträkningen kommit in till 
att den är granskad. 
 
Skillnad i antal dagar från det 
att förfrågan inkommit och ett 
svar har skickats 

Målet kommer troligen att 
uppnås. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal ej avslutade inom en månad.   0 0 0 

 
Aktiviteter:  
• Översyn av blanketter.  
 Översyn görs kontinuerligt, inga ändringar gjorda under 2019. 
• Översyn av anvisningar.  
 Översyn görs kontinuerligt, inga ändringar gjorda under 2019. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Handläggningen av ett ärende eller skrivelse ska 
ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det att 
ärendet eller skrivelsen kommit in. 

Intern uppföljning. Tid från att 
ärendet kommit in till hand-
läggning påbörjats. 

Målet kommer troligen att 
uppnås. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal ej påbörjade inom fem 
arbetsdagar.   0 0 0 

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Nämnden ska ha en budget i balans. Intern uppföljning. Målet kommer troligen att 

uppnås. 
 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +470 +388 +471 +817 +382 

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

 

Framtid 
 
Verksamheten kan komma att påverkas av samhällsutvecklingen och ny praxis inom området. 
 
På riksnivå finns förslag om att länsstyrelsernas arbete gentemot överförmyndarverksamheten förändras.  
 
Verksamheten bedömer att utvecklingen mot fler mer komplicerade ärenden kommer att fortsätta. 
 
Verksamheten står inför att byta verksamhetssystem då det system som används idag, Wärna, kommer att sluta 
uppgraderas och supporteras. 
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Kvalitet 
 
Verksamheten strävar efter att kontinuerligt arbeta med att se över rutiner och dokument för att göra förbättringar. 
 
Verksamhetsmått/Nyckeltal 
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 

Antal förvaltarskap  22 20 22 24 22 

Antal godmanskap 293 255 180 132 123 

− varav för ensamkommande 
flyktingbarn 144 80 30 4 3 

Antal förmyndarskap 96 95 87 65 67 

Antal sammanträden 7 7 7 6 3 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
 
 
Delårsrapporten är upprättad enligt gällande lagstiftning; 
kommunallagen och kommunal redovisningslag. 
Delårsrapporten är huvudsakligen upprättad enligt de 
rekommendationer som har lämnats av Rådet för 
kommunal redovisning, en mer omfattande översyn av 
dokumntationen av redovisningsprinciperna kommer 
göras i årsredovisningen. I de fall avsteg görs helt eller 
om delar av rekommendationerna inte följts, lämnas 
information om avvikelsen och skäl till detta nedan. 
Delårsrapporten är också upprättad i enlighet med 
centrala principer för kommunal redovisning. Detta 
innebär sammantaget att delårsrapporten är upprättad i 
enlighet med god redovisningssed. 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöne- och övertidsskulden är uppbokad och 
redovisas som kortfristig skuld. Semesterskulds-
förändringen kostnadsförs.  
 
Särskild avtalspension och visstidspension  
(RKR 10) 
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 11) 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer i not till respektive post i resultaträkningen 
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelse-
störande betraktas poster som är sällan förekommande 
och där beloppen normalt sett är lika med eller större än 
0,5 miljoner kronor. Realisations- vinster/förluster 
redovisas alltid som jämförelsestörande. 
 
Skatteintäkter (RKR 2) 
Slutavräkningen för skatteintäkter baseras i 
delårsrapporten på SKL:s oktoberprognos och 
specificeras i not i enlighet med rekommendationen. 
 
Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser (RKR 9/10) 
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om 
pensionsförpliktelserna och pensionsmedels-
förvaltningen enligt rekommendationen. 
 
Sammanställda räkenskaper (RKR 16) 
I den sammanställda redovisningen ingår bolaget 
MidSweden 365 AB. Kommunen 89,94 procent av 
aktierna. Jämtlands Gymnasieförbund och 
Jämtlandsräddningstjänstförbund kommer att ingå i den 
sammanställda redovisningen i årsredovisningen. I 
delårsrapporten har det på grund av tidsaspekten inte 
varit möjligt att få med förbunden.  
 
Avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 9) 
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 4) 
Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till 
anskaffningsvärden minskat med eventuella 
investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.  
Anläggningarna skrivs av planenligt i förhållande till 
uppskattad nyttjandeperiod. Kommunen har beaktat 
RKR:s idéskrift om avskrivningar men gör en egen 
bedömning för anläggningstillgångarnas nyttjande-
period. Avskrivningstider redovisas i not. Investeringar 
som aktiveras har som princip ett anskaffningsvärde på 
lägst 50 tkr och en nyttjandetid överstigande tre år. 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 3) 
Kommunen berörs inte av rekommendationen.  

 
Leasingavtal (RKR 5) 
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 7) 
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 13) 
I kassaflödesanalysen framgår rörelsekapitalets 
förändring. Justeringar av poster som ej är likviditets-
påverkande specificeras och väsentliga betalningsflödes-
påverkande händelser som avviker från det normala 
redovisas. 
 
Värdering av och upplysningar om 
pensionsförpliktelser (RKR 9) 
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.  
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Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning  
(RKR 2) 
Överuttag av VA-avgifter och renhållningsavgifter 
bokförs som förutbetald intäkt. Underuttag av VA-
avgifter och renhållningsavgifter bokförs som upplupen 
intäkt.  
 
Villkorade bidrag för projekt, som sträcker sig över flera 
redovisningsperioder, intäktsredovisas i takt med att 
villkoren bedöms vara uppfyllda och bidraget bedöms 
som säkert.  
 
Kommunen avviker från rekommendationen i följande 
fall: 
- Anslutningsavgifter är endast en liten del av VA-
verksamhetens intäkter och de intäktsförs direkt på 

resultatet det år de debiteras.  
 
Nedskrivningar (RKR 6) 
Inga nedskrivningar eller återföring av tidigare gjorda 
nedskrivningar har varit aktuella under året. 
 
Finansiella tillgångar och finansiella skulder  
(RKR 7) 
Kommunen lämnar upplysningar om finansiella till-
gångar och skulder i förvaltningsberättelse och i noter.  
 
Derivat och säkringsredovisning (RKR 8) 
Kommunen berörs inte av rekommendationen.  
 
 

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas. 
 
Eget kapital 
Kommunens totala tillgångar minus kommunens 
kortfristiga och långfristiga skulder. 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder som har en löptid 
understigande ett år. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt, förmåga att betala 
kortfristiga skulder i rätt tid. 
 
Långfristiga skulder 
Skulder med en löptid överstigande ett år. 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för 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 

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

  



 

 
 

103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Bräcke kommun 
 
Bräcke den       /        2019 
 
 
 
 
 
 ..............................................................................  ...............................................................................  
Jörgen Persson Johan Loock 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 
 
   
 
 

 .......................................................................  
Catrine Blomqvist 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 
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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%

Åldersfördelning 2018-12-31

 

NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal invånare 
i Bräcke kommun
2019-06-30 6 387
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

2018 2017 2016 2015 2014
Bräcke/Nyhem 2 207 2 271 2 265 2 240 2 229
Hällesjö/Håsjö 1 270 1 306 1 288 1 263 1 290
Sundsjö/Revsund/Bodsjö 2 896 2 921 2 939 2 952 2 944
Summa kommunen: 6 376 6 501 6 492 6 455 6 463

Antal invånare per församling

Församling
Skatt till 

kommunen
Skatt till 

landstinget
Avgift till 

svenska kyrkan
Begravnings-

avgift
Summa skatt inkl 

kyrkoavgift

Bräcke/Nyhem 23,39 11,20 1,63 0,24 36,46
Hällesjö/Håsjö 23,39 11,20 1,20 0,24 36,03
Revsund/Sundsjö/Bodsjö 23,39 11,20 1,63 0,24 36,46
Genomsnitt: 23,39 11,20 1,48 0,25 36,32

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2019
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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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