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BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION
Politisk organisation
Kommunfullmäktige

Bygg- och
miljönämnd

Revision

Kommunstyrelse

Näringslivsutskott

Gemensam
överförmyndarnämnd

Valnämnd

Socialutskott

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

verksamheten bedrivs på entreprenad av större
omfattning.

Ett koncernföretag definieras som en juridisk person där
kommunen har ett bestämmande (minst 50 %
ägarandel) eller betydande (minst 20 % ägarandel)
inflytande. Under 2016 har bolaget MidSweden 365 AB
bildats, delägt av kommunen till 50 %. Bolaget har sitt
första bokslut per 2017-12-31.

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

Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där
kommunen äger en mindre del (samägda) eller där
Kommunala entreprenader
- Lundstams Återvinning AB
- Revsunds Transport AB
- Reaxcer AB
- NCC Constructions AB
- ISS Industriservice AB

Utlagd verksamhet
Avfallshämtning, transport och behandling
Slamtömning
Yttre skötsel och vinterväghållning
Standardhöjande åtgärder gator och vägar
Ledningsspolningar

Avtalstid och möjlig förlängning
2016-12-01 – 2022-09-30
2018-03-01 – 2024-02-29
2015-04-01 – 2020-03-31
2017-01-01 – 2021-12-31
2017-01-01 – 2021-12-31

Förvaltningsorganisation
Kommunchef

Stab

Tillväxtavdelning
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE:

Några rader om resultatet för 2017 års verksamhet för Bräcke kommun.
Bräcke kommun redovisar ett positivt resultat på 0,7 miljoner. Resultatet efter avstämning mot det lagstadgade
balanskravet är 0,4 miljoner, vilket väl stämmer överens med prognosen för 2017 i delårsbokslutet per den 31 augusti.
Noteras kan att en reservation på 1,7 miljoner har gjorts i bokslutet för osäkerheter i samband med likvidationen av
försäkringsbolaget FSF,( Förenade Småkommuners Försäkringsbolag), som Bräcke kommun är delägare i. Budgeterat
resultat för 2017 var 2 miljoner, vilket innebär att budgeterat resultatmål inte uppnås.
Finansiella målet, att den långfristiga låneskulden skall minska med minst 4,8 miljoner under året har uppfyllts.
Långfristiga låneskulden var vid årets slut ca 200 miljoner.
Investeringsbudgeten för 2107 var 36,0 miljoner, varav 24,7 miljoner förbrukats. 10,2 miljoner förslås ombudgeteras till
2018 och att 1,1 miljoner återlämnas.
Likvida medel vid årsskiftet uppgår till 50,1 miljoner.
Glädjande är att befolkningstalet ökat med 9 personer per den 31 december 2017, jämfört med 31 december 2016.
Vid uppföljning av verksamhetsmålen visar det sig att 3 mål uppfylls och 4 mål inte kommer att nås. Ett av målen som
inte uppnås är sjukfrånvaron, som i inriktningsmålet ska uppgå till högst 7 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Resultatet
blev 7,62 %, det är dock en minskning jämfört med 2016 då resultatet var 7,81 %. Antalet långtidssjukskrivna har
minskat från 36 till 23 personer under året.
Ett av de mål som uppnåtts är att uthyrningsgraden i det kommunala bostadsbeståndet ska öka och uppgå till minst
91,2 %, resultatet av uthyrningsgraden vid årsskiftet var 94,7 %.
Ett arbete med att ta fram en handlingsplan för bättre näringslivsklimat har varit prioriterat under året, och en arbetsgrupp
med kommunala tjänstemän och företagare har träffats för att enas om hur arbetet skall fortskrida.
Utbyggnaden av den digitala infrastrukturen har fortsatt under året genom ett stort engagemang i fiberföreningarna.
Bräcke kommun har redan nu en större andel hushåll med tillgång till optofiber, jämfört med många andra kommuner i
Sverige.
Det stora projektet av konvertera den tidigare militära anläggningen i Gällö till en skidtunnel har färdigställts under året
och öppnades för skidåkning i september månad. Många lokala företag har varit underentreprenörer och leverantörer
under den tid arbetet pågått.
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KOMMUNENS VISION
Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en
vision för Bräcke kommun (kf § 55/2011).

-

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

Bräcke kommuns vision;
-

-

-

I Bräcke kommun lever alla ett rikt, jämställt och
bra liv och är delaktiga i utformningen av en god
kommunal service.
Den starka framtidstron gör att vi tar de initiativ
som krävs för att alla ska få en bra tillvaro.
Samverkan är ett honnörsord.

Sammanfattning
I framtidens Bräcke kommun:
-

ökar befolkningen

-

ökar näringslivet

-

ökar välbefinnandet

Läget mellan Östersund och Sundsvall med goda
kommunikationer bland annat, gör våra bygder
attraktiva att bosätta sig i.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsen i Bräcke kommun får härmed avge
redovisning för 2017.

Kommunen
Bräcke kommun redovisar för 2017 ett positivt resultat
på 736 tusen kronor och ett balanskravsresultat på
436 tusen kronor.
Årets resultat innebär att kommunen inte klarar det
finansiella målet att resultatet ska uppgå till lägst två
miljoner kronor.
Jämfört med det budgeterade resultatet är årets resultat
1,3 miljoner kronor lägre.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt ett
överskott på 7 miljoner kronor jämfört med budget.
Politisk organisation och fyra avdelningar redovisar
överskott. Sociala avdelningen och staben står för totalt
13,2 miljoner kronor av överskottet, främst beroende på
mottagandet av asylsökande och ensamkommande
flyktingbarn. Tre avdelningar redovisar underskott. De
stora avvikelserna finns inom skol- och barnomsorgsavdelningen med 3,1 miljoner kronor och inom vårdoch omsorgsavdelningen med 4,1 miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnden och Överförmyndarnämnden
redovisar överskott mot budget med 0,4 respektive 0,5
miljoner kronor
Finansieringen redovisar en negativ avvikelse på drygt
nio miljoner kronor. De största negativa avvikelserna
utgörs av realisationsförluster, avstämningar avseende
arbetsgivaravgifter och pensioner samt
avgångsvederlag.
Nedan visas fördelningen av avvikelsen mellan utfall
och budget för verksamheterna (tkr):
Kommunfullmäktige pol org
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Gemensamma anslag
Bygg- och miljönämnden
Skatter, finans, centrala poster
Totalt

-

-

327
18
6
471
7 000
112
429
9 391
1 264

Årets investeringsbudget inklusive ombudgeteringar
från 2016 har uppgått till 36,0 miljoner kronor. Under
året har investeringar genomförts med 24,7 miljoner
kronor. På grund av att investeringar inte färdigställts
kommer 10,2 miljoner kronor att begäras
ombudgeterade till 2018.
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Utvärdering av måluppfyllelse avseende
verksamheternas mål




28 mål har uppnåtts
26 mål har inte uppnåtts
3 mål har inte utvärderats

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommuner, på kort och lång
sikt, ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kravet på god ekonomisk hushållning är överordnat
balanskravet, vilket innebär att det inte är tillräckligt att
i resultatet uppnå balanskravet, utan för att kravet på en
god ekonomisk hushållning ska vara uppfyllt bör
resultatet ligga på en nivå som realt sett konsoliderar
ekonomin på kort och lång sikt. För verksamheten ska
det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska det
anges finansiella mål som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning.
Fullmäktige beslutade under 2015 om finansiella
riktlinjer och verksamhetsspecifika riktlinjer för god
ekonomisk hushållning i Bräcke kommun
(kf § 16/2015). De finansiella riktlinjerna anger att
kommunens ekonomiska resultat i genomsnitt ska
uppgå till minst en procent av skatter och statsbidrag
under perioden 2015 – 2024 samt att kommunens
långfristiga låneskuld årligen ska minska.
Kommunens ekonomiska resultat har i genomsnitt
uppgått till 0,78 procent av skatter och statsbidrag under
perioden 2015 – 2017.
I kommunplanen för 2017 har kommunen två
finansiella mål som är av betydelse för att uppfylla
kriterierna för god ekonomisk hushållning.
Utöver de två finansiella målen finns verksamhetsmål
av kommunövergripande karaktär som har betydelse för
god ekonomisk hushållning.
Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning
1.

Kommunens resultat för 2017 ska uppgå till
lägst två miljoner kronor.
Vid uppföljning ska poster som hanteras
utanför balanskravet exkluderas. Syftet är att
uppföljningen årligen genomförs på samma
sätt.

Utfall per 31 december: Kommunens resultat efter
avstämning mot balanskravet uppgår till 0,4 miljoner
kronor. Målet är ej uppnått.
2.

Utfall per 31 december: Kommunens långfristiga
låneskuld har minskat med 4,8 miljoner kronor. Målet
är uppnått.

Kommunens långfristiga låneskuld ska under
2017 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.

Verksamhetsmål
Verksamhetsmål med särskild betydelse för god ekonomisk hushållning.

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

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

Mätmetod
Betyg åk 9.

Bräcke kommun ska ha en god
omvårdnadskontinuitet.

Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14
dagar (medelvärde) ska uppgå
till högst 15 personer.

Intern uppföljning,
planeringssystemet
Laps Care.

Följs upp i det
systematiska
kvalitetsarbetet på
skolnivå och
avdelningsnivå

Måluppföljning
2016: 63 %
2017: 58 %
Målet är inte uppnått för
pojkarna i åk 9, främst
beroende på att en stor
del av eleverna kommit
sent till Sverige och har
en brokig skolbakgrund.
Målet är inte uppnått.
Antalet personer är 16
även i år.

Mätningen
genomförs under två
veckor på hösten.

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
Andelen svar i HME-enkäten
där medarbetarna har svarat
”ganska bra/mycket bra” ska
uppgå till minst 80 %.
Sjukfrånvaron ska inte överstiga
7 % av tillgänglig ordinarie
arbetstid.

Mätmetod
Analys av HMEenkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
79 %

Statistik från
lönekontoret

Målet är inte uppnått.
7,62 %
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Politiskt mål

Andelen hushåll med
försörjningsstöd ska minska
över tid.

Verksamhetsmål
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och uppgå
till minst 91,2 % vid november
månads början.
Kostnadstäckningsgraden för
taxe- och avgiftsfinansierad
verksamhet inom
verksamheterna bygg och
miljö ska öka.
Andelen personer med
försörjningsstöd som tackat ja
till erbjudande om aktivitet via
AME ska uppgå till minst
90 %.

Sammantagen bedömning av målen
för god ekonomisk hushållning
Den samlade bedömningen är att målen för god
ekonomisk hushållning inte har uppnåtts.
Kommunens resultat, efter avstämning mot
balanskravet, är 0,4 miljoner kronor jämfört med ett mål
på lägst två miljoner kronor. Kommunen har valt att
skapa så goda förutsättningar som möjligt för
MidSweden 365. Valet har medfört att kommunen har
tagit en reaförlust på totalt 5,2 miljoner kronor under
2017. I bokslutet ingår även en nedskrivning av
aktieinnehavet i Förenade småkommuners
försäkringsbolag AB med totalt 1,7 miljoner kronor.
Sjukfrånvaron för 2017 är högre än det mål som
kommunfullmäktige har satt upp. Kraftiga insatser har
framgångsrikt gjorts för att minska antalet långa sjukfall
men det har inte fått önskad effekt eftersom
sjukfrånvaron (främst långa sjukfall) var väsentligt
högre jämfört med kommunfullmäktiges mål. I
månadsstatistiken har en successiv förbättring skett från
hösten 2017. Kunskapsmålet för elever i årskurs nio är
inte uppnått, vilket förklaras av det stora antalet elever
med utländsk bakgrund som gick ut årskurs nio i våras.

Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vid
beräkning av balanskravet ska bland annat realisationsvinster frånräknas. I balanskravsutredningen visas om
kravet är uppfyllt. Enligt balanskravet ska negativa
resultat återställas senast tre år efter det att resultatet
uppkommit. Kommunfullmäktige får dock besluta att
8

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.
94,7 %

Intern uppföljning.

Målet är uppnått.
2016: 48 %
2017: 50 %

Intern uppföljning.

Målet är uppnått.
100 %

inte reglera ett negativt resultat om det finns synnerliga
skäl. Synnerliga skäl ska omfatta både budget och utfall.
Exempel på synnerliga skäl kan vara större omstruktureringskostnader av engångskaraktär i syfte att
uppnå god ekonomisk hushållning.
Efter avstämning mot balanskravet per den 31 december
redovisas ett resultat på 436 tusen kronor. Då har
realisationsvinster frånräknats med 300 tusen kronor.
Det finns inget balanskravsunderskott från tidigare år att
reglera. Årets balanskravsutredning visar att det inte
finns något underskott att återställa.
Balanskravsutredning (mkr)
Årets resultat enligt resultaträkning
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering av realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
Justering av realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2016
9,0
9,0
9,0

2017
0,7
0,3
0,4
0,4

Omvärldsbevakning
Enligt Konjunkturinstitutet (KI) är
konjunkturåterhämtningen efter finanskrisen mer eller
mindre fullbordad i stora delar av världsekonomin och
resursutnyttjandet stiger successivt under 2018-2019.
De positiva tongångarna beror bland annat på att
recessionerna i Ryssland och Brasilien är över, att
tillväxten i Kina har vänt något som en följd av en
expansiv ekonomisk politik samt att USA befinner sig i
en positiv konjunkturutveckling med en stark
efterfrågan och låg arbetslöshet. I euroområdet står
återhämtningen på en allt fastare grund och omfattar så
gott som samtliga medlemsländer. Det finns i dagsläget
ett stort uppdämt investeringsbehov inom euroområdet

som kan stödja den svenska tillväxten. Den samlade
bedömningen är att den globala BNP-tillväxten stiger
med 3,7–3,8 procent under 2018-2019.
Såväl Sveriges kommuner och landsting (SKL) som
Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att den svenska
ekonomin fortsätter att utvecklas positivt under 2018
som en följd av en stark investeringskonjunktur, ökad
sysselsättning och fallande arbetslöshet. Från 2019
bedöms konjunkturläget bli normaliserat vilket påverkar
skatteunderlagstillväxten negativt. SKL prognostiserar
att tillväxten (BNP) i Sverige blir 2,6 procent för 2018,
1,4 procent för 2019 och därefter ligga på nivåer kring
1,6 procent.
Trots en stark sysselsättningstillväxt de senaste åren
bedöms arbetslösheten plana ut kring 6,5 procent, vilket
främst beror på stora matchningsproblem på
arbetsmarknaden. SKL:s prognos för arbetade timmar är
1,2 procent för 2018 och minus 0,4 procent för 2019.
Motsvarande siffror för arbetslösheten är 6,2 respektive
6,4 procent.
SKL har i sin senaste skatteunderlagsprognos, baserat
på ovanstående utveckling, gjort bedömningen att
skatteunderlagstillväxten står inför en markant
inbromsning under 2019. SKL:s bedömning är att
skatteunderlagets nominella ökningstakt blir 3,5 procent
under 2018, 3,2 procent för 2019 och 3,4 procent för
2020. Motsvarande siffror i reala termer uppgår till 1,1
procent, 0,4 procent respektive 0,2 procent. Det
kommer att innebära att kommunsektorn står inför en
mycket besvärlig obalans mellan snabbt växande
demografiskt betingade behov och ett långsamt växande
skatteunderlag.

Bräcke kommuns utveckling
MidSweden SkiPark
Projektet MidSweden SkiPark har efter förseningar
slutförts. Projektet har genomförts under ledning av
näringslivsutskottet (NLU §§ 4-5, 8-9, 16-17, 21-22,
25-27/2017). Skidtunneln öppnades formellt för
aktiviteter den 23 september 2017.
I december 2016 visade det sig att projektet inte följde
den tidsplan som fastställts i entreprenadkontraktet. Det
har resulterat i att kommunen, via en advokatbyrå, har
ålagt huvudentreprenören Lotus Maskin och Transport
AB ett vitesföreläggande på drygt 17 miljoner kronor.
Lotus Maskin och Transport AB har under våren 2017
skickat ett antal fakturor som kommunen har bestridit.
Fakturorna som kommunen har bestridit uppgår totalt
till 14,5 miljoner kronor. Under hösten har Lotus
Maskin och Transport AB framställt ytterligare krav på
kommunen. Lotus sammanlagda krav uppgår till 29,9
miljoner kronor, vilket kommunen via advokatbyrån har
bestridit.

En konsekvens av förseningen är att det uppstått ett
antal merkostnader för kommunen, vilka ligger till
grund för vitesföreläggandet. Tvisten har också
resulterat i att kommunstyrelsen beslutat att lyfta ut
färdigställandet av servicehuset från entreprenaden och
slutföra byggnationen i egen regi (ks § 88/2017).
Servicehuset blev färdigställt i slutet av december 2017.
Merkostnaderna för investeringsdelen av projektet
uppgår till 3,5 miljoner kronor, vilka hanterats som en
reaförlust i årsbokslutet. Därutöver har merkostnader i
den kommunala driften uppstått som en följd av
förseningen. Dessa uppgår till 3,6 miljoner kronor för
2017 och omfattar då bland annat personal- och
materialkostnader, advokatkostnader och byggkonsultkostnader. Utöver detta har arenabolaget
drabbats av uteblivna intäkter då öppningen blivit
senarelagd.
En bedömning av utfallet i tvisten mellan kommunen
och entreprenörer är i dagsläget inte möjlig att göra.
Kommunen har även en tvist med säljaren,
Fortifikationsverket, avseende dolda fel på fastigheten.
Tvisten avser avloppsanläggning, brandvattenledning
och ej fungerande elmatning till pumphuset. Felen har
medfört ökade kostnader för kommunen.
Representanter från kommunen träffade representanter
från Fortifikationsverket i mitten av oktober.
Förlikningsdiskussioner mellan kommunen och
Fortifikationsverket pågår och förutsättningarna för en
samförståndslösning bedöms som relativt goda.
Kommunen har via konsult haft en dialog kring
momshanteringen med skatteverket. Anledningen är att
kommunen har dragit av moms i kommunkontosystemet i samband med investeringen enligt
normal rutin. I och med kommunens överlåtelse av
anläggningen till MidSweden365, har kommunen
återbetalat nio miljoner kronor till skatteverket. Det
avser den moms som dragits av på investeringen.
Momsen kan bolaget i sin tur dra av under en 10-årsperiod och återbetalning kommer att ske löpande till
kommunen.
MidSweden 365
Kommunens ambition har varit och är att bolaget
MidSweden 365 ska överta en anläggning som kan tas i
bruk i enlighet med bolagsordning och ägardirektiv. Det
bedöms, från kommunen, som mycket viktigt att
bolaget får en så bra start som möjligt vilket innebär att
anläggningen är driftklar.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade
kommunfullmäktige i oktober (kf § 78/2017) att
genomföra ytterligare två investeringsprojekt. Det ena
projektet avsåg iordningställande av den yttre miljön i
direkt anslutning till anläggningen. Det andra projektet
syftade till att säkerställa vattentillförsel för att
möjliggöra en ändamålsenlig snötillverkning.
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Projektkostnaderna för de två projekten blev 1,4
respektive 0,3 miljoner kronor, vilka har hanterats som
reaförluster i årsbokslutet för 2017.
Bolaget MidSweden 365 övertog formellt byggnationer
och installationer på fastigheten från den 1 september
2017. Överlåtelsen skedde på så sätt att bolaget köpte
färdigställda byggnationer och installationer av Bräcke
kommun för 20 miljoner kronor (kf § 43/2017). Bolaget
finansierar köpet genom en nyemission som innebär att
det kommunala ägandet då blir maximalt 90 procent av
bolaget. Kommunens aktieinnehav kommer då att
uppgå till 14,1 miljoner kronor; en fordran, i form av ett
skuldebrev, med 7,5 miljoner kronor samt en fordran, i
form av en revers, avseende överlåtelsen av fastigheten
med 2,4 miljoner kronor.
Bredbandsutbyggnad
Under första halvan av 2017 har fiberföreningarnas
arbete med de sista fyra fibernäten påbörjats.
Byggnationerna och installationerna beräknas vara klara
före halvårsskiftet 2018 och då kommer samtliga
områden i Bräcke kommun att täckas av fibernät.

Omkring 80 procent av kommunens samtliga hushåll
bedöms redan idag ha tillgång till bredband med
hastigheter över 100 Mbit/s.

organisationen. Berörd personal från Ånge kommun är
från den 1 januari 2018 anställda i Bräcke kommun.
Inom sociala avdelningen pågår en omstrukturering
inom internationella enheten för att successivt anpassa
organisationen till regeringens förändrade regelverk och
den dramatiska förändringen av inflöde gällande
ensamkommande barn. Omstruktureringen omfattar en
övergång från HVB-hem till stödboende. Kommunen
hade sommaren 2016 fyra HVB-hem, två i Gällö och
två i Bräcke. I Gällö har under året båda hemmen
omvandlats till stödboende. I slutet av året har ett HVB
i Bräcke omvandlats till stödboende. Enligt nuvarande
plan kommer hela internationella enhetens verksamhet
från sommaren 2018 att bedrivas i Bräcke och det sista
HVB-hemmet avvecklas i september 2018. En annan
organisationsförändring som genomförts från 1
september är att kommunen och IFO återtagit
handläggningen av alkohol och tobaksärenden, en tjänst
som köpts av Ånge kommun under ett antal år.
Inom skol- och barnomsorgsavdelningen har antalet
barn med behov av barnomsorg har ökat dramatiskt i
hela kommunen. Det har resulterat i att nya avdelningar
och/eller fler platser har skapats i Pilgrimstad, Gällö,
Bräcke och Kälarne. Ökningen bedöms vara temporär
på längre sikt, men det är i nuläget oklart hur många av
de temporära avdelningarna som behövs under hösten
2018 eftersom ett stort antal barn då börjar i
förskoleklass.

Mål och målstyrning
Kommunfullmäktige antog i december 2015 ”Riktlinjer
för målstyrning” (kf § 132/2015). I kommunplanen för
2016-2018 togs ett första steg i att implementera riktlinjerna och skapa en ny struktur för målstyrningen.
Strukturen för målstyrningen har vidareutvecklats i
kommunplanen för 2017. I korthet innebär den
förändrade strukturen att kommunens verksamhetsidé
med tre inriktningsområden och politiska mål som
beskriver den politiska inriktningen är utgångspunkten.
De politiska målen bryts ned till verksamhetsmål,
indikatorer och aktiviteter som tydliggör vad
tjänstemannaorganisationen gör för att uppfylla de
politiska målen. Syftet med den förändrade strukturen i
målstyrningen är att på ett bättre sätt skapa en dialog
mellan det politiska perspektivet och
tjänstemannaperspektivet. Inför 2018 har en översyn
gjorts avseende verksamhetsmål med särskild betydelse
för god ekonomisk hushållning i syfte att säkerställa att
dessa mål kan följas upp i såväl delårsrapport som
årsredovisning.
Organisation
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017 (kf §
125/2017) att tillsammans med Ånge kommun
samverka i en gemensam nämnd och förvaltning för
bygg- och miljöfrågor från och med 1 januari 2018.
Bräcke kommun är värdkommun för såväl den
gemensamma nämnden som för förvaltnings
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Kommunchefen har slutfört en förhandling med berörda
fackförbund avseende en omorganisation inom teknikoch infrastrukturavdelningen. Omorganisationen
innebär i korthet att det skapas två större funktioner
inom avdelningen. En driftsenhet med chef skapas att
hantera förvaltning och underhåll för samtliga
verksamheter. Därutöver skapas en administrativ
handläggarfunktion med ingenjörer, handläggare och
administratörer.
Under våren har en större utredning gjorts avseende
antalet enhetschefer inom vård- och
omsorgsavdelningen. Belastningen på cheferna har
under en längre tid varit för hög, vilket tydliggjordes när
arbetsmiljöverket gjorde en inspektion hösten 2016.
Resultatet av utredningen är att antalet enhetschefer
utökats från nio till elva stycken. En följd av
förtätningen har lett till mindre omstruktureringar för att
anpassa antalet medarbetare per chef till riktvärdet
högst 30 medarbetare.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2017
(kf § 119/2017) att avveckla Bergsvägens
demensboende och att minska antalet särskilda
boendeplatser på Tallgläntan i Kälarne med fyra platser.
Avvecklingen av Bergsvägens demensboende kommer
att vara genomförd innan februari månads utgång 2018.
I samband med det beslutet togs också ett beslut att
inrätta ett kognitivt resursteam som ska arbeta på
kommunens samtliga enheter.

Arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsförmedlingens statistik över arbetsmarknadsåret
2017 i Jämtland, visar en arbetsmarknad som i
huvudsak utvecklades positivt. Under 2017 ökade
antalet varslade personer (totalt 377 personer) med 35
procent i länet jämfört med 2016. Den totala
arbetslösheten minskade från 4 663 personer i december
2016 till 4 474 i december 2017. Det motsvarar 7,1
procent av arbetskraften mellan 16-64 år (2016: 7,5 %).
I riket var den totala arbetslösheten 7,5 procent i
december 2017. Antalet nyanmälda lediga platser
uppgick under 2017 till 13 800 vilket är 300 platser
färre än 2016.
Den totala arbetslösheten kan delas in i öppet arbetslösa
och arbetssökande i program med aktivitetsstöd.
Fördelningen i Jämtland i december 2017 var 3,3
respektive 3,8 procent. Arbetslösheten i gruppen 18-24
år uppgick under 2017 till 10,7 procent (öppet
arbetslösa: 4,2 %, arbetssökande: 6,5 % ).
För gruppen utlandsfödda var motsvarande siffror 32,9
procent (öppet arbetslösa: 15,3 %, arbetssökande: 17,6
%).
Den totala arbetslösheten i kommunen uppgick per den
sista december 2017 till 9,6 procent (öppet arbetslösa:
4,2 %, arbetssökande: 5,4 %), vilket är i nivå med 2016.
I gruppen 18 - 24 år uppgick arbetslösheten till 15,9
procent (öppet arbetslösa: 5,4 %, arbetssökande:
10,4 %). Under 2016 var motsvarande siffra 16,6
procent. För gruppen utlandsfödda uppgick den totala
arbetslösheten till 41,5 procent (öppet arbetslösa: 17,4
%, arbetssökande: 24,1 %), vilket är en försämring med
1,8 procentenheter jämfört med samma tid 2016.
Minskningen kan till del förklaras med ett större inflöde
av egenbosättare jämfört med 2016.
Ekonomisk utveckling
Resultatet för 2017, när poster som hanterats utanför
balanskravet är exkluderade, visar ett resultat på 0,4
miljoner kronor. Jämfört med budget är det en negativ
avvikelse med 1,6 miljoner kronor.
Kommunens ekonomiska resultat ska, enligt
kommunfullmäktiges beslut avseende Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning i Bräcke kommun (kf § 16/2015)
i genomsnitt uppgå till minst en procent av skatter och
statsbidrag under perioden 2015 – 2024. Kommunens
resultat för 2015 -2017 uppgår till 0,78 procent av
skatter och statsbidrag.
Kommunfullmäktige fastställde i december 2016 (kf §
165/2016) en kommunplan med två miljoner kronor i
budgeterat resultat. Det budgeterade resultatet är svagt, i
jämförelse med det långsiktiga målet att kommunen
årligen ska nå ett resultat som utgör en procent av
intäkterna från skatter och statsbidrag. Huvudorsaken
till det svaga budgeterade resultatet var att kommunen

tappade ungefär 10 miljoner kronor i ersättningar, på
grund av ändrade regler, för ensamkommande
flyktingbarn.
I april var prognosen för 2017 i nivå med det
budgeterade resultatet. I augusti var prognosen för 2017
0,6 miljoner kronor jämfört med det budgeterade
resultatet på två miljoner kronor. I det prognostiserade
resultatet per den sista augusti ingick förväntade
reaförluster i samband med överlåtelsen av
byggnationer och installationer på fastigheten Ubyn
2:119 till bolaget MidSweden 365. I det slutliga
resultatet för 2017 ingår reaförluster, enligt ovan, på
totalt 5,2 miljoner kronor och det ingår en nedskrivning
av aktieinnehavet i Förenade småkommuners
försäkringsbolag, på totalt 1,7 miljoner kronor, med
anledning av pågående likvidation.
Under året har det framförallt varit iordningställandet av
skidtunneln i Gällö som påverkat ekonomin. Projektet
är med Bräcke-mått ett mycket stort projekt och det har
krävts såväl tid som resurser av organisationen. Den
främsta orsaken till detta är den försening, med
tillhörande tvist, som har uppstått avseende
byggnationerna. Förseningen har inneburit att
kostnadsdrivande engångsinsatser, från den kommunala
organisationen, har varit nödvändiga. Från den första
september 2017 har MidSweden 365 tagit över driften
av anläggningen, vilket har minskat trycket på
kommunens medarbetare.
Utvecklingen av flyktingverksamheten i Sverige är det
område som har haft absolut störst påverkan på den
ekonomiska utvecklingen i kommunen under 2016 och
2017. Det kommer även att påverka den ekonomiska
utvecklingen de kommande åren. Efter Regeringens
beslut att minska det svenska flyktingmottagandet har
förutsättningarna blivit helt förändrade. År 2015 hade
kommunen två HVB-hem, under 2016 öppnades
ytterligare två. År 2017 har tre HVB-hem avvecklats
och det sista beräknas bli avvecklat under tidig höst
2018. De senaste årens mycket stora ekonomiska
överskott inom sociala avdelningen (internationella
enheten och integrationsservice) bedöms upphöra från
2018.
Inom vård- och omsorgsavdelningen har
Försäkringskassans ändrade bedömningskriterier
avseende personlig assistans haft stor påverkan. Det kan
i enskilda ärenden innebära ökade kostnader för
kommunen på 0,5-1,0 miljon kronor. I bokslutet är de
uppskattade merkostnaderna, kopplade till de ändrade
bedömningskriterierna, 2,2 miljoner kronor jämfört med
budget. Eftersom kommunens nettokostnader inom
äldreomsorgen är väsentligt högre än den beräknade
referenskostnaden så har ett omfattande arbete initierats.
Arbetet omfattar alla delar, från struktur till det
praktiska utförandet, inom äldreomsorgen. En extern
utredning har beställts för att kommunen ska få en
”second opinion” vad som behöver göras för att
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nettokostnaderna ska närma sig den beräknade
referenskostnaden i Bräcke kommun.

Befolkning
Den 31 december 2017 hade Bräcke kommun 6 501
invånare, vilket innebär att folkmängden ökat med nio
personer sedan den 31 december 2016. År 2016 ökade
befolkningen med 37 personer.
Födelseunderskottet blev under 2017 -28 personer,
vilket är fördelat på 63 födda och 91 avlidna personer.
År 2016 var födelseunderskottet 33 personer.
Nettoinflyttningen uppgår till 33 personer, där 550
personer har flyttat till kommunen och 527 personer har
flyttat från kommunen. År 2016 var det en
nettoinflyttning med 71 personer.
Befolkningen, fördelad på respektive församling, är:
 Hällesjö-Håsjö 1 306 personer (+1,4 procent), med
födelseöverskott (-16 personer) och flyttningsnetto
(+25 personer).
 Bräcke-Nyhem 2 271 (+0,2 procent), med
födelseöverskott (-10 personer) och flyttningsnetto
(+11 personer).
 Revsund-Sundsjö-Bodsjö 2 921 (-0,5 procent), med
födelseöverskott (-2 personer) och flyttningsnetto
(-14 personer).

LSS-utjämningen är den andra stora faktorn.
Förändringen enligt nuvarande skatteunderlagsprognos
uppgår till minus sex miljoner kronor. Den tredje stora
faktorn är att uppräkningarna av skatte- och
statsbidragsintäkter inte följer de kostnadsuppräkningar
som ökade krav och behov medför. I budgeten för 2018
ingår ett sparbeting med 10,7 miljoner kronor. Det
kommer självklart innebära stora utmaningar under
2018 och det finns också en uppenbar risk att
utmaningarna inför 2019 blir ännu större.
I ett längre perspektiv finns det goda förutsättningar för
en positiv utveckling när skidtunneln i Gällö driftsätts.
Det kommer innebära att en ny reseanledning skapas
som ger möjlighet för kommunen som helhet att
utveckla nya affärsmöjligheter. Det innebär att nya och
fler arbetstillfällen kan skapas som i förlängningen kan
leda till positiva förändringar i befolkningsutvecklingen.
I kommunens egna verksamheter är anpassningar inom
äldreomsorg samt skola och barnomsorg de två största
politiska utmaningarna.

Kommunens förväntade utveckling
av ekonomi och verksamhet

Äldreomsorgen i Bräcke kommun är utifrån ett
ekonomiskt perspektiv inte kostnadseffektiv. Den
referenskostnad som Statistiska centralbyrån (SCB)
årligen tar fram visar att kommunens kostnader var
drygt 15 procent högre (statistik från 2014 och 2015)
jämfört med genomsnittet i riket (baserat på den struktur
kommunen har enligt kostnadsutjämningssystemet). Det
motsvarade ungefär 17 miljoner kronor per år.
Statistiken från 2016 visar att skillnaden har fortsatt att
öka och kommunens kostnader var då 24,1 procent
högre än riksgenomsnittet. De åtgärder som vidtas är att
se över effektiviteten i utförandet samt att anpassa
nivåerna i biståndsbedömningen till rikssnittet. Det
kommer även bli nödvändigt att se över strukturen
avseende kommunens äldre- och demensboenden. En
extern utredning, med fokus på alla delar, är beställd
och kommer att presenterats för politiker och
tjänstemän i mars 2018. Målbilden är att staka ut vilka
vägval kommunen behöver och bör göra för att möta
behovet år 2030.

Kommunens ekonomiska förutsättningar kan på kort
sikt betecknas som en kombination av höga berg och
mycket djupa dalar. I ett längre perspektiv är en fortsatt
anpassning av organisationen kopplat till befolkningsutveckling och demografi av mycket stor vikt.

Inom skola och barnomsorg behöver den långsiktiga
skol- och barnomsorgsverksamheten i Kälarne utredas.
Längs E14 kommer det med nuvarande elevprognoser
bara behövas ett högstadium, vilket också är en
angelägen fråga.

De ekonomiska förutsättningarna för 2018 är
bekymmersamma. Det är framförallt tre faktorer som är
orsaken till de stora ekonomiska utmaningarna.
Migrationspolitiken och förändringar avseende
ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn
och ungdomar är en stor faktor. Den budgetmässiga
nettokostnadsskillnaden på årsbasis uppgår till 7,1
miljoner kronor mellan 2017 och 2018, varav
intäktsminskningen mellan åren är 15,5 miljoner
kronor. Ändrade statsbidragsintäkter inom ramen för

Inom teknik- och infrastrukturavdelningens
ansvarsområden bör ansträngningar intensifieras för att
avyttra kvarvarande industrifastigheter och vakanta
lokaler som inte behövs i kommunens kärnverksamhet.

Andelen utlandsfödda är per den sista december 2017
12,9 procent av den totala befolkningen. Motsvarande
andel 2016 var 12,6 procent. År 2006 var andelen 5,3
procent.
Befolkningsutvecklingen är, vid sidan av att leverera en
god kommunal service, den enskilt viktigaste frågan
som kommunen måste hantera på såväl kort som lång
sikt. Under de senaste fem åren har födelseunderskottet
legat kring 50 personer. Trenden avseende in- och
utflyttning varierar däremot kraftigt.
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Samarbetet inom sociala avdelningens olika enheter är
fortsatt av stor vikt för att kommunen ska hantera frågor
som optimerar den enskildes möjligheter till egen
försörjning på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommunfullmäktige antog i oktober 2014 nya
bestämmelser med lokala tillämpningsanvisningar om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF/KL, att gälla från och med den 1 januari 2015
(kf § 83/2014). OPF/KL omfattar samtliga förtroendevalda som tillträtt efter 2014 års val och innebär bland
annat att kommunen ska avsätta 4,5 procent plus
löneskatt (24,26%) på arvodena till avgiftsbestämd
ålderspension. Per den 31 december 2017 har det
avsatts 67 tkr exklusive löneskatt.

Koncernen
I koncernredovisningen ingår MidSweden 365 AB.
Kommunkoncernen redovisar för 2017, ett resultat på
0,1 miljoner kronor.
MidSweden 365 AB
Bolaget registrerades år 2016 och ägs av Bräcke
kommun till 50 procent.

Kommunen har även beställt och fått beräknat pensionsskuld för förtroendevalda som omfattas av PBF
(förtroendevalda som innan förra valet hade uppdrag på
heltid, eller stor del av heltid och som inte ingår i
ordinarie pensionsskuldsberäkning). Den posten på
1,1 miljoner kronor har lagts till i kommunens
ansvarsförbindelse.

Bolagets resultat för 2017 är minus 1,4 miljoner kronor.

Pensioner och förändring av
pensionsskuld
Kommunens totala pensionsskuld uppgår den
31 december 2017 till 254,4 miljoner kronor

Räntan i pensionsskuldsberäkningen har stor betydelse
för pensionsskuldens storlek - ju lägre diskonteringsränta desto större pensionsskuld. Rips-kommittén
beslutade i september att RIPS-räntan tills vidare ska
ligga kvar oförändrad.

Pensionskostnaderna budgeteras dels i PO-pålägget som
avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) och
förändring av avsättning, dels under gemensamma
anslag för pensionsutbetalningar och förvaltningsavgifter.

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.

Utfallet för pensionsutbetalningar som redovisas under
gemensamma anslag har blivit 0,6 miljoner kronor
högre än budgeterat.

Redovisning av kommunens totala pensionsskuld
(mkr)
Intjänad pension < 1998 samt
pensionsskuld för förtroendevalda
(ansvarsförbindelsen)

2012-12-31

2013-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

243,4

252,4

240,4

230,8

222,1

212,3

Förmånsbestämd pension
(avsättning i balansräkningen)

20,4

23,4

23,6

23,9

24,6

25,0

Avgiftsbestämd ålderspension
(kortfristig skuld i balansräkningen)

11,9

12,3

12,7

15,3

16,2

17,1

275,7

288,1

276,7

270,0

262,9

254,4

Total pensionsskuld

Borgensåtagande
Borgensåtaganden innebär en kreditrisk för kommunen
eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens räkning om denne inte i
utsatt tid kan reglera sin skuld.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 att
kommunen vid behov borgar för byggkrediter till
fiberföreningar i kommunen motsvarande det stöd som
beviljats från Jordbruksverket (kf § 81/2014). I januari
2016 (kf § 15/2016) ändrades sista bisatsen till

”motsvarande det stöd som föreningen beviljas från
Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen samt
Länsstyrelsen. I oktober 2017 beslutade
kommunfullmäktige (kf § 79/2017) att ändra sista
bisatsen till ”motsvarande det stöd som föreningen
beviljas från Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen
samt Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen”.
Vid årsskiftet är kommunens borgensåtagande
2,0 miljoner kronor, varav 0,8 miljoner kronor avser
borgen för fiberföreningar. Övriga borgensåtaganden är
för föreningar.
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Kapitalkostnader
Verksamheterna belastas med kapitalkostnader av två
slag, dels internränta och dels avskrivning. Internräntan
för 2017 har uppgått till 1,75 procent och beräknas på
det oavskrivna bokförda värdet på anläggningstillgångarna. Under året har internränta belastat verksamheterna med 5,1 miljoner kronor.
Avskrivningar motsvarar värdeminskningen på
anläggningstillgångarna och per den 31 december 2017
har avskrivningskostnaderna uppgått till 19,0 miljoner
kronor. Det är 2,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Till stor del beror det på att investeringar inte
genomförts som planerat och istället kommer
genomföras under 2018.

Centrala poster
Statsbidrag äldresatsningen
Internränta mm
Inkontinensbidrag fr Region J/H
Realisationsvinst/förlust
Avgångsvederlag
Justering budgeterat PO, arbetsgivaravgifter
Justering budgeterat PO, pensioner
Återvunna kundförluster
Kostnader för inkassotjänst mm
Utrangering anläggningstillgångar
Nedskrivningar anläggningstillg.
Förändring avsättning deponier
Summa avvikelser:

2017
8
-837
13
-4 909
-738
-357
-456
1
-16
-232
0
0
-7 523

Resultatjämförelse med tidigare år
Finansiering
Kommunens finansiering består främst av skatter och
statsbidrag, centrala poster samt finansiella poster.
I utfallet för skatter och statsbidrag redovisas en
avvikelse jämfört med budget på 0,1 miljoner kronor. I
utfall och budget ingår drygt 10 miljoner kronor i stöd
med anledning av flyktingsituationen (hänsyn till
mottagande asylsökande och nyanlända).
Utfallet för de finansiella posterna visar ett underskott
mot budget på två miljoner kronor. Det beror på att
utdelningen från Kommuninvest blivit drygt 0,1
miljoner kronor lägre än beräknat och att ränte- och
bankkostnader blivit 0,2 miljoner kronor högre än
beräknat. Dessutom har en nedskrivning av kommunens
aktieinnehav gjorts med 1,7 miljoner kronor.
Här redovisas också ett riktat statsbidrag kommunen fått
för den så kallade äldresatsningen med drygt
2,1 miljoner kronor.
Övriga poster som belastar finansieringen är bland
annat realisations-vinster/förluster, justering av
internränta samt överenskommelser om
avgångsvederlag.
Avvikelser jämfört med budget för centrala poster
redovisas i tabellen (tkr):
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Efter avstämning mot balanskravet redovisar
kommunen även i år ett positivt resultat, med
fyrahundratusen kronor. Föregående års resultat efter
avstämning mot balanskravet var nio miljoner kronor.
Balanskravsresultat
(mkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster
Balanskravsresultat

2016
9,0
9,0

2017
0,7
0,3
0,4

Jämfört med det budgeterade resultatet är årets resultat
en negativ avvikelse med 1,3 miljoner kronor.
Föregående år redovisades ett överskott mot budgeterat
resultat med åtta miljoner kronor.
Resultat jmf med budget
(mkr)
Budgeterat resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avvikelse

2016
1,0
9,0
8,0

2017
2,0
0,7
- 1,3

När man exkluderar de jämförelsestörande posterna är
årets resultat 16,2 miljoner kronor sämre än föregående
år.
Resultat exkl jämförelsestörande poster
(mkr)
Årets resultat enligt resultaträkningen
Jämförelsestörande poster
Avvikelse

2016
9,0
15,2
24,2

2017
0,7
7,3
8,0

Känslighetsanalys

Nettokostnadsandel

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

Enligt kommunens riktvärde för god ekonomisk
hushållning ska nivån för verksamheternas nettokostnader inklusive finansiella poster i förhållande till
skatte- och statsbidragsintäkter ligga på högst
99 procent i genomsnitt under åren 2015 - 2024.

Förändring av befolkning, skatte- och
statsbidragsintäkter (100 personer)

+/- 6,1 mkr

Löneökningar med en procent

+3,5 mkr

Övriga verksamhetskostnader, ökning
med en procent

+2,6 mkr

Förändrad kommunalskatt med en
krona

+/-12,3 mkr

Ränteförändring med en procent (på
lån som förfaller inom ett år)

+/-0,7 mkr

Höjning av avgifter och taxor med en
procent

+/-0,3 mkr

Det genomsnittliga utfallet för 2015 – 2017 är
99,2 procent vilket visar att kommunen inte uppnår
riktvärdet. De poster som hanteras utanför balanskravet
exkluderas i beräkningen av kommunens nettokostnader.

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

Tittar man på utvecklingen de senaste fem åren har
skatteintäkter och generella statsbidrag i snitt ökat
med 5,3 procent medan nettokostnaderna i snitt ökat
med 6,9 procent. Nedan visas förändringarna per år.

Kommunens kärnverksamheter vård och omsorg, invidoch familjeomsorg samt utbildning utgör en betydande
del av kommunens kostnader.

Investeringar
Generellt kan man säga att för att avskrivningskostnaderna inte ska öka, bör de årliga nettoinvesteringarna under lång tid ligga på samma nivå eller
lägre än avskrivningskostnaderna. De senaste tio åren
har investeringsutgifterna överstigit avskrivningarna
med 23,7 miljoner kronor. Det indikerar att det är
fortsatt viktigt att hålla nere investeringsnivåerna.
Nedan visas kommunens kostnader för avskrivningar i
förhållande till nettoinvesteringar under de senaste tio
åren.
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Likvida medel
Likviditet

14-12-31

15-12-31

16-12-31

17-12-31

52,5 mkr

80,8 mkr

40,4 mkr

50,1 mkr

93,9 %

110,4 %

93,7 %

82,2 %

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

Lån och räntor
Kommunens låneskuld uppgår den 31 december till
200,4 miljoner kronor. Under året har amorteringar
gjorts med 4,8 miljoner kronor. Kostnaden för låneräntor har under året uppgått till 5,5 miljoner kronor.
Den totala finansiella kostnaden har uppgått till
7,9 miljoner kronor och inkluderar då även räntekostnader för pensioner, en nedskrivning av aktier,
dröjsmålsräntor och bankavgifter.
(mkr)
Låneskuld
Låneräntor

14-12-31
230,4
8,1

15-12-31
224,9
7,3

16-12-31
205,1
6,4

17-12-31
200,4
5,5

Eget kapital
Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den
31 december 2017 uppgår det egna kapitalet till
78,8 (avrundat) miljoner kronor vilket är en ökning med
0,7 miljoner kronor sen årets början.
(mkr)
Eget kapital

14-12-31
62,7

15-12-31
69,0

16-12-31
78,0

17-12-31
78,8

Likviditet
Kassalikviditeten som anger kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppgår den 31 december 2017 till
82,2 procent. Det är en minskning med 11,5 procentenheter sen årets början.
Vid årets slut uppgår kommunens likvida medel till
50,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9,7
miljoner kronor sen årets början.
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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.
Soliditeten uppgår den 31 december 2017 till
18,8 procent. Sen årets början har soliditeten förbättrats
med 0,7 procentenheter.
Tar man hänsyn till de pensionsförpliktelser som
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, uppgår soliditeten den 31 december 2017 till
minus 31,9 procent, en förbättring från årets början med
1,6 procentenheter.
15-12-31
Soliditet
Soliditet inkl pensionsförpliktelser

16-12-31

17-12-31

15,9 %

18,1 %

18,8 %

-37,2 %

-33,5 %

-31,9 %

JÄMFÖRELSER ÅREN 2013 - 2017
Resultaträkning (mkr)
2013

2014

2015

2016

2017

Nettokostnad
Skatte- och statsbidragsintäkter
Finansiella poster
Extraordinära poster

- 504,4
445,0
- 10,9
-

- 429,2
444,1
8,1
-

- 428,3
442,2
7,6
-

- 433,2
448,6
6,4
-

- 449,0
457,1
7,4
-

ÅRETS RESULTAT

- 70,3

6,8

6,3

9,0

0,7

Balansräkning (mkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar

2013

2014

2015

2016

2017

346,7
74,9

334,2
89,4

318,0
116,9

326,9
103,1

334,5
83,8

421,6

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga och kortfristiga skulder

423,6

55,9
39,8
325,9

Summa eget kapitaL, avsättningar
och skulder

434,9

62,7
39,8
321,1

430,0

69,0
39,9
326,0

418,3

78,0
41,6
310,4

78,8
42,0
297,5

421,6

423,6

434,9

430,0

418,3

2013

2014

2015

2016

2017

19,3

29,3

52,5

80,8

40,4

Finansieringsanalys (mkr)
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
Verksamhetsnetto
Investeringsnetto
Finansieringsnetto

-

28,9
15,4
3,5

-

35,7
8,0
4,5

-

31,5
2,3
5,5

-

19,0
39,7
19,7

-

18,8
4,3
4,8

Förändring av likvida medel

10,0

23,2

28,3

- 40,4

9,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

29,3

52,5

80,8

40,4

50,1

2013

2014

2015

2016

2017

14,3

11,2

11,8

43,8

24,7

2013

2014

2015

2016

2017

13,3%
-46,6%
78,4%
3,60%

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

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

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

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

98,8%

98,4%

99,8%

98,0%

99,9%

Investeringsredovisning (mkr)
Kommunens nettoinvesteringar

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

De poster som hanteras utanför balanskravet har exkluderats i beräkningen av nyckeltalet för kommunens nettokostnader
i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING
Grundvärderingar
Allt personalarbete ska utgå från kommunens grundvärderingar. Dessa bygger på delaktighet, jämställdhet,
ledarskap, medarbetarskap, mångfald, välbefinnande
och hälsa. Grundvärderingarna ska säkerställas genom
ständigt fokus på koncernnyttan, en öppen organisation
och samverkan mellan medarbetare, chefer och fackliga
företrädare.
Ledarskap, kompetens och kompetensutveckling
Tillväxtavdelningen har som mål att alla medarbetare
erbjuds kompetensutveckling vid minst ett tillfälle per
år. Under 2017 har kompetensutveckling skett både
individuellt och i grupp och exempel på utbildningar är
servicebemötande för säkerhet mot våld och hot,
personligt effektivitetsprogram, klarspråksutbildning
och sångteknik.
Några av stabens anställda har deltagit i utbildning i den
nya dataskyddsförordningen (GDPR1) som träder i kraft
i maj 2018. Delar av kanslienheten har deltagit i
webbutbildningar gällande nya kommunallagen. Inom
IT-enheten har medarbetare fått utbildning i
serverhantering och fjärrskrivbord.
Sociala avdelningen har i år haft fokus på anpassning av
organisationen för ensamkommande barn, satsning på
missbruksvård och ökat samarbete mellan enheterna på
avdelningen.
All personal i Internationella enheten har genomgått
följande utbildningar: ”En dag om förebyggande arbete
och bemötande: att ge förutsättningar för trygghet och
hälsa”, ”En dag kring gemensam handlingsplan för
suicidprevention”, Föreläsning om bemötande och
afghansk kultur (Mustafa Panshiri), ”AAR” 2, salutogent
förhållningssätt samt regelbunden handledning. Några i
personalgruppen har genomgått: ”Forum om
återvändande”, ”Barn i Migration” samt
”Instruktörsutbildning i MHFA” 3.
Inom IFO (Individ och familjeomsorg) har det
genomförts utbildningsinsatser gällande BBIC4, psykisk
ohälsa, lågaffektivt bemötande, barnperspektiv,
vräkningsförebyggande, ASI och återfallsprevention.
På bygg- och miljöavdelningen har utbildningsinsatser
främst skett inom administrationen med anledning av
sammanslagningen med Ånge. De individuella
utvecklingsplanerna har fått stå tillbaka något för 2017
men kommer att prioriteras under 2018 i den
gemensamma förvaltningen. Möjligheten att ytterligare
bygga specialkompetens kommer tillvaratas.
1

General Data Protection Regulation”,
After Action Review
3
The Mental Health First Aid Training and Research program
(MHFA), på svenska Första hjälpen till psykisk hälsa.
2

4

Barnets behov i centrum
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Vård- och omsorgsavdelningen står inför stora
pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft
från intilliggande kommuner, vilket innebär ökade
utmaningar avseende den framtida
kompetensförsörjningen. Avdelningen försöker
underlätta befintlig personals kompetensutveckling
genom att ge stöd till studier, i form av lön under
praktiktid. Satsningen kommer fortsätta under 2018.
All omvårdnadspersonal har fått ”Social
dokumentationsutbildning” och införande av
dokumentation i It-systemet Procapita har skett.
Två chefer inom vård- och omsorg och en medarbetare
på biståndsenheten blev i december klara med
ledarskapsutbildningen på Sköndal högskola.
Den nya avdelningschefen inom vård och omsorg har
ägnat de första månaderna till att lära känna
verksamheten och förtydliga strukturen för uppföljning
av ekonomi, kvalitet och medarbetare.
Inom skol- och barnomsorgsavdelningen har två
rektorer genomfört tre terminer av den treåriga rektorsutbildningen.
För att möta nyanlända elevers ökade behov av stöd och
kunna öka deras måluppfyllelse ställs det helt nya krav
på undervisningen. Skolverket stödjer kommunernas
arbete med statsbidrag för att utveckla undervisningen.
Under läsåret har kommunens samordnare deltagit i
Skolverkets nätverksträffar samt gjort en nulägesanalys
som under kommande läsår ska utmynna i en
kommunal handlingsplan. Genomförandet av planen
kommer att finansieras med statsbidrag.
I Kälarne har arbetslagen deltagit i Skolverkets satsning
”Specialpedagogik för lärande” som syftar till att
utveckla alla lärares specialpedagogiska kompetens. I
Bräcke har skolmyndighetens specialpedagogiska
satsning på det treåriga projektet ”Barns delaktighet
oavsett förmåga” avslutats. Handledare har genomfört
NTA-rådets utbildningar för att få tillgång till rådets
olika temalådor genom skolverkets satsning
”Naturvetenskap och teknik i förskola och skola”.
Den reviderade läroplanen som kom under sommaren
ställer nya krav på IT och programmering i skolan.
Skolorna startade därför det nya läsåret med tre
fortbildningsdagar i Office 365 för skolornas piloter för
att möjliggöra en bred fortbildningssatsning.

Vid teknik- och infrastrukturavdelningen sker löpande
kompetensutveckling enligt plan. Under året har
medarbetare som saknat utbildning eller behövt
uppdatera certifikat kompetensutvecklats i arbete på hög
höjd/fallskydd, pannskötarutbildning och heta arbeten.
Personal inom VA/renhållning har genomfört utbildning
i arbete på väg.

Vid bygg- och miljöavdelningen har personalstyrkan
under året varit intakt. I december stod det klart att en
sammanslagning med Ånge blir av från 1 januari 2018.
Personalstyrkan utökas då med personal från Ånge
kommun som går över och anställs av Bräcke kommun.
Avdelningen står inför kommande pensionsavgångar
under den närmaste femårsperioden.

Delaktighet och inflytande

Vård- och omsorgsavdelningen har under hösten
kommit igång med ett arbete för att stödja språksvaga
som vill arbeta i vård och omsorg och uppmuntra dem
till utbildning. Det har skett genom ett projektarbete
som startats på kommunens särskilda boenden där
möjligheterna bedöms vara störst att lära sig vård- och
omsorgsyrket.

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.
Personalförsörjning och personalrörlighet
Under året har 18 tillsvidareanställda gått i pension. Nio
av dessa har valt att ta ut pension i förtid. Fyra personer
som under året uppnått pensionsåldern har valt att
fortsätta arbeta.
Staben har haft två svåra rekryteringsprocesser gällande
sekreterare och kommunsekreterare där det visat sig
svårt att hitta personer med rätt kompetens.
Annonsering har gjorts ett flertal gånger. Det höga
tempo som råder inom många arbetsområden för flera
av medarbetarna, har medfört att diskussioner förs om
utvecklingsmöjligheter och faktorer som kan bidra till
att underlätta personalförsörjningen i ett längre
perspektiv. Samtidigt är tempot ibland en faktor som
motiverar till att söka lösningar för att effektivisera.
Sociala avdelningen har haft bekymmer med stor
personalgenomströmning inom vissa enheter. IFO
(Individ och familjeomsorgen) söker aktivt
nyexaminerade socionomer vid rekrytering och dessa
erbjuds mentorskap vid anställning. Enheten arbetar
även med att aktivt ta emot studenter från närområdet
samt att erbjuda en bra introduktionsplan. Dessa arbeten
kommer fortgå då de gett goda resultat. Rekrytering av
nyutexaminerade som bor i närområdet har bidragit till
att IFO idag har full bemanning med ordinarie personal.
Dock är två av dessa tjänstlediga i sex månader. Det är
märkbart att socionomtillgången ökat. Det är fler
utbildade socionomer än tidigare som söker till de
vikariat enheten haft ute.
Internationella enheten har beslutat om avveckling av
vissa delar av HVB vilket inneburit att vägledare inom
verksamhetens sagts upp på grund av arbetsbrist.

Inom skol- och barnomsorgsavdelningen har det
tidigare varit stor brist på behöriga specialpedagoger.
Kommunen har nu börjat täcka behovet då fem lärare
genom lärarlyftet gått den tre terminer långa
utbildningen på betald arbetstid.
Teknik- och infrastrukturavdelningen har haft ett
turbulent år. Både avdelningschef och
fastighetsförvaltare avslutade under hösten sina
anställningar. I samband med det beslutades en
omorganisation som innebar att fastighetsförvaltarrollen
förändrades och funktionen VA-chef togs bort.
Fastighetsförvaltare/driftchef har rekryterats medan det
ännu vid årets slut inte är klart med en ny
avdelningschef.
Arbetsmiljö
Försäkringskassans förändrade handläggningsrutiner
har inneburit en försämring för de sjukskrivna
medarbetarna. SKL har lämnat en rekommendation att
kommunerna inte ska utbetala kollektivavtalad sjuklön
(10 procent) innan medarbetaren har lämnat ett intyg
med beslut om ersättning från försäkringskassan.
Bräcke kommun följde rekommendationen men det
innebar en kraftig försämring för den enskilde och en
väsentlig administrativ börda för arbetsgivaren.
Arbetsgivaren har därför valt att inte följa
rekommendationen, vilket inneburit en återgång till
tidigare rutiner.
Under året har sjuknärvaron ökat på arbetsplatserna och
detta har sin grund i att medarbetare går tillbaka i arbete
på grund av ekonomiska skäl istället för hälsoskäl.
Försäkringskassans handläggning har inneburit att
medarbetare har fått vänta dels på beslut och dels på att
sjukpenning ska betalas ut efter dag 15. Det har även
inneburit att medarbetare med sjukintyg nekats
sjukpenning från Försäkringskassan. Korttidsfrånvaron
har i och med detta succesivt ökat. Samtidigt har de
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långa sjukfallen minskat tack vare ett intensivt
rehabiliteringsarbete.
Sammantaget är sjukfrånvaron på samma nivå som
tidigare år. Sjukfrånvaron inom Vård och Omsorg har
under året sjunkit från att i januari ligga på 13,57 % till
att i november ligga på 8,18 %.
Revidering av rehabiliteringsriktlinjerna var planerad
under 2017 men skjuts fram till 2018.
Kommunen fortsätter med rutinen att skyddsrond
genomförs på våren. Som ett led i att implementera
AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö) har
den årliga skyddsronden kompletterats med riktade
frågor gällande arbetsbelastning, hot och våld och
kränkningar. Skyddsrond kompletteras med enkäten
HME (hållbart medarbetarengagemang) under hösten.
Resultat från HME återkopplas till chef för vidare
arbete på arbetsplatsträff.
I slutet av året stod det klart att förmånsportalen skulle
bli klar att sättas i drift i januari 2018. Portalen
innehåller en stor bredd av erbjudanden för medarbetare
i kommunen.
Lönebildning
Årets lönerevision är slutförd och ligger något under de
medel som var avsatta i budgeten (2,8 procent). De
centralt fastställda nivåerna uppgick till 530 kronor per
person samt en extra satsning på undersköterskor med
180 kronor inom kommunals avtalsområde. Avtalet
gäller från maj månad. För övriga fackförbund var årets
centrala avtal sifferlösa och gäller från april. Ny lön
kunde utbetalas till samtlig personal i maj.

20

Utfallet i årets lönerevision inom kommunals
avtalsområde blev en genomsnittlig och generell
uppräkning med 530 kronor per person samt en
uppräkning med 1,7 procent avseende lägstalöner och
timlöner inom kommunals avtalsområde.
Undersköterskesatsningen innebar att samtliga, av
parterna identifierade, 226 personer som arbetar inom
vård och omsorg och är utbildade till undersköterska,
fick ett extra påslag med i genomsnitt 180 kronor.
Inom vårdförbundets avtalsområde blev utfallet 2,5
procent. Utfallet inom OFR (tjänstemän) avtalsområde
blev 2,5 procent. Inom lärarfackens avtalsområde blev
utfallet 2,3 procent till ej legitimerad personal och 2,5
procent till legitimerad personal – totalt 2,46 procent.
Utfallet för chefskollektivet blev 2,7 procent.
Begreppet bibehållen köpkraft som infördes 2015 har
använts inom kommunals avtalsområde. Inom övriga
avtalsområden har en ny fördelningsmodell använts.
Enkelt uttryckt får samtliga medarbetare ett lönepåslag i
procent istället för kronor kopplat till den enskildes
prestation under året. Den nya fördelningsmodellen
bidrar till en ökad lönespridning och hanterar det
problem som såväl arbetsgivare som
arbetstagarorganisationer har sett i de årliga
omvärldsbevakningarna som görs i samband med
lönekartläggning.
Årets lönekartläggning baserad på 2017 års löner har
utarbetats och fastställts av kommunstyrelsen (ks §
157/2017). Lönekartläggningen kompletterades med en
omvärldsanalys samt en djupare analys kring
chefskollektivets lönebild. Resultatet av
lönekartläggningen blev att kommunstyrelsen beslutade
att genomföra lönejustering för en person.

Vid årsskiftet var antalet långtidssjuka 23 personer
jämfört med 36 personer vid samma tidpunkt 2016.

Personalstatistik 2017
Uppföljning av de personalpolitiska effektmålen,
räknat per helår
Målsättning: Sjukfrånvaron ska inte överstiga
sju procent av tillgänglig ordinarie arbetstid
Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid
under år 2017 är 7,62 procent. Sjukfrånvaron under
2016 uppgick till 7,81 procent, vilket innebär att
sjukfrånvaron har minskat under 2017. Målet är inte
uppnått.
Antalet långtidssjuka (hel- och deltid i 60 dagar eller
längre) uppgick per 31 december 2017 till 23 personer,
vilket är en minskning 13 personer mot 2016.

Sjukfrånvaro i % per
avdelning 2015-2017
Teknik/infrastruktu
ravd

Sjukredovisning
Ordinarie arbetstid utgörs av den ackumulerade
ordinarie, faktiska arbetstiden för samtliga anställda.
För total sjukfrånvaro räknas frånvarodagar på grund av
egen sjukdom, rehabilitering och tillfällig
sjukersättning.

7,65%

7,79%

7,81%

5,92%

4,31%
4,00%
2,09%
2,98%
4,43%
6,38%

Staben
Vård och
Omsorgsavd

9,98%
10,31%
9,66%
5,56%
7,33%
7,55%

Socialavd
Skola/Barnomsorgs
avd

Sjukfrånvaro 2013-2017
10%

Under 2017 var 11 personer sjukskrivna hela kalenderåret eller längre, jämfört med 17 personer året innan.
Totalt under året har 96 personer (9 män och 87
kvinnor) varit långtidssjuka i varierande omfattning
(hel- eller deltid). Under 2016 var motsvarande siffra 61
(4 män och 57 kvinnor). Huvuddelen av
långtidssjukskrivningarna inföll under årets första hälft,
vilket indikerar att sjukfrånvaron är på väg ned.

6,47%
5,98%
6,25%

Tillväxtavd
Bygg och Miljö avd

0,95%

2013

2014

2015

2016

2017

Sjukfrånvaron för 2017 är ungefär på samma nivå som
de tre åren innan. Den totala sjukfrånvaron på 7,62
procent motsvarar 106 986 timmars bortfall, vilket
motsvarar ungefär 55 stycken heltidstjänster. Bortfallet
kompenseras i huvudsak med vikarier.
Sjukfrånvaro, totalt för
kommunen (%)
Kvinnor
Män
Upp till 29 år
30-49 år
50 år och äldre
Långtidssjuka 60 dagar eller
mer av total sjukfrånvaro

2016

2017

8,7
4,5
5,5
7,8
8,4

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

43,0

43,7

Den nedbrutna sjukfrånvaron visar små skillnader
mellan 2016 och 2017. Det finns en liten förbättring
inom samtliga delar förutom ett. Andelen långtidssjuka
har enligt tabellen ökat något, men en nedbrytning av
dessa siffror visar följande:

2017

5,48%
4,55%

Totalt Bräcke
kommun

0%

2016

5,55%
2,63%
2,17%

7,62%

5%

2015

7,79%
7,81%
7,62%

0%

5%

10% 15%

Sjukfrånvaron utifrån ett avdelningsperspektiv är
ytterligare ett sätt att bryta ned sjukstatistiken.
Förändringarna är även här relativt små mellan åren.
Vård- och omsorgsavdelningen har fortsatt en hög
sjukfrånvaro. Inom sociala avdelningen beror de två
senaste årens högre nivå på den omfattande HVBverksamheten. Sjukfrånvaron inom detta område är
generellt högre än övriga delar inom avdelningen.
I underlaget ingår även timanställda. Timanställda har
lägre frånvaro från arbetsplatsen än vad
månadsavlönade har, eftersom de inte är tillgängliga för
nya vikariat när de blivit sjuka. Om timvikarierna
räknas bort blir den totala sjukfrånvaron därför högre,
8,18 procent. Ifjol var motsvarande siffra 8,44 procent.
Sjukfrånvaron för månadsanställd personal uppgår då
till 10,75 procent på vård- och omsorgsavdelningen och
8,24 procent på sociala avdelningen.
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Antalet sjuktillfällen uppgick under 2017 till 587
stycken5, att jämföra med 574 stycken under 2016.
Sjuktillfällena fördelas enligt följande:
Antal sjuktillfällen
Sjuktillfällen 1-14 dagar
Sjuktillfällen > 14 dagar
Totalt

2016
313
261
574

2017
318
269
587

Tolv personer har fler än tio sjuktillfällen under 2017.
En av personerna har varit sjuk vid 21 tillfällen. Under
2016 var det sex personer som hade fler än tio
sjuktillfällen. I de fall antalet sjuktillfällen överstiger 10
tillfällen under de senaste 12 månaderna utgår
karensdagen vilket innebär att arbetsgivaren ska betala
sjuklön från första dagen.
Total frånvaro
Personalen har tagit ut 95,4 procent av årets intjänade
semester. Varje medarbetare har i genomsnitt tagit ut
24,8 dagar baserat på det totala antalet månadsanställda
exklusive ferieanställda. 2016 uppgick uttaget till 23,1
dagar.
Månadsanställda har totalt haft 23 876 sjukfrånvarodagar under 2017. I genomsnitt motsvarar detta
32,6 dagar per anställd (2016: 35,7 dagar).
Frånvarouttag orsakat av föräldraledighet och vård av
barn har skett vid totalt 698 tillfällen, varav männens
uttag utgör 18 procent. I genomsnitt motsvarar uttaget
16,9 dagar per anställd jämfört med 17,6 dagar/ anställd
året innan.

uppehållslön har 2 409 respektive 165 dagar
innestående per den 31 december.
Den outtagna/intjänade semestern och okompenserade
mertiden värderas totalt till 21,2 miljoner kronor
inklusive sociala avgifter (2016: 22,0 miljoner kronor).
Inom främst vård- och omsorg finns ett schemaavtal
som innebär att personalen har en timbank. Vid
mättillfället (december 2017) hade berörd personal
upparbetat 1 471 timmar i timbanken. Det motsvarar i
genomsnitt 5,27 timmar/person eller 279 490 kronor i
”timbanksskuld”.
Jämställdhet
Den 31 december 2017 hade kommunen 704 personer
anställda med månadslön, hel- eller deltid. 573 är
kvinnor och 131 är män. Andelen män har minskat från
18,8 procent till 18,6 procent.
Andelen deltidsanställda uppgår till 32,2 procent, vilket
är i nivå med tidigare år. En justering har gjorts så att
det är vald sysselsättningsgrad som presenteras
avseende personal inom vård och omsorg.
Vid årsskiftet fanns 262 personer, varav 84 män,
registrerade som timavlönade jämfört med 239 stycken
vid samma tidpunkt 2016. Andelen män var 32 procent,
jämfört med 30,6 procent 2016.

Den totala frånvaron för personal med månadslön har i
genomsnitt under 2017 uppgått till 103,8 dagar per
anställd.

Vid årets början var kvinnornas medellön 97,46 procent
av männens. Vid årets slut hade den ökat till 98,81
procent. Skillnaden i kronor mellan mäns och kvinnors
medellön är 338 kronor, jämfört med 706 kronor året
innan. Medellönen för alla med månadslön har under
året ökat med 882 kr motsvarande 3,24 procent. År
2016 var ökningen 3,21 procent och 2015 2,03 procent.
Ett annat sätt att jämföra löneskillnaden mellan kvinnor
och män är medianlönen. Männen hade 601 kronor
lägre medianlön än kvinnorna vid årsskiftet 2017, att
jämföra med 442 kronor högre 2016.

Semester- och övertidsskuld

Anställda

Månadsavlönade med semesteranställning hade vid
årsskiftet sammanlagt 9 133 outtagna semesterdagar.
Det motsvarar ungefär 35,1 årsarbetare, vilket är en
årsarbetare mer än förra året. Dessutom fanns för dessa
grupper outtagen komptid med 2 365 timmar. Det
motsvarar ytterligare 1,1 årsarbetare.

Antalet anställda personer uppgår till följande:

Ledighet för studier har enligt befintlig statistik i
genomsnitt tagits ut med 7,6 dagar per anställd vilket är
samma som förgående år.

Två grupper av anställda behöver normalt inte ersättas
när de har semester. Det är ferie- och
uppehållsanställda. Anställda med ferielön respektive

5

Vid beräkningen av antalet sjuktillfällen har flera
sjukperioder sammanräknats om de sker inom fem
dagar.
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Antal personer
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda (månadslön)
Totalt (månadsanställda)
Timanställda (årsarbeten)

2016
651
72
723
72

2017
626
78
704
69

Personalstyrkan, räknat i antalet anställda personer med
månadslön, har under året minskat med 2,6 procent
Antalet månadsanställda vid årets början var 723
personer och vid årets slut 704 personer.

1 444 inkomstuppgifter avseende år 2017 har skickats
till Skatteverket. Då rör det sig om såväl anställda som
förtroendevalda, stödföräldrar och andra uppdragstagare. Bruttolönen enligt kontrolluppgifterna var
244 952 190 kr, vilket är en ökning med 821 362 kronor
jämfört med 2016.
Omräknat till heltider fördelades antalet anställda med
månadslön enligt följande (per 31 december):

infrastrukturavdelningen, vård- och
omsorgsavdelningen samt skol- och
barnomsorgsavdelningen. Till stor del beror det på
svårigheter att hitta vikarier inom vård- och
omsorgsavdelningen och skol- och
barnomsorgsavdelningen samt insatser avseende
investeringar i skidtunneln inom teknik- och
infrastrukturavdelningen.
Timavlönade

Kommunledning
Staben
Tillväxtavdelning
Bygg- och miljöavd
Teknik- och infrastrukturavd
Skol- och barnomsorgsavd
Vård- och omsorgsavd
Social avdelning
Totalt

2015
9,00
39,61
17,15
6,00
23,30
203,56
315,06
59,50
673,18

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

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

Det totala antalet heltider har minskat med knappt 35
stycken jämfört med föregående år. Förändringen inom
sociala avdelningen beror på omreglering av HVB till
stödboenden. Inom vård- och omsorgsavdelningen
beror förändringen till viss del på att det har avvecklats
en gruppbostad. Den största orsaken är dock den
justering som har gjorts så att det är vald
sysselsättningsgrad som presenteras i statistiken.
Personalomsättning
Personalomsättningen består av två delar – avgångar
och nyanställningar. Under året har antalet anställningar
med månadslön förändrats från 733 till 714 stycken.
Under året är antalet nyanställningar 166 stycken.
Antalet avgångar uppgick till 185 stycken.
Medelåldern för månadsanställda kvinnor är 48 år
medan motsvarande siffra för män uppgår till 47 år.
Andelen anställda, yngre än 50 år uppgår till 49,4
procent. Andelen anställda som är 60 år eller äldre
uppgår till 18,6 procent.
Den 31 december 2017 var elva personer, som uppnått
allmän pensionsålder, månadsanställda i Bräcke
kommun. Antalet månadsavlönade som uppnår allmän
pensionsålder inom fem år är 90 stycken (2016: 77
stycken). Inom 10 år är motsvarande siffra 182 stycken
(2016: 168 stycken) eller 25,9 procent av det totala
antalet månadsanställda

Under året har timavlönad personal varit anställd
136 420 timmar jämfört med 143 371 timmar under
2016. Timtiden motsvarar 12,6 procent av den totala
arbetstiden, vilket är en minskning med 4,8
procentenheter jämfört med 2016.
Sammanfattning
Nedanstående tabell visar en sammanfattning hur all
arbetad tid och all frånvaro har fördelats under 2017.
Observera att sammanställningen är ett eget
statistikunderlag som inte är direkt jämförbart med
tidigare siffror i underlaget. Fördelningen är beräknad
utifrån ett heltidsmått på 1 980 årsarbetstimmar, eller 38
timmars arbetstid per vecka.
Arbetad tid

Helårsarbetare

Månadslön
Timlön
Facklig utbildning
Fyllnadstid
Övertid
Summa

2016
468,13
72,41
0,52
1,03
2,40
544,48

2017
475,78
68,90
0,64
0,87
2,34
548,52

Frånvaro
Semester
Ferie/uppehåll
Sjukdom
Rehabilitering
Föräldraledighet
Vård av sjukt barn
Övrig frånvaro
Summa
Totalt

62,51
11,63
53,80
0,36
3,36
4,07
36,06
171,79
716,28

64,41
9,58
51,64
0,28
3,04
3,71
34,57
167,25
715,77

Övertid och fyllnadstid
Övertid och fyllnadstid har beordrats med 8 078 timmar
under 2017. Motsvarande siffra under 2016 var
9 046 timmar. Tiden motsvarar ungefär 4,0 årsarbetare.
Uttaget belastar i huvudsak teknik- och
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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 % med utgångspunkt
från 2011 till 2020. Till 2020 ska även den kommunala
fordonsparken vara utbytt till miljöfordon. Vid nyinköp
eller leasing ska fordonen klara de miljökrav som gäller
för miljöfordon.

Uppföljning och utvärdering
Ungefär halva kommunens befolkning får sitt dricksvatten genom det kommunala VA-nätet. Kontroll och
provtagning sker på såväl dricksvatten som avloppsvatten samt på alla sjöar och vattendrag som tar emot
avloppsvatten. När det gäller skyddsområden för
kommunala vattentäkter ska skyddsområden upprättas
för en till två vattentäkter per år. Samtliga vattentäkter
tar grundvatten vilket kraftigt minskar risken för
bakterier och parasiter.
Hanteringen av farligt avfall ska ske på ett säkert sätt
och det ska vara enkelt för medborgarna att lämna sitt
avfall. Så lite farliga ämnen som möjligt ska användas i
samhället men det som används ska samlas in för
destruktion på rätt sätt. Den stora ökning som skett
under året beror på att impregnerat virke som samlats
under några års tid nu har körts till destruktion.
Elförbrukningen i kommunala verksamheter förutom
bostäder och industrihus har minskat med 3,7 % från
2016.
Årsförbrukning
2017
Total elenergiförbrukning
exkl industrihus och bostäder

Årsförbrukning
2016

8 235 076

8 555 112

Nyckeltal
Nedan redovisas några nyckeltal knutna till miljömål inom kommunen.

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

25,4

26,3

28,4

26,5

26,3

29,7

4

5

5

5+2 på gång

5+2 på gång

6+2 på gång

29 %, 19(64)

22 %, 16(72)

21 %, 17(81)

23 %, 18(78)

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

Not

Kostnader
2017

Intäkter
2017

Netto
2017

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
mot prognos

Avvikelse
mot budget

(tkr)
Kommunfullmäktige pol org

478

-

478

805

698

220

Revision

699

-

699

717

717

18

6

-

6

-

6

-

31
2 738
2 769

1 928
1 928

31
810
841

72
1 240
1 312

44
1 062
1 106

13
252
265

2 948
1 678
17 688
186 757
106 879
35 343
154 909
69 171
575 373

1 328
25 262
88 220
5 109
30 236
40 499
190 654

2 948
1 678
16 360
161 495
18 659
30 234
124 673
28 672
384 719

3 223
1 520
16 457
157 381
19 453
31 882
121 605
40 198
391 719

3 265
1 520
16 376
158 626
19 007
31 262
119 608
34 015
383 679

Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen
Utveckling/Struktur
Delade resurser
54 946
Pensioner, löneskatt
14 352
Summa
69 298

6 675
6 675

48 271
14 352
62 623

802
48 009
13 700
62 511

49 488
14 100
63 588

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation
Bygg- och miljöavdelning
Summa

173
6 042
6 215

1 996
1 996

173
4 046
4 219

190
4 458
4 648

190
4 392
4 582

17
346
363

17
412
429

654 838

201 253

453 585

461 712

454 376

791

8 127

19 014
19 014
5 209
477

6 808
300
2 233

19 014
- 19 014
- 6 808
4 910
- 2 710

4 732

9 340

-

659 570

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

Summa nämndernas verksamhet
Centrala poster
Kommunens av- och nedskrivningar
Justering verksamhetens avskrivningar
Justering interna poster
Reavinst/reaförlust
Övriga centrala poster
1
Summa centrala poster
NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Kommunal fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Summa
Finansiella poster
RESULTAT

-

-

-

21 348
21 348
7 646
4 485

4 608

- 12 131

210 593

448 977

449 581

-

277 164
11 244
168 735
457 142

- 277 164
- 11 244
- 168 735
- 457 142

- 275 184
- 11 171
- 170 671
- 457 026

7 916

487

7 429

5 445

667 486

668 222

-

-

736

-

2 000

-

-

-

-

-

18 782
18 782
6 793
5 305
3 195

-

4 683

-

-

1 217
252
965

18
-

6
41
430
471

-

-

-

275
158
97
4 114
794
1 648
3 068
11 526
7 000
802
262
652
112

-

232
232
15
395
485

-

2 334
2 334
839
4 910
1 775

-

75

-

7 523

449 693

716

604

276 161
11 095
168 734
455 990

1 003
149
1
1 152

1 980
73
1 936
116

5 726
-

317
158
16
2 869
348
1 028
5 065
5 343
1 040

327

571

-

-

1 703

-

1 984

165

-

1 264
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RESULTATRÄKNING
(mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

Not

Bokslut
2017-12-31

2
3
4

158,7
588,7
19,0

NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

- 449,0
5
6
7
8

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
ÅRETS RESULTAT

26

-

9

-

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

KOMMUNEN
Bokslut
Budget
2016-12-31
2017

-

172,2
574,6
30,8

- 433,2

-

273,1
175,5
0,6
7,0

Prognos
2017

KONCERNEN
Bokslut
2017-12-31

141,7
- 569,9
- 21,3

176,0
- 606,9
- 18,8

-

- 449,5

- 449,7

-

275,2
181,8
0,6
6,1

276,2
179,8
0,5
6,2

-

159,0
589,6
19,0
449,6
277,2
180,0
0,5
7,9

0,7-

9,0-

2,0-

0,6
-

0,1-

0,7

9,0

2,0

0,6

0,1

BALANSRÄKNING
KOMMUNEN
Bokslut
Bokslut
2017-12-31
2016-12-31

(mkr)
TILLGÅNGAR

Not

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

10
11
12

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

13
14

SUMMA TILLGÅNGAR

KONCERNEN
Bokslut
2017-12-31

283,3
15,0
36,2

304,7
13,3
8,9

294,5
15,2
23,0

334,5

326,9

332,7

33,7
50,1

62,7
40,4

34,6
51,0

83,8

103,1

85,6

418,3

430,0

418,3

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

15
78,0
0,7

69,0
9,0

78,0
0,1

Eget kapital, utgående balans

78,8

78,0

78,1

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

78,8

78,0

78,1

78,8

78,0

78,1

25,0
17,0

24,6
17,0

25,0
17,0

42,0

41,6

42,0

195,6
101,9
297,5

200,4
110,0
310,4

195,6
102,6
298,2

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

16
17

18
19

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

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

418,3

430,0

418,3

20

170,9
41,5
212,3

178,7
43,4
222,1

170,9
41,5
212,3

21

2,0
-

5,3
-

2,0
-
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FINANSIERINGSANALYS
(mkr)

Utfall
2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justeringsposter enligt specifikation
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
+/- Minskn/ökning övr långfristiga fordringar
+/- Minskn/ökning förlagslån mm
+/- Minskn/ökning förråd mm
+/- Minskn/ökning övr kortfristiga fordringar
+/- Ökning/minskn övr kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier
Invest.bidrag fastigheter och inventarier
Försäljning av fastigheter och inventarier
Köp av fastigheter och inventarier
Investering i aktier och andelar
Försäljning av aktier och andelar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån
Amortering långfristiga lån
Ökning kortfristiga lån
Minskning kortfristiga lån
Kassaflöde från finanseringsverksamheten

-

-

-

-

-

-

0,6
19,5

9,0
32,5

26,7

20,1

41,5

29,0
29,0
7,9
18,8

17,0
3,7
6,8

26,6
4,1
19,0

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

4,8
4,8
9,7

Likvida medel vid årets början

40,4
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-

-

-

-

32,8
1,3
31,5

4,8
4,8
29,5

-

-

-

53,0
15,6
2,0
3,0
1,6
0,3
39,7

-

19,8
0,1
19,7

-

40,4

-

40,4

80,8

10,9

19,0
0,4
-

Justeringsposter
Upplysningar om väsentliga betalningsflödes påverkande händelser som avviker från det normala
Återbetalning jämkningsmoms
Överenskommelse om avgångsvederlag

-

50,1

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

Utfall
2016

0,7
26,0

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut

Prognos
2017

40,4

18,8
0,7
-

30,8
0,7
1,0

6,6

-

-

26,0

19,5

32,5

-

9,0
0,8

-

9,0
0,5

-

1,0

-

9,8

-

9,5

-

1,0

NOTER
(tkr)

KOMMUNEN
2017-12-31
2016-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

Not 1 Budgetutfall, övriga centrala poster
Statsbidrag äldresatsningen
Inkontinensbidrag landstinget
Justering po-pålägg (arbetsg.avg., pensioner, försäkringar)
Utrangeringar
Avsättningar
Överenskommelse om avgångsvederlag
Förändring avsättning till deponi
Inkassokostnader mm
Återvunna kundförluster mm

-

-

-

2 108
113
2 490
232
1 000
738
44
11

Summa övriga centrala poster:

-

2 179
112
1 895
982
1 000
24
9

-

-

2 710

-

2 189

-

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

6,0
22,8
41,5
95,5
5,3

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

0,3

-

0,3

-

1,1

-

(mkr)
Not 2 Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet, konsulttjänster mm
Jämförelsestörande intäkter
Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och mark
Försäkringsersättning fastighetsbrand
Summa verksamhetens intäkter:

158,7

172,2

159,0

Not 3 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter/pensionskostnader
Inköp av anläggnings - och underhållsmaterial
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Köp av material, övriga tjänster och övriga kostnader

-

349,4
5,9
17,4
95,8
7,6
106,7

Jämförelsestörande kostnader
Realisationsförluster vid försäljning av fastigheter och mark

-

5,2

-

340,1
6,4
20,5
88,6
8,4
107,1
-

-

349,7
5,9
17,4
95,8
7,6
107,3

-

5,2

Kostnader i samband med fastighetsbrand

-

-

1,1

-

Utrangeringar anläggningstillgångar

-

-

0,4

-

-

1,0
1,0

-

0,7

-

574,6

-

589,6

Förändring avsättning deponi
Överenskommelse om avgångsvederlag

-

0,7

Summa verksamhetens kostnader:

-

588,7

I verksamhetens intäkter och kostnader har interna poster
exkluderats med:

51,9

52,9

51,9

Upplysningar om leasing lämnas under redovisningsprinciper
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(mkr)

KOMMUNEN
2017-12-31
2016-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

-

16,2
2,8
-

-

15,6
2,7
12,5

-

16,2
2,8
-

-

19,0

-

30,8

-

19,0

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

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar samt erforderliga nedskrivningar. Avskrivningar beräknas från det att
anläggningen tas i bruk och utifrån anläggningstillgångarnas nettoanskaffningsvärde . Avskrivningstiden
anpassas till tillgångens ekonomiska livslängd. För ytterligare upplysningar hänvisas till information under
redovisningsprinciper.

Not 4 Anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod

Nyttjandeperiod (år)

Inventarier, IT-utrustning, lekplatser
Transportmedel, maskiner, fordon
Mark
Verksamhetsfastigheter
Vatten- och avloppsanläggningar
Gator, vägar och parker
Industrifastigheter, övr fastigheter
Hyresfastigheter

4 - 15
5 - 15
obegränsad
10 - 50
10 - 33
10 - 75
10 - 33
10 - 33

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

-

278,1
1,3
0,3

-

274,2
1,3
0,2

-

278,1
1,3
0,3

277,2

273,1

277,2

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

82,5
8,5
1,3
0,2
49,8
14,3
11,2
8,1

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

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

* Övriga generella statsbidrag
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
Stöd utifrån invånarantal asylsökande och nyanlända
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-

-

-

180,0

175,5

180,0

10,0

8,1
-

10,0

10,0

8,1

10,0

(mkr)

KOMMUNEN
2017-12-31
2016-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

Not 7 Finansiella intäkter
Utdelningar aktier/andelar
Ränteintäkter likvida medel
Ränteintäkter kundfordringar

0,3
0,1
0,1

0,4
0,1
0,1

0,3
0,1
0,1

0,5

0,6

0,5

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

-

5,5
0,5
0,1

-

6,4
0,2
0,1

-

5,5
0,5
0,1

Jämförelsestörande finansiella kostnader
Värdereglering långfristig fordran

-

1,7

-

0,3

-

1,7

-

7,9

-

7,0

-

7,9

-

0,7
0,3

9,0
-

0,4

9,0

-

-

0,4

9,0

Not 9 Årets resultat
Avstämning balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat

0,1
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Not 10 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar

-

Bokfört värde
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Investeringsinkomster
Avyttrade och utrangerade anläggn.tillgångar
Nedskrivningar
Avskrivningar

720,7
336,9
100,5
283,3

-

Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

304,7
35,0
14,9
25,2
16,2

-

304,7

-

10,6
12,3
15,6

731,9
336,9
100,5
294,5

302,6
40,6

283,3

Därav fördelat per verksamhet:
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Vatten och avloppsanläggningar
Gator, vägar och parker
Industrifastigheter mm
Hyresfastigheter
Pågående byggnationer*

725,9
320,7
100,5

-

-

304,7

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

12,0
153,7
14,2
36,1
13,3
54,1
-

12,1
157,5
14,1
35,0
15,1
55,0
15,9

13,2
163,7
14,2
36,1
13,3
54,1
-

283,3

304,7

294,5

* Projekt Mid Sweden Ski Park (skidtunnel i naturberg)
Pågående investeringar aktiveras vid färdigställande och först då påbörjas avskrivningar.
Not 11 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Avyttrade och utrangerade anläggn.tillgångar
Nedskrivningar
Avskrivningar
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut
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-

-

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

-

-

54,8
41,3
0,2
13,3
10,2
6,5
0,3
0,2
2,7
0,2
13,3

-

-

59,5
44,1
0,2
15,2
13,3
4,7
2,8
15,2

(mkr)

KOMMUNEN
2017-12-31
2016-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

Not 12 Finansiella tillgångar
Aktier
MidSweden 365
Förenade Småkommuners Försäkrings AB
Kommentus, Föreningssparbanken, Regionförbundet
Andelar
Bräcke Folkets Hus och Hunge Folkets Hus
Kommuninvest i Sverige AB
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Övriga
Långfristiga fordringar
Kommunens fordran på MidSweden 365
Kommuninvest i Sverige AB, förlagslån
Fordran på skatteverket (moms)

Summa finansiella tillgångar:

1,6
-

1,6
1,7
-

-

1,6

3,3

-

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

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

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

1,5

1,5

1,5

31,4
1,7
-

2,4
1,7
-

15,7
1,7
4,1

33,1

4,1

21,5

36,2

8,9

23,0

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

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

5,4
20,3
11,0
26,0
62,7

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

Not 14 Likvida medel
Bank
Plusgiro
Övriga likvida medel
Summa likvida medel

48,4
1,7
50,1

38,6
1,8
40,4

49,3
1,7
51,0
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KOMMUNEN
2017-12-31
2016-12-31

(mkr)

KONCERNEN
2017-12-31

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

78,8
10,4

78,0
10,4

78,1
10,4

Utgående eget kapital

78,8

78,0

78,1

Kommunfullmäktige har i december 2014 antagit riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (kf § 154/2014)
Not 16 Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning, arbetstagare
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Sänkning av diskonteringsränta
Övrig post

-

-

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

-

23,9
1,1
1,4
0,2
0,1
-

-

-

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

Utgående avsättning, arbetstagare

24,9

24,5

24,9

Specifikation - avsatt till pensioner, arbetstagare
Särskild avtals/ålderspension
Förmånsbestämd ålderspension
PA-KL pensioner
Pension till efterlevande

16,1
3,4
0,6

15,4
3,5
0,8

16,1
3,4
0,6

Summa pensioner
Löneskatt

20,0
4,9

19,7
4,8

20,0
4,9

24,9

24,5

24,9

0,1

0,1

0,1

Pensionsskuld enligt OPF-KL, förtroendevalda
Summa avsättningar för pensioner:
Förpliktelse minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgrad
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25,0

24,6

25,0

-

-

-

95%

93%

95%

(mkr)

KOMMUNEN
2017-12-31
2016-12-31

KONCERNEN
2017-12-31

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

17,0
-

16,0
1,0
-

17,0
-

Utgående avsättning

17,0

17,0

17,0

Deponin i Kälarne beräknas kunna återställas inom ett till två år. Den ursprungliga kostnaden beräknades till 5,5 mkr.
Hittills har 0,9 mkr förbrukats och vid förra bokslutets bedömning avsattes ytterligare 1 mkr till deponin i Kälarne.
Deponin i Bräcke planeras att återställas inom cirka 5 - 10 år till en preliminär beräknad kostnad på 11,4 mkr.
Not 18 Långfristiga skulder
Kommuninvest
DNB Finans
Uppbokad kortfristig del

-

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom
1 år
2 - 3 år
4 - 5 år
6 - 10 år

2,73%
3,42 år

-

205,1
0,1
4,8
200,4
2,96%
3,0 år

-

200,3
0,1
4,8
195,6
2,73%
3,42 år

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

54,4
55,3
65,9
33,9

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

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

4,8
30,6
22,2
16,2
30,6
5,6

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

101,9

110,0

102,6

Not 19 Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Semester- och övertidsskuld inkl soc avg
Pensioner individuell del inklusive löneskatt
Övriga upplupna kostn och förutbet intäkter
Övriga kortfristiga skulder
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Not 20 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse, arbetstagare
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Utgående ansvarsförbindelse, arbetstagare
Pensionsskuld för förtroendevalda enligt avtal PBF
Summa ansvarsförbindelse:
Aktualiseringsgrad

-

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

-

230,8
10,0
2,5
1,9
0,1
0,6

-

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

211,2

220,7

211,2

1,2

1,4

1,2

212,3

222,1

212,3

95%

93%

95%

-

0,3
0,1

-

-

0,4

-

1,2
0,8

1,3
3,6

1,2
0,8

2,0

4,9

2,0

Not 21 Borgensförbindelser
Egna hem 40 %
SBAB
AB Balkan finans
Övriga
Folketshusföreningar
Fiberföreningar

Summa borgensförbindelser:

2,0

5,3

2,0

Not 22 Ställda panter
Övrigt borgensåtagande

Bräcke kommun har i maj 2000 (kf § 8) ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och
landsting/regioner som per 2017-12-31 var medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel
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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 2017-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Bräcke
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till
240 964 667 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 245 309 071 kronor.

INVESTERINGSREDOVISNING
Årets investeringar
Beslutad investeringsbudget uppgick vid årets början
till 31,9 miljoner kronor inklusive de 12,2 miljoner som
ombudgeterats från 2016. I april beslutade kommunfullmäktige at utöka investeringsbudgeten med 1,3
miljoner kronor för investeringsprojekten Lastmaskin
(kf § 14/2017) och Renovering golv Kälarne skola (kf §
15/2017). I juni beslutade kommunfullmäktige att utöka
investeringsbudgeten med ytterligare 0,6 miljoner
kronor för investeringsprojektet Närvärmeutbyggnad
Ringsvägen 1, Gällö (kf § 53/2017). I oktober beslutade
kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten
med 2,2 miljoner kronor för projekten ”yttre miljö
Midsweden 365” och ”vattenförsörjning till
snötillverkning Midsweden 365.
Det innebär att investeringsbudgeten för 2017 totalt
uppgick till 36,0 miljoner kronor.
Under året har 24,7 miljoner kronor upparbetats. Totalt
kommer 10,2 miljoner kronor att begäras
ombudgeterade till 2018.
MidSweden Skipark
Budgeten för 2017 uppgår till 6,3 miljoner kronor
inräknat de investeringar som beslutades i oktober.
Utfallet blev 9,3 miljoner kronor, vilket är tre miljoner
kronor mer än prognostiserat.
Medel för uppkomna behov
Under 2017 fanns det 500 tkr till investeringar för
uppkomna behov. Dessa har förbrukats.
Vård- och omsorgsavdelning
De medel som fanns för inventarier inom vård och
omsorg har förbrukats under året. Projekten Trådlöst nät
Gellinergården och Gimsätra samt Hotellås
Äldreboenden kommer att begäras ombudgeterade då
upphandling och vägval inte är klara.
Teknik- och infrastrukturavdelning
Totalt har avdelningen en investeringsbudget för 2017
på drygt 23,8 miljoner kronor. Under året har 13,5
miljoner kronor använts medan 7,6 miljoner kronor
kommer att begäras ombudgeterade till 2018. Det beror
på att kommunen väntar på besked från tillsynsmyndigheterna för att kunna fortsätta arbetet med reningsverket
i Pilgrimstad.

Gator i Gällö och Pilgrimstad samt Gällö skola har fått
ny beläggning
Arbetet med att byta ut gatubelysning inom det
kommunala vägnätet till lågenergialternativ fortskrider.
Panelbyte och ommålning i Kälarne av Stationsvägen 68-10 samt två parhus på Hästskovägen, är genomfört.
Nytt brandlarm projekteras vid Bräcke skola samt
Jämtlands Gymnasium i Bräcke.
Fasadbelysning har uppförts längs fyra hus på
Riksvägen.
Takbyte har genomförts vid högstadiet i Gällö skola.
För att färdigställa denna del har medel omfördelats
inom investeringsramen.
Ny ventilation har projekterats vid Gimsätras
äldreboende.
På Tallgatan i Bräcke har ytterdörrar bytts.
Upprustning av V/A-anläggningar och V/A -ledningar
pågår.
Stab
Avdelningen budgeterar för kommunens verksamhetsgemensamma investeringar inom IT-området. Totalt
omfattade investeringsbudgeten 3,4 miljoner kronor
varav en miljon kronor har använts.
Datorer i utbildningslokalen har bytts ut, nya datorer har
införskaffats till ny personal och planerade utbyten av
gamla datorer har gjorts. Nya datorer har Windows 10
som grundinställning.
Filserver och databasserver har bytts under hösten.
Av de medel som fanns för IT enligt IT-plan återstår
300 tkr. Utrustning för WAN (nät för
datakommunikation mellan orter) har köpts in till en
lägre kostnad än planerat.
Inom fysisk infrastruktur har medel använts för utbyte
av nätverket i förvaltningshuset samt nätverksåtgärder
på dagcenter och Kälarne skola. Ytterligare åtgärder
gällande nätverk har inte hunnits med under året, vilket
innebär att 500 tkr inte har använts.

Några av de investeringar som genomförts under året är:
Innertak och armaturer i förvaltningshuset har
installerats.
Nytt golv i Gällö skolas låg- och mellanstadiekorridor
är färdigställt liksom golv i Kälarnes A-skola.
37

Upphandlingsunderlag till nytt SAN (disklagring) har
skickats ut under hösten men då investeringen inte
kunde genomföras under året kommer 850 tkr att
begäras ombudgeterade till 2018. Nuvarande
lagringslösning kommer på grund av ålder att sluta
supporteras av HPE samtidigt som lagringsutrymmet
behöver utökas.

Mark- och fastighetsförsäljning (tkr)
Försäljning mask och inventarier

30,0

Slutavräkning, fjärrvärmenät och verk

150,0

Anviken 2:152, mark

20,2

Skol- och barnomsorgsavdelning

Börjesjö 1:100, mark

12,0

Rodret 4, mark

12,1

Ekan 1, mark

10,5

Ekan 2, 3, 4 och 5, mark

42,6

Avdelningen hade en investeringsbudget för 2017 på
knappt tre miljoner kronor. Av dessa har 1,1 miljon
använts.
De medel som fanns avsatta för elevdatorer/surfplattor
har använts.
Kostnaderna för trådlösa nät på skolor och förskolor
blev billigare än budgeterat. Det berodde till stor del på
att accesspunkter har bättre kapacitet så det behövdes
inte lika många som kalkylerat. Av de budgeterade 2,5
miljoner kronorna har 0,7 miljoner använts och 1,4
miljoner kronor kommer begäras ombudgeterade till
2018.
Medel för inventarier har använts.
Bygg- och miljönämnd
Investeringsbudget avsåg ny detaljplan i Gällö. Arbetet
är påbörjat men kunde inte avslutas på grund av höga
bullernivåer från sågen. Kvarvarande medel kommer
därför att begäras ombudgeterade till 2018.

Försäljning/köp
Under året har ett antal mindre fastigheter, några tomter
och ett par kommunägda fordon sålts.
Den 1:a september överläts byggnationer och
installationer på fastigheten Ubyn 2:119 till MidSweden
365 AB till en köpeskilling av 20 miljoner kronor.
Överlåtelsen medförde en reaförlust med totalt 5,2
miljoner kronor.
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Del av Bräcke 5:15, mark
Del av Anviken 2:54, mark

Stavre 1:80, mark

23,3
3,6

10,9
315,2

Mark- och fastighetsköp (tkr)
-

Finansiering
De investeringar som genomförts under året har
finansierats med egna medel.

Investeringsredovisning per projekt, tkr
Projekt
(tkr)

Bokslut
2017

Budget
2017

Ombudgeteras
till 2018

Avvikelse
mot budget

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledning
MidSweden Skipark
Extra investeringsmedel för behov

7 582,2
515,6

4 088,0
500,0

-

-

3 494,2
15,6

Summa:

8 097,8

4 588,0

-

-

3 509,8

Vård- och omsorgsavdelning
Hotellås äldreboende
Trådlöst nät
Inventarier vård och omsorg

498,1
456,8

70,0
700,0
400,0

70,0
154,8
-

-

47,1
56,8

Summa:

954,9

1 170,0

224,8

-

9,7

256,6
719,9
72,6
501,1
88,0
2 561,0
363,7
552,3
1 122,7
268,4
365,7
52,9
250,1
175,4
1 524,3
558,8
79,2
723,8
739,0
635,9
1 413,4
301,5
191,8
18,0

1 027,3
1 688,3
500,0
500,0
544,6
1 000,0
1 700,0
2 596,2
349,0
600,0
500,0
500,0
4 887,8
34,3
250,0
67,7
2 000,0
500,0
201,9
630,0
700,0
600,0
1 700,0
475,0
232,9
42,0

968,4
1 612,0
4 522,1
475,7
-

13 536,1

23 827,0

7 578,2

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Reningsanl Flatnor, Döviken,Revs,Rissna
Nya brandlarm SBF-godkända
Fallskydd tak fastigheter
Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgr
Verksamhetsanp kommunala lokaler
Sekundär datahall
Ny ventilation, Gimsätra
Standarhöjande åtgärder gator och vägar
Driftövervakning/energieffektivisering
Ombyggnad gator fastigheter
Byte tak fastigheter
Byte fönster/dörrar fastigheter
Reningsverk Pilgrimstad
Översiktsplaner
Byte gatubelysning
Skyddsåtgärder HVB
Utvändig ombyggn bostäder/lokaler
Byte VA-ledningar
Fjärrvärme Furulund och Furugränd
Nytt golv, Kälarne skola
Lastmaskin
Närvärmeutbyggnad Ringsvägen
Yttre miljö MidSweden 365
Vattenförs. Snötillv. MidSweden 365
Invest fritidsanläggningar
Anslutning fiber kommunala fastigheter
Summa:

-

-

770,7
500,0
427,4
43,5
1 000,0
35,2
14,7
47,7
622,7
231,6
18,6
0,1
107,7
58,8
122,7
93,8
39,0
35,9
286,6
173,5
41,1
24,0
2 712,8
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Projekt
(tkr)

Bokslut
2017

Budget
2017

Ombudgeteras
till 2018

Avvikelse
mot budget

Staben
Fysisk infrastruktur
Nytt SAN, disklagring
Nätverksutrustning
Servrar
IT enligt IT-plan
Personaldatorer

265,2
191,0
80,1
412,9

771,2
1 000,0
150,0
400,0
380,9
650,0

825,0
-

506,0
175,0
150,0
209,0
300,8
237,1

Summa:

949,2

3 352,1

825,0

1 577,9

Skol- och barnomsorgsavdelning
Elevdatorer/surfplattor
Trådlöst nät
Inventarier skola och barnomsorg

246,2
693,1
172,5

260,4
2 450,0
156,1

1 373,6
-

14,2
383,3
16,4

1 111,8

2 866,5

1 373,6

Bygg- och miljöavdelning
Detaljplaner

14,9

200,0

185,1

-

Summa:

14,9

200,0

185,1

-

Summa:

-

381,1

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

S:a nettoinvesteringar hela kommunen:
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24 664,7

36 003,6

10 186,7

1 152,3

KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND
Bräcke kommun

MidSweden 365 AB

Jämtlands
Gymnasium

MidSweden 365 AB
Ordförande:
VD:

Peter Edling (l)
Bengt Flykt

Bolaget har bildats under 2016 och ägs till 50 procent
av Bräcke kommun. Efter överlåtelse, av byggnationer
och installationer på fastigheten Ubyn 2:119 till en
köpeskilling av 20 miljoner kronor kommer Bräcke
kommun äga knappt 90 procent av bolaget.
Nyemissionen väntas bli klar under våren 2018. Bolaget
ska utveckla och förvalta en fritidsanläggning för
skidåkning inomhus samt bedriva därmed jämförlig
verksamhet.
För resultat och ställning hänvisas till bolagets
årsredovisning.

Jämtlands Gymnasium
Ordförande:
Ledamot:
Ledamot:
Förbundschef:

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

Det huvudsakliga uppdraget för Jämtlands gymnasieförbund är att ansvara för medlemskommunernas
skyldighet att erbjuda kommunernas ungdomar
gymnasieutbildning i enlighet med lagar och
förordningar.
Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och
Östersunds kommuner. Förutom gymnasieskola och
gymnasiesärskola ingår i förbundets verksamhet även
vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska för
invandrare (SFI) samt kvalificerad vuxenutbildning.
För resultat och ställning hänvisas till förbundets
årsredovisning.

Samordningsförbundet i
Jämtlands län

Jämtlands
Räddningstjänstförbund

Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Ledamot:
Förbundschef:

Monica Drugge-Hjortling (s)
Mattias Holmetun

Den 1 januari 2011 ombildades Samordningsförbundet
för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län (J-sam)
till Samordningsförbundet i Jämtlands län. Alla
kommuner i länet, landstinget, Försäkringskassa och
Arbetsförmedling är medlemmar i förbundet.
Förbundets uppgift är att svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet. De insatser
som finansieras av förbundet ska erbjudas individer som
är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade
insatser. Med hjälp av insatserna ska de individer som
deltar uppnå eller förbättra förmågan att utföra
förvärvsarbete.
För resultat och ställning hänvisas till förbundets
årsredovisning.

Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Ordförande:
Ida Asp (s)
Ledamot:
Jonas Sandbom (s)
Tf förbundschef: Lars Nyman
Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom,
Ragunda, Strömsund och Östersund.
Förbundet arbetar för att ge människors liv, hälsa och
egendom samt miljön ett med hänsyn till förhållandena
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
För resultat och ställning hänvisas till förbundets
årsredovisning.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande:
Anna-Lisa Isaksson (s)
1:e vice ordförande: Peter Edling
(l)
2:e vice ordförande: Knut Richardsson (pol. ob.)

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är följande
för mandatperioden 2014-10-15 - 2018-10-14:
Socialdemokraterna
14
Centerpartiet
11
Moderaterna
4
Landsbygdens Framtid i Bräcke
3
Sverigedemokraterna
3
Vänsterpartiet
2
Liberalerna
1
Miljöpartiet
1
Antal ledamöter
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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.

Årets händelser
Kommunfullmäktige fattade i december 2017 beslut att
tillsammans med Ånge kommun samverka i en
gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och
miljöfrågor från och med 1 januari 2018
(kf § 125/2017).

Fullmäktiges ledamöter har fått information om
länsstyrelsens klimatanpassningsarbete. Information har
även lämnats av verksamheter inom kommunen till
exempel om bemanningsenheten och minskning av
antalet särskilda boendeplatser.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

626
626

805
805

698
698

Framtid
Ny mandatperiod för kommunfullmäktige påbörjas i
oktober 2018. Kommunfullmäktige fattade i oktober
beslut om att antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Utfall
2017

Avvikelse mot
budget

478

327
327

478

ska minskas till 31 från och med nästa mandatperiod
(kf § 122/2016).
Enligt kommunfullmäktiges beslut i november ska
förslag till ny politisk organisation vara klart i god tid
före nästa mandatperiods början (kf § 107/2017).

Verksamhetsmått

Antal sammanträden
Antal protokollförda ärenden
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2013

2014

2015

2016

2017

5

6

5

7

5

124

164

148

175

136

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

(m)
(s)
(s)
(v)
(lfb)
(c)
(mp)

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



Granskning av bemanningsenheten



Granskning om hantering av skyddande av
personuppgifter



Ungdomars möjlighet till delaktighet och
inflytande



Delårsrapport per 2017-08-31



Bokslut/årsredovisning per 2017-12-31

Därutöver har kommunens revisorer granskat
donationsstiftelserna samt genomfört ett antal mindre
förstudier.

Årets händelser
Följande granskningsprojekt har genomförts under
revisionsåret 2017:

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

688
688

717
717

717
717

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

Utfall
2017
699
699

Avvikelse mot
budget
18
18

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

Inriktningen på revisorernas arbete under kommande år
beslutas utifrån de årliga analyser som görs av risk och
väsentlighet i kommunens verksamhet.
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KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Oppositionsråd:
Kommunchef:

Sven-Åke Draxten
Jörgen Persson
Barbro Norberg
Theresa Flatmo
Bengt Flykt

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är följande
för mandatperioden 2015-01-01 - 2018-12-31:
Socialdemokraterna
4
Centerpartiet
4
Moderaterna
1
Landsbygdens Framtid i Bräcke
1
Vänsterpartiet
1
Antal ledamöter
11

(s)
(s)
(lfb)
(c)

styrelsen. Kommunstyrelsen har fyra permanenta
arbetsgrupper för frågor inom:

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






Vård- och omsorg
Barn- och ungdom
Samhällsbyggnad
Ekonomi

Dessutom finns två permanenta råd:



Folkhälsorådet/ Brottsförebyggande rådet
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Årets händelser
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars
beslutades att kommunstyrelsens sammanträden även i
fortsättningen ska hållas under dagtid i
förvaltningshuset (ks § 22/2017).

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Utfall
2017

2 883
2 883

3 223
3 223

3 265
3 265

2 948
2 948

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget
med 275 tkr. Det beror i huvudsak på att

Avvikelse mot
budget
275
275

sammanträdeskostnaderna blivit lägre samt att övriga
kostnader inte förbrukats.

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Stöd till politiska partier
Kommunstyrelse
Byutvecklingsgrupper
Övrigt
Totalt
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Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Utfall
2017

460
2 259
85
79
2 883

475
2 583
70
94
3 223

475
2 627
70
93
3 265

475
2 316
75
82
2 948

Avvikelse mot
budget

-

267
5
12
275

Framtid

Kvalitet

Ny mandatperiod för kommunstyrelsen påbörjas den 1
januari 2019.

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

Verksamhetsmått

Antal sammanträden
Antal registrerade ärenden
Antal protokollförda ärenden

2013

2014

2015

2016

2017

9
485
196

9
586
187

8
577
222

8
633
199

8
630
175
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Gemensamma anslag
Gemensamma anslag förvaltas av kommunstyrelsen. De
verksamheter som ingår är medel för pensioner, medel
för utveckling och struktur samt medel för delade
resurser som omfattar kostnader för räddningstjänst,
gymnasieutbildning, färdtjänst, ungdomskort,

gemensam nämnd för upphandling samt avgifter till
Samordningsförbundet Jämtland, Region Jämtland
Härjedalen och till Sveriges kommuner och landsting.
Delade resurser administreras av staben enligt avtal och
beslut.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

67 062
14 790
52 272

Budget
2017

-

68 189
5 678
62 511

Prognos
2017

-

69 266
5 678
63 588

Utfall
2017

-

69 298
6 675
62 623

Avvikelse mot
budget
-

1 109
997
112

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Utfall
2017

13 902
20
9 754
23 639
1 361
151
2 590
855
52 272

13 700
802
10 096
33 118
1 300
155
2 465
875
62 511

14 100
10 096
34 587
1 125
155
2 650
875
63 588

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

Utfallet för pensioner och löneskatt, som baseras på de
underlag kommunen får från KPA, har blivit 652 tkr
högre än budgeterat. Inom utveckling och struktur har
budget inte förbrukats fullt ut. Utfallet för gymnasieutbildning har blivit 347 tkr högre än budgeterat, vilket
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Avvikelse mot
budget
-

-

-

652
802
347
265
4
183
1
111

främst beror på fler elever än beräknat. Kostnaden för
färdtjänst har blivit 265 tkr lägre än budgeterat och
ungdomskorten för buss och tåg har blivit 183 tkr
kronor dyrare.

Kommunledning
Kommunchef:

Bengt Flykt

Årets händelser
MidSwedenSkiPark, projektet som skulle konvertera
berganläggningen i Viken, Gällö till en modern
inomhusarena för längdskidåkning och skidskytte är
avslutat. Slutbesiktning av byggnationen i såväl berget
som den nya receptionsbyggnaden är gjord.
Entreprenaden blev nästan på dagen ett år försenad. Det
har varit ett komplicerat projekt som med allt från
bolagsbildning till byggentreprenad och arbetet med
detta har varit omfattande för många avdelningar.
Tyvärr är inte Bräcke kommun ense med entreprenören
om vissa arbeten eller om det avtalade förseningsvitet.
Bolaget MidSweden 365 AB har tagit över såväl
fastighet som arena helt i linje med det prospekt som
gick ut till delägarna innan bygget.

Inom vård och omsorg har det pågått ett arbete främst
med ledning och styrning av verksamheten och
arbetsmiljöverket var nöjda med de åtgärder som
vidtagits.
En mindre omorganisering av Teknik och
Infrastrukturavdelningen har skett som förväntas ge en
rationellare drift.
Beslut om gemensam nämnd med Ånge kommun för
bygg och miljöfrågorna har under året framförhandlats.
Beslutet förväntas leda till högre kvalité i verksamheten
och en bättre redundans vid semestrar och sjukfrånvaro
Chefsutveckling har genomförts planenligt.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Utfall
2017

Avvikelse mot
budget

1 474
1 474

1 520
1 520

1 520
1 520

1 678
1 678

-

Framtid
Samverkan med andra kommuner och
landstingskommuner kommer sannolikt att komma
ifråga inom flertalet områden, såväl inom it, e-tjänster
som myndighetsutövning.

-

158
158

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

Vad avser vård och omsorg fortsätter arbetet med
ledning och styrning på avdelningsnivå medan
strukturfrågorna behöver belysas ur ett övergripande
perspektiv.
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Tillväxtavdelning
Chef:

Anna Jensén Salomonsson

Avdelningen arbetar med utvecklingsfrågor inom;
näringslivs- och landsbygdsutveckling, kultur- och
föreningsliv samt hanterar övergripande funktioner som
information, utredningar, kommunhusets reception och
folkhälsa. Avdelningen deltar också i olika regionala
projekt.

Årets händelser

synliggöras, ett handlar om att ta fram en
informationsbroschyr över fisket i Gimån och slutligen
ett femte som handlar om bättre tillgänglighet till
fiskevatten.
Turism och inflyttning
Under hösten invigdes MidSweden 365, skidtunneln i
Gällö, planering och genomförande av denna skedde i
samverkan mellan bolaget och kommunen.

Näringsliv- och landsbygdsutveckling
Under 2017 har arbetet med att ta fram ett program för
bättre näringslivsklimat varit prioriterat och en
arbetsgrupp bestående av företag och tjänstemän har
träffats. Arbetsgruppen har bland annat planerat träffar
(workshops) på fyra olika orter i kommunen. En
workshop genomfördes och de övriga fick ställas in
eller skjutas fram på grund av för få anmälda. Gruppen
har också planerat och genomfört en så kallad BUSHresa6 där ett 40-tal personer åkte runt i kommunen och
besökte olika lantbruksföretag. Med på resan var
tjänstemän och politiker från kommunen samt
representanter från företag och organisationer. Resan
var ett samarrangemang mellan kommunen och
Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Arbetetet kring
näringslivklimatet fortsätter under 2018 och målbilden
är att kommunfullmäktige ska ha ett förslag till program
att ta ställning till under året. Förankring och
delaktighet bland företagen är viktig och det är en
utmaning att hitta tid för företagen att engagera sig. Ett
försök att nå fler företag kommer att vara det mobila
näringslivskontoret som införs under 2018.
Under året har det bildats elva nya företag som fått
rådgivning via NyföretagarCentrum. Totalt har 49
företag startat i kommunen under 2017 enligt UC
(Upplysningscentralen). Totalt finns det 959 företag i
kommunen varav 221 är aktiebolag.
Under 2017 har det anordnats ett 20-tal träffar runt om i
kommunen med företag i form av företagarluncher,
frukostar och näringslivsråd.
Fem LONA7-projekt är igång med fokus på natur och
turism. Ett projekt tar fram nya fiskevårdsområdesskyltar och en vandrings- och kunskapsled, ett handlar
om spångar för att öka fisket, ett om hållbar sjöfart på
Revsundssjön där grund och annat märks ut med
sjömärken, ett om sjökortet som kommer att
6

BUSH-resa= Bushresa är ett initiativ av
landsbygdsnätverket och målet med bushresorna är att
få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns
företag med betande djur i bygderna.
7
LONA=Lokala naturvårdssatsningar via
Naturvårdsverket som handläggs av Länsstyrelsen.
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Arbetet med InfoPoints har fortsatt. Under 2017 har det
funnits på tretton platser runt om i kommunen, bland
annat på biblioteken och hos olika företag. I
utbildningen för InfoPoints ingår bland annat värdskap,
information och material om besöksmål. Uppföljning
har visat att det i stort har fungerat bra. En svårighet är
logistiken kring broschyrer och informationsmaterial till
InfoPoints. Genom Jämtland Härjedalen Turism, JHT,
har en applikation (app) tagits fram och tryckmaterial
övergår mer och mer till det digitala. Under vintern och
våren har arbetet med att uppdatera databasen som
ligger till grund för appen pågått för att den ska stämma
överens med appens information.
Marknadsföring av sevärdheter, aktiviteter samt
boenden sker genom kommunens hemsida, databasen
jamtland.se, sociala medier samt broschyrer.
Evenemangskalendern På Gång produceras av
turistinformationen och den delas ut till alla hushåll,
sommarstugeägare och finns även hos besöksnäringen.
Under 2016 fick 35 personer bosatta i kommunen
svenskt medborgarskap. Dessa personer uppmärksammades på nationaldagen den 6 juni då Bräcke
kommun hade sin tredje medborgarskapsceremoni,
vilken i år hölls i Håsjö nya kyrka i Västanede.
72 nyfödda barn har uppmärksammats av kommunen
med en gåva i form av ett halsband och ett kort.
Kultur- och föreningsliv
Under 2017 har enheterna arbetat med extra statliga
medel i olika former. Projektet Bokstart gick in på andra
året av tre med hembesök hos barn i sexmånaders- och
ettårsåldern, där biblioteket informerar om hur man kan
främja barns språkutveckling i låga åldrar, och bjuder in
till artonmånadersevenemang med teater. Kulturskolan
har genomfört kurser i olika estetiska ämnesområden på
alla grundskolor under arbetsnamnet Kultur och
kommunikation, jobbat med klassorkester i

en årskurs 3 och erbjudit musikundervisning på
Jämtlands gymnasium Bräcke. Samtliga aktiviteter har
fallit väl ut och planen är att söka stöd även framåt. De
borttagna avgifterna i kulturskolans ordinarie
verksamhet har lett till ett ökat antal elever på alla
skolor, uppskattningsvis cirka 10 procent. Sju olika
föreningar över hela kommunen utnyttjade möjligheten
att söka MUCF:s8 stöd till gratis sommarlovsaktiviteter.
Övergripande funktioner
På avdelningen finns det funktioner som är övergripande för hela den kommunala servicen och för
verksamheterna. Här finns bland annat kommunens
informationstjänst, utredningskapacitet, kommunhusets
reception samt samordningen av folkhälsofrågor.
Information
Informationsarbetet berör kommunens externa och
interna kommunikation. För detta används olika kanaler
såsom webbsidan bracke.se, tidningen Inblick, intranät
och sociala medier. Kommunens kanal på Facebook har
gett ökad trafik till kommunens webbplats och är även
en viktig informationsspridare vid kris och akuta
händelser.
Det har upphandlats en molntjänst för den interna
webbplatsen, intranätet. Implementering och förankring
kring denna har skett genom insamlande av data och
åsikter hos verksamheterna. Ett problem som varit är att
många av kommunens medarbetare inte haft tillgång till
intranätet och att det inte gått att nå den på distans via
smarta telefoner eller datorer. Detta syns i den
undersökning som görs via HME-enkäten, där endast
hälften av medarbetarna upplever att kommunens
information och kommunikation är transparent och
saklig. Ett tillgängligt intranät är ett steg mot att
möjliggöra en bättre kommunikation. Andra insatser
som görs är kompetenshöjande åtgärder för
webbredaktörer, chefsgruppen och övriga medarbetare.
Hela denna förändring är ett stort projekt där många
verksamheter är involverade. En kommunikationsplattform kommer att ge tydlighet i kommunikationsarbetet och där ingår bland annat en uppdaterad grafisk
profil.
Det har även under året arbetats med kommunikationen
kring projektet MidSweden SkiPark och verksamhetsövergången till bolaget.
Utredningar
Under året har utredningar inletts kring former för
uthyrning av kommunens speciallokaler, som

idrottshallar, utredning av servicecenter och eförvaltning, och en utredning av trafiksituationen på
Industrigatan i Bräcke. En uppföljning av kommunens
IT-infrastrukturprogram 2012-2015 har inletts med en
enkätundersökning bland fiberföreningarna, en
uppföljning som är sammanlänkad med en
dokumentation med mer folkligt anslag. Ett gediget
arbete har också lagts ned på att analysera och besvara
Landsbygdskommitténs slutbetänkande. Kommunens
intranät för personalen har också setts över med stöd
från denna funktion.
Folkhälsa
Samverkan med Ånge kommun fortsätter med
utvecklingen av folkhälsoarbetet via brottsförebyggande
rådet (BRÅ) och folkhälsorådet och verksamheten är
kopplad till en årlig aktivitetsplan. Under 2017 har det
varit tre brottsförebyggande råd och ett folkhälsoråd.
Kompetensutveckling har genomförts inom
brottsförebyggande arbete och ”Tillsammans mot
nätdroger”, en arbetsmetod som tagits fram som bygger
på komponenterna samverkan, kunskap och synlighet.
Huvudsyftet är att utveckla stöd och främja samverkan
mellan aktörer som berör droger i postflödet, det vill
säga ombud för paketutlämning. Nytt samverkansavtal
mellan kommun och polis har ingåtts under året och
även fortsatt arbete med de så kallade medborgarlöftena
med polisen. Elevhälsan har fått ekonomisk stöttning
via Länsstyrelsen för att kompetensutveckla elevhälsan
inom området kring tobak eller cannabis.
Utvecklingsprojekt
Fiber
Under 2017 har de föreningar som beviljades stöd under
2016 fortsatt sitt arbete. Grönviken driftsatte sitt nät i
februari och resterande föreningar, E14, Sjöarna,
Nyhem och Granen har alla kommit långt i sina
byggprojekt och beräknas kunna driftsätta sina nät
under första halvan av 2018. I och med detta kommer
hela den bebodda ytan att täckas av höghastighetsnät
och över 90 procent av alla fastboende hushåll i Bräcke
kommun att ha dragit in fiber. Med anledning av detta
avvecklades tjänsten som bredbandssamordnare den 1
juli 2017. Samordningen för frågorna kommer även i
fortsättningen att hanteras av tillväxtavdelningen. Den
effektiva fiberutbyggnaden i Bräcke kommun har
uppmärksammats av Riksdagens trafikutskott där
kommunens representanter i början av året delade med
sig av erfarenheter och framgångsfaktorer i en öppen
utfrågning.
MidSweden SkiPark
Avdelningens roll i arbetat med projektet MidSweden
SkiPark har varit att fokusera på näringslivs- och
destinationsutvecklingen som uppstår i samband med

8

MUCF=Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.
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byggnation och öppning av skidtunneln. Ett antal
företag runt Revsund har tagit initiativ och driver ett
Leaderprojekt, Lake Revsund. I projektet görs en
förstudie som är en viktig grund för fortsättningen av
destinationsutvecklingen. Avdelningen har också varit
med och stöttat med informationsinsatser för projektet
MidSweden SkiPark samt under delar av 2017 haft
kostnader för projektledning, konsulter och för den
platschef som tillsattes under 2017. Dessa kostnader
upphörde 31:a augusti när bolaget, MidSweden 365 AB
övertog driften och projektet MidSweden SkiPark i stort
avslutades. Smygpremiären som var den 23 september
var ett samarrangemang mellan kommunen och bolaget,
där medarbetare på avdelningen planerade och
genomförde arrangemanget.

tidigare turistbyrån. Ett företag har fått stöd för att
bygga elladdstolpar (snabb- och semiladdare) för
besökare i Bräcke samhälle och förhoppningen är att det
blir klart under våren 2018.
Regionala etableringsfrämjande projekt
Under åren 2015 - 2018 ingår kommunen i ett regionalt
projekt (Business Region Mid Sweden) som syftar till
att få etableringar till regionen. Region Jämtland
Härjedalen är projektägare. Under året har avdelningen
deltagit i sju styrgruppsmöten för projektet, samt
deltagit i utbildningar i LinkedIn (ett Internetbaserat
nätverk för affärs- och jobbkontakter). Insatsen i
projektet är både personella och finansiella resurser. I
länet totalt arbetas det med ett tiotal objekt som kallas
VP (value proposition). För kommunens del påbörjades
paketeringen av den nya reseanledningen skidtunneln
med orten Gällö i fokus. Målgruppen är nya etablerare.

Smart Green Region Mid-Skandinavia
Bräcke kommun deltar som medfinansiär i det så
kallade SÖT-samarbetet (Sundsvall, Östersund och
Trondheim) och insatsen i projektet är personella
resurser (tid) under perioden 2015 - 2018. Fokus i
projektet är områden som ska främja entreprenörskap
med utvecklingspotential kopplat till miljö och energi
samt till kultur- och upplevelsenäring. Bräcke kommun
lägger företrädesvis tid inom kultur- och upplevelsenäringen (S:t Olavsleden samt en skidregion i
världsklass). Träffar med projektledare, marknadsförare
av leden, besöksnäringen och övriga intressenter har
genomförts under åren. Delar av leden har vandrats och
inslag har gjorts på sociala medier. En viktig fråga är
ledens fortlevnad efter projekttidens slut.

Övriga projekt kopplade till avdelningen
Avdelningen finansierar och deltar också i följande
fleråriga projekt; Skogstekniska klustret Smart
Innovation 2015-2018, Leader Mittland Plus 20152021, Funktionella Mittstråket 2015-2019 samt
Innovation Champion i Jämtlands län 2016-2018. Under
2017 finansierades också dessa projekt;
Nyföretagarcentrum, Atlantbanan samt Ung
företagsamhet Jämtland, gymnasieskolan.
Under senhösten 2017 sjösattes ett projekt som kallas
Timbanken där företag kan få kostnadsfri rådgivning i
upp till fem timmar per år under 2017-2019.
Projektägare är även här Region Jämtland Härjedalen
och insatsen är främst i tid för kommunen samt en
mindre insats fördelat på invånare. Under 2017 har fem
företag anmält intresse och tre företag genomfört
rådgivningen.

Under 2017 har tyvärr elbolaget tagit bort den
elbilsladdstolpe som fanns i Bräcke samhälle, vid

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
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-

15 682
647
15 035

Budget
2017

-

16 727
269
16 457

Prognos
2017

-

16 707
330
16 377

Utfall
2017

-

17 688
1 328
16 360

Avvikelse mot
budget
-

961
1 059
97

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Utfall
2017

1 146
1 608
695
237
1 164
1 486
2 111
4 561
599
1 366
1
61
15 035

2 130
1 241
830
179
1 379
1 567
1 970
4 587
805
1 666
15
90
16 457

1 590
1 857
778
196
1 286
1 554
1 970
4 570
795
1 686
5
90
16 377

1 499
3
2 272
736
197
1 257
1 511
1 901
4 509
769
1 595
2
110
16 360

Avdelningen redovisar ett mindre överskott mot budget
med 97 tkr. De avvikelser som finns är bland annat
högre personal- och konsultkostnader inom
verksamheten näringslivsfrågor. Det beror på

Avvikelse mot
budget

-

-

631
3
1 032
94
18
122
56
69
78
37
71
13
20
97

förseningen av investeringsprojektet MidSweden
SkiPark. Avvikelsen inom administration beror i
huvudsak på 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
Andelen svar där företagen är nöjda med
avdelningens service ska uppgå till minst 90 %.

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

Måluppföljning
Svarfrekvensen är för låg för att
redovisa resultatet då endast 16
företag av 497 tillfrågade har
svarat. Svaren kommer dock att
hanteras i det fortsatta arbetet mot
ett bättre näringslivsklimat.
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Indikatorer:
Antal företagskontakter*

2013
150

2014
100

2015
165

Antal nyhetsbrev

2016
99

2017
81

8

6

*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.
Aktiviteter:
 Ta fram en handlingsplan för näringslivsklimatet.
 Detta arbete pågår och inriktningen är, enligt beslut i kommunstyrelsen, att ett Program för bättre näringslivsklimat
ska tas fram under 2018 (ks § 32/2017). Fokus under våren och hösten 2017 har varit att i samverkan med en tillsatt
arbetsgrupp, bestående av tjänstemän och företag/organisationer, ta fram former för fortsatt arbete. Det som gjorts
under hösten är planering samt genomförande av en workshop och det har skickats ut enkäter.

 Arbeta med destinations- och näringslivsutveckling kring skidtunneln.
 Arbetet pågår. Näringen i Bräcke kommun gör en förstudie (Lake Revsund) för att titta på utveckling av
turistbranschen runt Revsundssjön. Det behövs produktutveckling och paketering av presumtiva såväl som
befintliga besöksmål. Då en destinationsutveckling av området, främst kring tunneln, behöver göras sker detta i
samverkan med projektet. Resultatet i förstudien kan vara ett bra underlag att utgå ifrån och då turistbranschen är
liten så är det samma företag/föreningar som berörs.
 Renodla tjänsterna som arbetar med Näringslivs- och landsbygdsutveckling.
 Detta arbete slutfördes under senare delen av 2017.
 Utvärdera och utveckla InfoPoints.
 Utvärdering har skett och önskemål om fler broschyrer och skyltning efterfrågas.
Verksamhetsmål
Andelen svar där invånarna upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till 75 %.

Mätmetod
Enkäter via Inblick och
webb. Totalt har 63 svar
inkommit.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
Hur upplever du informationen du får från
Bräcke kommun? Ganska relevant till
mycket relevant: 63,5%
Hur tydlig upplever du att informationen du
får från Bräcke kommun är? Ganska lätt att
förstå till tydlig: 71,4%

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

Antal unika besök på kommunens
hemsida
717 133

Mätning på Facebook, andel som
”gilla” sidan.
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132
(kanalen
öppnades
31/10-2016)

2017
Verktyg för
mätning
saknas
under
2017.
559

Aktiviteter:
 Påbörja arbetet med en kommunikationsplattform med fokus på grafisk profil och kommunikation.
 Arbete pågår och en uppdaterad grafisk profil bedöms vara på plats under 2018.
 Utveckling av hemsida via redaktörsnätverk, språkutbildning samt tillgänglighetsnätverk.
 Redaktörsnärverket har fått språk- och skrivutbildning del 1. Enkäten via Inblick och webb har indikerat att vissa
områden är föremål för förbättring.
 Utveckling av innehåll samt utgivning av tidningen Inblick.
 Arbetet pågår.

Politiskt mål
Biblioteken är en attraktiv mötesplats för livslångt lärande och kulturella upplevelser.
Indikatorer:
2013
Antal utlån på biblioteken
Aktiva låntagare på biblioteken
Antal hembesök, Bokstart

1 844

2014
49 345
1 879

2015
49 162
1 822

2016
47 805
1 846

2017
45 511
1 827
102

Aktiviteter:
 Hembesök hos barnfamiljer inom ramen för Bokstart.
 Genomförs enligt plan.
 Särskild information om språkutveckling till förskolor, BVC med flera.
 Genomförs enligt plan.

Politiskt mål
Kulturskolan är attraktiv och håller en hög kvalitet.
Verksamhetsmål
Andelen barn som deltar i kulturskolans
verksamhet ökar.
Indikatorer:
Andel elever inskrivna i
kulturskolan (ht)

Mätmetod
Jämfört med totalt antal elever
åk 4 – åk 9

Måluppföljning
Målet är uppnått.

2013

2014

2015

2016

39,4 %

44,3 %

40,9 %

45,6 %

2017
49 %
(ca 200 elever)

Aktiviteter:
 Utåtriktade aktiviteter.
 Klassrumsbesök och konserter genomfört enligt plan.
 Test av kortare kurser, olika ämnesinriktningar.
 Genomförs inom ramen för KUR9-stödet i Kälarne, Gällö och Bräcke.
 Översättning av informationsmaterial till andra språk.
 Ej genomfört på grund av bedömt minskat behov.

9

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

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

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

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

2013

2014

2015

2016

2017

91 %

92 %

95 %

90 %

76 %

Aktiviteter:
 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer
 Den lokala samverkansgruppen för stab, tillväxtavdelning samt bygg- och miljöavdelning har påbörjat sina träffar
under senare delen av 2017.
 Utveckla arbetet med värdegrund, information och delaktighet vid minst ett tillfälle under året.
 Sker kontinuerlig via arbetsplatsträffar, APT samt att delar av personalen årligen samlas en heldag för att arbeta
med målstyrning och andra värdegrundande delar hos verksamheterna.
 Ge alla möjlighet till kompetensutveckling minst en gång under året exempelvis till föreläsningar eller kurser.
 Samtliga medarbetare på avdelningen har fått möjligheten.

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

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2014

2015

2016

2017

42 %

49 %

Aktiviteter:
 Påbörja arbetet med kommunikationsplattform med fokus på värdegrundsarbete och utveckling av Intranätet.
 Intranätet har genomförts och sjösattes i början av 2018 (Communis). Internkommunikation och värdegrundsarbete
har påbörjats med organisationens chefer.
 Genomföra utbildningar inom kommunikation för medarbetare.
 Organisationens chefer har haft ett första utbildningstillfälle gällande internkommunikation. På Communis kommer
ett kommunikationsstöd finnas för samtliga medarbetare i organisationen.
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013
+1 384

Avvikelse mot budget (tkr)

2014
+1 035

2015
+124

2016
+605

2017
+ 97

Aktiviteter:
 Uppföljning av ekonomin vid varje APT (arbetsplatsträff) samt delårsbokslut och prognoser.
 Genomförs.
utvecklingen av digitala tjänster är nu ännu mer möjlig i
och med att dessa områden blir klara.

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

Under åren 2016-2018 har kommunen beviljats flera
tillfälliga riktade statsbidrag inom kultur och fritid,
vilket är en välsignelse. Men det är också en utmaning
att hantera merarbete, använda medlen på bästa möjliga
sätt och samtidigt bygga strukturer för att bibehålla de
viktigaste förändringarna och erfarenheterna för
framtiden.
Regeringen har uppdragit till Tillväxtverket att besluta
om samt utbetala ett särskilt statsbidrag under åren
2018-2020, till kommuner i stödområde A, där Bräcke
kommun ingår. Riktlinjer kring detta har inte kommit
ännu.

Kvalitet
Enkätverktyg, uppföljning och tydligare målstyrning är
delar som utvecklas under åren och detta arbete är
ständigt pågående. Under 2017 deltog delar av
tillväxtavdelningens medarbetare i utbildning inom
personlig effektivitet.

Invigning och öppnandet av skidtunneln medför en stor
potential för både befintligt och nytt näringsliv i
området.
Fiberutbyggnaden i de fem återstående områdena på
landsbygden kommer vara klar under 2018 och

Verksamhetsmått
2013
Totalt antal biblioteksbesök

Antal utlån per aktiv låntagare
Antal användare på bibliotekens webbsida.

10

2014

10

2015

2016

2017

61 830

64 085

65 712

28,1

26,3

27,2

25,9

24,9

308 154

145 222

175 361

197 013

221 678

Mätmetoderna i biblioteksstatistiken förändrades på nationell nivå under 2015.
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Vård- och omsorgsavdelning
Chef:
Helena Stridh
Biträdande chef: Marita Larsson
I vård- och omsorgsavdelningen ingår SOL/LSSverksamhet med nio enheter och HSL-verksamhet samt
medicinskt ansvarig sjuksköterska och vårdutvecklare
och avgiftshandläggare.

bibehållen grundlön under praktikveckor.
Ny avdelningschef på vård- och omsorg tillträdde i april
och har under året fokuserat på att förtydliga strukturen
för uppföljning av ekonomi, kvalitet och medarbetare.

Årets händelser

En revision av bemanningsenheten gjordes under maj
månad. Den resulterade i en rad nya rutiner och i
samband med införandet av schemaoptimeringsverktyget Scheduler bildas en arbetsgrupp för att
ytterligare stärka samarbetet.

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i slutet av 2016
som bland annat visade att antalet medarbetare per
enhetschef var för högt. En organisationsförändring
gjordes och två nya enhetschefer rekryterades som
påbörjade sina respektive anställningar under augusti
2017.

Administrationen runt de avgifter som skickas ut från
vård- och omsorg har flyttats tillbaka till avdelningen
från sociala avdelningen.

Vård- och omsorgsavdelningen står inför stora
pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft
från intilliggande kommuner, vilket innebär ökade
utmaningar avseende den framtida kompetensförsörjningen. Avdelningen arbetar med att underlätta
befintlig personals kompetensutveckling genom att ge
stöd till studier.

Arbetet med anhörig- och boendestödjare startades upp
i början av året och utvecklas succesivt.
Avdelningen har under det första halvåret dragits med
tomma korttids- och säbo-platser vilket skapar
bemanningsproblem som leder till en försämrad
ekonomi. Beslut togs i KF den 19/12 om att minska
antalet SÄBO-platser med åtta på Bergsvägen och fyra
på Tallgläntan.

Avdelningen har under hösten startat upp projekt KIVO
(Kvalitetssäkrad Inkludering i Vård och Omsorg), för
att stötta de språksvaga som vill arbeta inom vård och
omsorg och uppmuntra dem till utbildning. Projektet
kommer att pågå i två år och därefter bli ett arbetssätt i
kommunen.

All hemtjänst har nu nyckelfri hemtjänst och har
övergått till att dokumentera i Life Care mobil. All
omvårdnadspersonal har under året fått utbildning i
social dokumentation och Procapita. All dokumentation
och registrering av avvikelser sker nu digitalt.

Två chefer inom vård- och omsorg och en medarbetare
på biståndsenheten har under året avslutat en
ledarskapsutbildning på Sköndal högskola.

Två kameror används för tillfället i kommunen för
tillsyn nattetid hos brukare i hemtjänst.

Fyra medarbetare har under året gått
omvårdnadsprogrammet och fått bidrag i form av

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
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-

191 115
25 863
165 252

Budget
2017
-

181 544
24 163
157 381

Prognos
2017
-

182 971
24 344
158 626

Utfall
2017
-

186 757
25 262
161 495

Avvikelse mot
budget
-

5 213
1 099
4 114

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

13 127
52 298
14 151
53 286
345
34
6 069
3 915
3 969
40
4 547
13 539
165 252

11 090
51 880
13 060
52 750
304
5 846
4 029
25
5 306
13 091
157 381

10 150
54 636
12 838
51 964
455
8
7 542
4 026
25
3 983
13 016
158 626

Vård och omsorgsavdelningen redovisar totalt ett
underskott mot budget på 4 115 tkr. De större
avvikelserna finns inom verksamheterna äldreboende
där bemanningstalen överskridits, detta bland annat på
grund av vak och en icke effektiv schemaläggning.
Inom personlig assistans har flera nya ärenden
inkommit vilket är orsaken till det stora underskottet.
Social hemtjänst redovisar ett överskott, vilket främst

Utfall
2017
9 812
55 058
13 316
51 899
456
13
9 256
4 115
109
3 939
13 549
161 495

Avvikelse mot
budget
-

1 278
3 178
256
851
151
13
3 410
87
84
1 368
458
4 115

beror på en uppdelning i två delar av hemtjänstområdet
Bräcke, vilket möjliggjort en förändrad och mer effektiv
schemaläggning. Överskottet inom arbetsterapi beror på
vakanser. Brist på sjuksköterskor har gjort att
verksamheten hemsjukvård tvingats köpa resurser från
bemanningsföretag.

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

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

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

Måluppföljning

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

Målet är inte uppnått på särskilt
boende: 85 %

Målet är uppnått i hemtjänst:
92 %.
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Indikatorer:
Brukarbedömning hemtjänst
helhetssyn
Brukarbedömning särskilt boende
helhetssyn

2013

2014

2015

2016

2017

94 %

96 %

95 %

94 %

92 %

94 %

84 %

92 %

91 %

85 %

Verksamhetsmål
95 % av brukarna ska vara nöjda med
bemötandet.

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

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Brukarbedömning hemtjänst

2013
98 %

2014
100 %

2015
99 %

2016
98 %

2017
96 %

Brukarbedömning särskilt boende

96 %

98 %

96 %

96 %

96 %

Aktiviteter:
 Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplaner och kontaktmannaskap.
 Utbildning i kontaktmannaskap och dokumentation genomfördes i september 2017. I utbildningen ingår
värdegrundsarbete.
 Fortsätta implementera och utveckla IT-lösningar som till exempel nyckelfri hemtjänst och mobilt stöd.
 Nyckelfri hemtjänst och Life Care planering är införd på alla hemtjänst-områden.
 Implementera boendestöd i verksamheten.
 Boendestödjare anställdes i januari 2017.

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

Mätmetod
Intern uppföljning, planeringssystemet Laps Care.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Mätningen genomförs under
två veckor på hösten.
Indikatorer:
Personalkontinuitet medelvärde (st)

2013
17

2014
16

2015
17

2016
16

2017
16

Aktiviteter:
 Utbildning i planeringssystemet Laps Care ska genomföras i början av året.
 Utbildning är genomförd och verksamheten har övergått till Life Care planering.
 Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier.
 Central introduktion för alla sommarvikarier har genomförts för första gången 2018. Projekt KIVO hade uppstart
hösten 2017. Införandet av Scheduler påbörjades hösten 2017.
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Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

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

2013

2014

2015

2016

2017

79 %

69 %

76 %

77 %

73 %

Aktiviteter:
 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer
 Ett gott samarbetsklimat råder.
 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar
 Enhetschefer har under året0 arbetat med detta på sina respektive enheter.
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

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

2016

2017

39 %

51 %

Politiskt mål
Andelen utbildad personal ska öka över tid.
Verksamhetsmål
Andel undersköterskor ska vara lägst 83 % den
31 december 2017

Mätmetod
Statistik från
personalfunktionen.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013
Andel undersköterskor

2014

2015
76,87 %

2016
77,04 %

2017
79 %
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Aktiviteter:
 Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier.
 Central introduktion är införd. Integrationsprojekt KIVO pågår. Samverkansgrupp mellan vård-och omsorg och
bemanningsenheten är införd. Införandet av Scheduler är påbörjat.
 Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden (4 veckor) vid
studier på omvårdnadsprogrammet.
 Detta arbete har pågått under 2017 och fortsätter 2018.
 Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda.
 Projekt KIVO startades hösten 2017.

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









Enhetschefer erbjuds högskoleutbildning (30 högskolepoäng)i ämnen som Ledarskap, värdegrund och juridik.
Två enhetschefer och en medarbetare på biståndsenheten avslutade sin utbildning under 2017.
Erbjuda stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor
Ingen sjuksköterska vidareutbildade sig under 2017.
Genomföra uppföljning i klinisk bedömning.
Genomförd i december 2017.
Fullfölja utbildning i bland annat dokumentation och brandskydd.
Dokumentationsutbildning utfördes under hösten 2017. Brandutbildning i Kälarne är genomförd.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
-3 615

2014
+948

2015
+903

2016
-4 209

2017
-4 115

Aktiviteter:
 Ekonomisk uppföljning via chefsmöten
 Ny mötesstruktur från september 2017, enhetschef och avdelningschef ses månatligen för uppföljning på
enhetsnivå.
 Arbete med delårsprognos och analyser
 Arbetet har gått enligt plan.
 Arbeta med verksamhetsplaner.
 Enhetschefer arbetar med lokala arbetsplaner.
 Bevakning av statsbidrag
 Stimulansmedel är sökta för 2017.

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

Verksamhetsmål
Verkningsgraden inom särskilt boende ska
uppgå till minst 95 %.
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Mätmetod
Förhållandet mellan nyckeltal
och utbetalda löner.

Måluppföljning
Ingen uppföljning, målet har
tagits bort i KP2018 då det är
otydligt.

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

2017

Verkningsgrad inom särskilt
boende

Verksamhetsmål
Andelen timmar utförda av tillsvidareanställda
ska öka i jämförelse med föregående år.

Mätmetod
Statistik från lönesystemet

Övrigt
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Andelen timmar utförda av
tillsvidareanställda

2013

2014

2015

2016

2017

69 %

76 %

75 %

74 %

77 %

Aktiviteter:
 Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier
 Central introduktion är införd. Integrationsprojekt KIVO samt samverkansgrupp mellan vård-och omsorg och
bemanningsenheten är uppstartade.
 Översyn av schemaläggning och bemanningskrav
 Införandet av Scheduler har på börjats under hösten 2017

Framtid
Ny mötesstruktur och nya dokument för uppföljning
kommer skapa en tydligare bild av hur de olika
verksamheterna fungerar och vilka åtgärder som
kommer behövas för att skapa balans vad gäller
ekonomi, kvalitet och medarbetare per enhet.
Ett alltför stort antal platser finns inom särskilt boende i
kommunen. På kommunfullmäktiges möte i december
fattades beslut om att minska antalet platser med 12 (kf
§ 119/2017). Detta sker på Bergsvägen och Tallgläntan
under de första månaderna 2018.
Under 2018 ska en upphandling av trygghetslarm
påbörjas inom hemtjänsten. Det skall även upphandlas
och installeras nya larmsystem på Gellinergården och
Gimsätra.
Avtalen för matproduktion i Kälarne och Bräcke löper
ut under 2018. I samband med att nya förutsättningar
införs, kopplat till matproduktionen, skal en översyn
göras avseende matdistributionen.
Ambitionen är att Scheduler ska införas på alla enheter
under året som ett stöd för schemaläggningen.

Nätverksträffar och ett förtydligande av planerarnas
arbetsbeskrivning kommer att arbetas fram under 2018.
Under 2018 planeras en utbildningssatsning på palliativ
vård och värdegrundsarbete.

Kvalitet
Under hösten 2017 påbörjas ett nytt sätt att följa upp
kvalitén per månad. Utifrån detta kommer avdelningen
kunna följa hur kvalitén utvecklas per enhet på ett
tydligare sätt.
En ökning av andelen tillsvidareanställd personal har
gjorts under året för att skapa stabilitet och kontinuitet.
Projekt KIVO har påbörjats under året och utvecklas
under 2018-2019 för att sedan bli ett arbetssätt för att
integrera språksvaga i vården.
Ett tydligt teamarbete kommer att stärkas under 2018,
ett arbete där all legitimerad personal tillsamman med
enhetschef har regelbundna träffar för att tillsammans
utveckla och kvalitetssäkra arbetet på enheten.
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Verksamhetsmått
2013

2014

2015

2016

2017

Antal personer

397

414

354

403

282

Antal beslut

969

1072

979

801

733

91

73

66

55

58

276

293

282

285

267

Antal boende/platser i särskilda boendeformer SoL

121/127

121/127

121/127

121/127

109/115

varav boende/platser i gruppboende för dementa

18/18

18/18

18/18

18/18

18/18

varav boende/platser för permanent boende

93/99

93/99

93/99

93/99

93/99

varav boende/platser för korttidsboende

10/10

10/10

10/10

10/10

10/10

Bruttokostnad per plats i äldreboende inklusive
kost/måltider

464 tkr

505 tkr

502 tkr

519 tkr

535 tkr

Bruttokostnad per plats i gruppboende för dementa
inklusive kost/måltider

600 tkr

617 tkr

642 tkr

663 tkr

739 tkr

5

4

4

3

3

Antal boende i gruppbostäder

20

15

12

12

12

Antal boende i stödlägenheter

15

16

14

9

6

596 tkr

581 tkr

680 tkr

716 tkr

704 tkr

332

192

180

213

140

Biståndshandläggning

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

Särskild omsorg
Antal gruppbostäder

Bruttokostnad per plats i boende enligt LSS exklusive
kost, inklusive stödlägenheter
HSL
Antal i ordinärt boende med hemsjukvård
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Teknik- och infrastrukturavdelningen
Tf chef: Bengt Flykt

Teknik- och infrastrukturavdelningen är till stor del en
serviceverksamhet mot allmänheten och övriga
avdelningar, i form av tillhandahållande av vatten- och
avlopp, renhållning, gator och vägar, bostäder och
lokaler med mera.

Reningsverket i Revsund har renoverats och
moderniserats för att möta de ökade krav som
myndigheterna infört. Flatnor är nästa reningsverk som
kommer att renoveras och moderniseras. Arbetet med
att minska ovidkommande vatten i ledningsnätet
fortskrider. Vattenskyddsområde för Revsund vattentäkt
är beslutat av Länsstyrelsen.

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

Vattenförsörjningsplanearbetet är under revidering. Nya
egenkontrollprogram är antagna för vattenförsörjningen.
Bräcke kommun ingår i ett projekt, initierat av SKL,
som syftar till att ta fram en arbetsgång för hur
kommuner ska kunna inskränka verksamhetsområden
enligt lagen om vattentjänster. Deltagandet utgörs av två
stycken workshops.

Årets händelser
Fastighetsenhet

Under året har SMS-tjänst införts vid störningar och
serviceaviseringar.

Panelbyte och ommålning i Kälarne av Stationsvägen 68-10 är gjort, liksom två parhus på Hästskovägen och
Kälarne skola. Nytt staket runt Lekland i Bräcke har
färdigställts och målning av panel i kvarteret Strutsen
har färdigställts. Fasadbelysning vid Riksvägen 15, 25,
27 och 33 är uppsatt.

Infrastrukturenhet
Gator i Gällö och Pilgrimstad har fått ny vägkropp och
beläggning. Utbytet av gatubelysningsarmaturer, till
lågenergialternativ inom det kommunala vägnätet
fortskrider.
Reviderad skogsbruksplan har tagits fram med
inriktning på kontinuitetsskogsbruk.

Nya förskoleavdelningar i Pilgrimstad, Kälarne, Gällö
och Bräcke har iordningställts. Takbyte på Gällö
högstadium är utfört och golv i Gällö låg- och
mellanstadiekorridor är färdigställt liksom i del av
Kälarnes A-skola. Nytt brandlarm vid Bräcke skola och
Gunder Hägg-hallen är beställda och ska installeras.

Planerings- och administrativ enhet
Arbetet med revideringen av översiktsplanen avseende
vindkraft har antagits av kommunfullmäktige i
november.
Konvertering av kommunens koordinatsystem från
RT90 till SWEREF 99 är i slutskedet.

Infartsvägar vid Ängevägen i Gällö har asfalterats.
VA- och renhållningsenhet
Renhållningsordningen, med föreskrifter om
avfallshantering, är under året reviderad och antagen.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

108 029
86 547
21 482

Budget
2017

-

101 884
82 431
19 453

Prognos
2017

-

103 675
84 668
19 007

Utfall
2017

-

106 879
88 220
18 659

Avvikelse mot
budget
-

4 995
5 789
794
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

3 523
620
110
4 778
1 557
1 747
3 909
3 473
1 882
117
21 482

3 896
512
85
5 078
1 798
1 822
3 661
2 768
160
170
92
70
19 453

3 896
511
85
4 848
1 784
1 792
4 660
3 705
1 975
170
199
70
19 007

Avdelningen redovisar ett överskott på 794 tkr mot
budget. Överskottet inom bostadsverksamheten beror
till stor del på en lägre vakansgrad jämfört med budget.
Underskottet inom fritidsverksamheten beror främst på

Utfall
2017

-

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

Avvikelse mot
budget

-

337
137
3
87
244
109
1 459
822
2 549
69
94
72
794

de insatser som har gjorts i skidtunnelprojektet.
Kostnaderna har uppstått som en konsekvens av
förseningen. Underskottet inom lokaler beror främst på
det utökade behovet av temporära förskoleavdelningar.

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

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

Mätmetod
Intern uppföljning

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013
Antal meter standardförbättrade
gator och vägar

2014

2015

2016

2017

1 150

937

1 001

Aktiviteter:
 Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar inom Gällö och Pilgrimstadområdet.
 Kronvägen, Gällövägen, Arnljotsvägen och Lillgårdsvägen i Gällö samt del av Pilgrimsvägen i Pilgrimstad är
åtgärdade
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Verksamhetsmål
Minst tio lägenheter tillgänglighetsanpassas vid
renoveringar

Mätmetod
Intern uppföljning

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013
Antal lägenheter/år som
tillgänglighetsanpassats

2014

2015

2016

18

11

18

2017
10

Aktiviteter:
 Vid helrenovering av lägenhet tas trösklar bort och badrumsdörr breddas om möjligt.
 Utförs där det är möjligt
 Vid utbyte av spis sätts inbyggd spisvakt in
 Görs i de allra flesta fall
 Om möjligt utbyte av badkar mot dusch
 Vid renovering/flytt av golvbrunn byts 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
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.

Mätmetod

Måluppföljning

Analys av HME-enkäten.

Målet är inte uppnått.

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

2013

2014

2015

2016

2017

77 %

83 %

77 %

72 %

65 %

Aktiviteter:
 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer
 Ingen uppgift
 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar
 Ingen uppgift
 Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen
 Gemensam städdag på kommunförrådet med fika/lunch för samtliga.
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst 75 %.

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013
Andelen svar där alla medarbetare
upplever att kommunens
information och kommunikation är
transparent och saklig

2014

2015

2016

2017

68 %

30 %
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
+1 219

2014
-312

2015
-4 109

2016
-3 198

2017
+790

Aktiviteter:











Kontinuerlig uppföljning av utfall.
Görs löpande
Information till medarbetare på arbetsplatsträffar (APT).
Görs löpande
Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar.
Görs löpande
Förbättra VA-nätet och VA inom fastighetsbeståndet.
Görs löpande
Värdesäkra fastigheter och kontinuerligt arbeta med renings- och vattenverk.
Görs löpande

Verksamhetsmål
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och
uppgå till minst 91,2 % vid november månads
början.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Uthyrningsgrad

2013
90 %

2014
92 %

2015
89 %

2016
92,6%

2017
94,7 %

Aktiviteter:
 Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning.
 Ställtiden har minskat.
Verksamhetsmål
Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka.

Mätmetod
Årlig plockanalys

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013
Andel rätt sorterat hushållsavfall

2014
66 %

2015
71 %

2016
71 %

Aktiviteter:
 Aktiv information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras.
 Utskick 2017 ”renhållningen informerar” samt löpande information på hemsida.
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2017
69 %

Framtid

Kvalitet

Projektering för ny ventilation på Gimsätra äldreboende
fortgår. Stambyten i fastigheter ska påbörjas med
inventering av aktuella fastigheter, val av metod samt
projektering. Avdelningen arbetar med att minska sitt
fastighetsbestånd genom att sälja lokaler som står
vakanta samt att avyttra industrihus.

Inom vatten- och avloppsenheten jobbas det med
vattenförsörjningsplan samt riskanalyser enligt HACCP.
Framtagande samt revidering av vattenskyddsområden
fortsätter, i år revideras vattenskyddsområdena för
Kälarne och Bräcke. OVK- besiktningar (obligatorisk
ventilationskontroll) genomförs, och åtgärder för att
förbättra inomhusklimatet görs efter nämnda kontroller
och anmärkningar.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en
standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt
kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen.

Verksamhetsmått
Fastighetsenhet
Interna hyreslokaler
Uthyrningsgrad
Kontors- och affärslokaler
Uthyrningsgrad
Industrilokaler
Uthyrningsgrad
Furuhagen
Uthyrningsgrad
Lägenheter
Uthyrningsgrad
V/A- och renhållningsenhet
Mängd producerat dricksvatten
Antal ton till avfallsförbränning

2013

2014

2015

2016

2017

38 088 m²
100 %
11 366 m²
99 %
14 310 m²
69 %
5 635 m²
69 %
468 st
90 %

38 088 m²
99 %
11 466 m²
99 %
13 110 m²
73 %
5 635 m²
73 %
462 st
92 %

37 880 m²
99 %
11 187 m²
99 %
13 110 m²
73 %
5 635 m²
73 %
467 st
89 %

37 880 m²
99 %
11 187 m²
99 %
9 816 m²
80 %
5 635 m²
74 %
472 st
92,6 %

36 514 m²
100 %
11 466 m²
97 %
9 816 m²
78 %
5 635 m²
93 %
475 st
94,2 %

850 000 m3
1 705 ton

850 000 m3
1 700 ton

850 000 m3
1 705 ton

850 000 m3
1 699 ton

850 000 m3
2 142 ton
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Staben
Chef:

Camilla Samuelsson

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

Årets händelser
Personal- och ekonomienhet
Inom ekonomifunktionen har stor kraft lagts på att
omstrukturera arbetet med anledning av
personalomsättning och sjukskrivning. En ökad
redundans har skapats kring kund- och
leverantörsfakturering genom en ökad tvåsamhet.
Sjukskrivning har medfört att en naturlig, men
påtvingad, kompetensutveckling varit nödvändig i
personalstyrkan. I samband med delårsbokslutet har
konsultstöd direktupphandlats från Deloitte för att
hantera bokslutet. Årsredovisningen genomförs i egen
regi. Databaserna för ekonomisystemet har under hösten
flyttats från Oracle till SQL. Det är en nödvändig
övergång för att följa den rådande teknikutvecklingen.
Lönefunktionen har, utöver det löpande arbetet,
genomfört årets lönerevision. En vidareutvecklad
fördelningsmodell har prövats efter överläggningar med
kollektivavtalsbärande fackliga organisationer. Den
årliga lönekartläggningen slutfördes för behandling i
kommunstyrelsen i november.
Personalfunktionen har varit involverad i de
förhandlingar som har hållits med anledning av
omstruktureringar inom organisationen, främst
avseende övergång från HVB (HVB, hem för vård eller
boende) till stödboende inom sociala avdelningen och
omorganisationen inom vård- och omsorgsavdelningen.
Belastningen har varit hög avseende såväl rehabilitering
som personärenden. Under hösten har kommunens
pensionsadministratör (KPA), tillsammans med
personalfunktionen, uppgraderat verksamhetssystemet.
Uppgraderingen innebär i praktiken ett helt nytt system
eftersom det är byggt på en ny plattform.
Upphandlingen av en förmånsportal blev klar under
2017. Implementeringsarbetet har pågått sedan oktober
och lansering av förmånsportalen genomfördes den 10
januari 2018.
Enhetschefen har under januari - mars utgjort ett stöd
till kommunchefen avseende ledningen av vård- och
omsorgsavdelningen i avvaktan på en ny
avdelningschef.
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Bemanningsenhet
Bemanningsenheten har under året arbetat mycket
tillsammans med vård- och omsorgsavdelningen för att
hitta en balans mellan antalet tillsvidareanställda och
behovet av timvikarier. I detta arbete ingår också att
hitta effektiva sätt att schemalägga den
tillsvidareanställda personalen med hjälp av Time Care
planering. För detta arbete har en modul till Time Care
planering (Scheduler) köpts in och installerats. Arbetet
med att utbilda och implementera den nya modulen har
påbörjats under hösten. Under januari kommer första
schemat att beräknas i Scheduler. Därefter införs
Scheduler succesivt på alla enheter inom vård och
omsorgsavdelningen.
Kanslienhet
Arbetet för att möta den nya dataskyddsförordning, som
i maj 2018 kommer att ersätta personuppgiftslagen, har
påbörjats, bland annat genom att personer från staben
varit på utbildning och genom att kanslienheten
informerat företrädare för kommunens verksamheter om
personuppgiftslag och dataskyddsförordning.
Riktlinjer för styrdokument har tagits fram. De har
antagits av kommunstyrelsen (ks § 62/2017).
Utkast har tagits fram för ett antal styrdokument, bland
annat informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för
informationssäkerhet.
Åtgärder har genomförts för att utveckla hanteringen av
arkivfrågor. Exempelvis har arkivhandböcker för
förskolan, äldreomsorgen samt individ- och
familjeomsorgen upprättats.
På grund av personalomsättning och vakanser har
arbetet under slutet av året fokuserat på löpande
uppgifter.
IT-enhet
IT-enheten har arbetat med att förändra
domänstrukturen från tre domäner till två. Skolans
domän Platon kommer slås ihop med den administrativa
domänen Komnet. Det kommer innebära att det behövs
färre servrar och att IT-enhetens administration kommer
att förenklas. I och med förändringen kommer
licenskostnader för servrar att minska. Det kommer
även underlätta för ökad säkerhet och enklare
managering (styrning) av mobila enheter.

Utbyggnad av det trådlösa nätverket samt uppgradering
av IT-infrastruktur har gemonförts i Kälarne skola,
Gällö skola och förvaltningshuset. Arbetet med
uppgraderingarna kommer att fortsätta vid Bräcke skola
samt inom vård och omsorg.

Arbete har gjorts i den virtuella miljön för att
fjärrinloggningen ska fungera.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

34 617
5 127
29 490

Budget
2017

-

37 229
5 347
31 883

Prognos
2017

-

36 768
5 506
31 262

Utfall
2017

-

35 343
5 109
30 234

Avvikelse mot
budget

-

1 886
238
1 648

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Administration, gemensamma kostn mm
Facklig verksamhet
Beredskapsplanering
Totalt

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

Utfall
2017

28 137
1 353
29 490

30 360
1 524
2
31 883

29 851
1 411
31 262

28 757
1 477
30 234

Avdelningen redovisar ett överskott med 1 648 tkr,
vilket innefattar poster med både överskott och
underskott. Bland annat har kostnaderna för
rehabilitering och vikarieintroduktioner blivit dyrare.
Lönekostnader för tillsvidareanställd personal har varit
.

Avvikelse mot
budget

-

1 603
47
2
1 648

lägre på grund av vakanser och tjänstledigheter.
Upphandlingen av den planerade förmånsportalen har
försenats på grund av ett överklagande, vilket gör att
den budgetposten inte nyttjats. Licenskostnaderna för
IT-system har blivit lägre än budgeterat

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

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

Mätmetod
Intern uppföljning

Måluppföljning
Målet är uppnått.
Översyn av två styrdokument
har genomförts
(delegationsordning och
riktlinjer för intern kontroll)
och ett styrdokument har
utarbetats (Riktlinjer för
styrdokument)

Indikatorer:
Antal reviderade/ upprättade
politiska styrdokument

2013

2014

2015

2016

2017

5

6

8

4

3

Aktiviteter:
 Utarbeta en övergripande personal- och kompetensförsörjningsplan.
 Arbetet har påbörjats. Arbetsbelastningen har medfört att arbetet inte blivit slutfört.
 Revidera kommunens finanspolicy.
 Ett utkast har utarbetats och ska kvalitetssäkras med Kommuninvest, i januari 2018, innan förslag lämnas till
kommunstyrelsen.
 Utarbeta en informationssäkerhetspolicy.
 Ett utkast har tagits fram och ska kommuniceras i tjänstemannaorganisationen innan förslag lämnas till
kommunstyrelsen.
 Utarbeta en bilpolicy.
 Ett utkast har tagits fram och ska kommuniceras i tjänstemannaorganisationen innan förslag lämnas till
kommunstyrelsen.
 Revidera kommunens reglemente för internkontroll.
Riktlinjer för intern kontroll har tagits fram. De blev antagna av kommunfullmäktige 2017-10-26 § 77. De ersätter
det tidigare reglementet för intern kontroll.
 Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning.
 Arbetet har påbörjats. Det kommer att fortsätta 2018.
Verksamhetsmål
Staben (bemanningsenheten) tillsätter minst 98 %
av beställda vikariat.

Mätmetod
Jämförelse i Time Care Pool
mellan beställd tid och tillsatt
tid under 2017.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

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

2013
94 %

2014
97 %

2015
93 %

2016
95,5 %

2017
96 %

Aktiviteter:
 Stödja vård- och omsorgsavdelningen genom att månadsvis leverera beslutsunderlag för balansering av antalet
tillsvidareanställda.
 Bemanningsenheten har under året varit delaktig i arbetet med att ge vård- och omsorgsavdelningen verktyg för att
följa upp och ta beslut för att balansera antalet tillsvidareanställda. Arbetet kommer att fortsätta under 2018, med
hjälp av schemaoptimeringsverktyget Scheduler.
 Arbeta aktivt för att dimensionera antalet vikarier till vård- och omsorgsavdelningens behov av korttidsvikariat (upp
till 14 dagar).
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Bemanningsenheten upplever att det blir svårare för varje år att rekrytera nya vikarier. För att klara av uppdraget
med att förse verksamheterna med vikarier behöver bemanningsenheten lägga mer fokus på rekrytering. En vakans
som uppstått under året har ersatts med en ny medarbetare som kommer att ansvara för rekryteringen. I samband
med det ser enheten också över arbetet med dessa frågor för att ytterligare förbättra arbetet med rekrytering.
Bemanningsenheten samarbetar med vård- och omsorgsavdelningen och arbetsmarknadsenheten i projektet KIVO
(kvalitetssäkrad inkludering i vård och omsorg).

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

Mätmetod
Enkät riktad till kommunens
chefer.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

Andelen svar där chefer är nöjda
med stabens stöd och styrning
inom avdelningens verksamhetsområden

2016

2017

82 %

90 %

Aktiviteter:
 Löpande informera vid chefsträffar om kommunövergripande frågor som har betydelse för verksamheternas chefer i
det dagliga arbetet.
 Vid de fyra chefsträffar som har genomförts under året har information och utbildning genomförts inom områdena
arbetsrätt och personuppgiftslag. Ekonomiinformation, information från arbetsförmedlingen och information om
förmånsportal har också ingått.
 Prioritera kompetensutvecklande åtgärder (nätverk, webföreläsningar och utbildningar) för att kunna ge stöd och
styrning till verksamheternas chefer.
 Personal från avdelningen har bland annat deltagit på IT-chefsträffar i länet, möten med nätverk för
säkerhetssamordnare (SäksamZ), möten med nätverk för personalfunktioner, deltagit i webföreläsningar om nya
kommunallagen och om arbetsrätt.
 Eftersträva tvåsamhet inom samtliga ansvarsområden för att skapa redundans och minska sårbarheten i stödet till
verksamheternas chefer.
 Inom ekonomifunktionen har redundansen stärkts inom kundfakturering. Inom IT-enheten har inventering påbörjats
avseende vilka områden det är mest angeläget att minska sårbarheten.
 I samband med introduktion av nyrekryterade chefer (inom tre månader) genomföra introduktionspass som ger nya
chefer kunskap om kommunövergripande processer i kommunens verksamhet.
 Avdelningschef och fem nya enhetschefer inom vård- och omsorgsavdelningen samt två rektorer inom skol- och
barnomsorgsavdelningen har genomfört en dags introduktion inom delar av stabens verksamhetsområden.

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

Mätmetod
Analys av
HME-enkät

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

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

2013

2014

2015

2016

2017

79 %

75 %

78 %

76 %

75 %
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Aktiviteter:









Genomföra arbetsplatsträffar minst en gång per månad.
Samtliga enheter har genomfört månatliga arbetsplatsträffar.
Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen.
Staben har under våren genomfört en gemensam aktivitet av teambildande karaktär.
Kontinuerligt informera personalen om vad som pågår i kommunens övriga verksamheter.
Information har lämnats till stabens personal i samband med arbetsplatsträffar och via mail.
Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
Den lokala samverkansgruppen för stab, tillväxtavdelning samt bygg- och miljöavdelning har haft sina första möten.
Avsikten har varit att hitta former för gruppen som under en period inte varit aktiv.
 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
 Arbetsplatsträffar och funktionsträffar genomförs, bland annat med syfte att skapa möjlighet till dialog för att få
samsyn.
Verksamhetsmål
Andelen svar där alla medarbetare upplever att
kommunens information och kommunikation är
transparent och saklig uppgår till minst
75 %.

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

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

2016

2017

45 %

50 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
+869 tkr

2014
+ 639 tkr

2015
-96 tkr

2016
+224

2017
+1 648

Aktiviteter:
 Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram.
 Avvikelser i förhållande till budget följs upp och diskuteras.

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

2013

2014

2015

2016

2017

34,6 %

40,1 %

43,6 %

44,9 %

47,1 %

Aktiviteter:
 Aktivt arbeta för att öka andelen elektroniska leverantörsfakturor.
 Ekonomifunktionen har en löpande dialog med leverantörer om möjligheten att skicka elektroniska fakturor.
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Verksamhetsmål
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.

Mätmetod

Måluppföljning
2017, första året det följs upp

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

2017
5

Antal digitala möten/utbildningar.

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

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

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
Antalet manuella lönerapporter
* Inklusive arvoden

2013
1 237 st *

2014
1 091 st *

2015
536 st

2016
505 st

2017-08-31
515 st

Aktiviteter:
 Arbeta med att se till att huvuddelen av alla lönerapporter rapporteras in enligt normala rutiner.
 Samtliga chefer får löpande och i samband med introduktion information om de rutiner som gäller avseende
lönerapportering.
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Framtid

Kvalitet

Personal- och ekonomifunktionen kommer under våren
2018 se över rutinerna för hantering av kommunens
anläggningsreskontra. Syftet är att använda de tekniska
lösningar som ekonomisystemet har på ett mer effektivt
sätt. En uppgradering av ekonomiverktyget ”budget och
prognos” är inplanerat under våren 2018.
Uppgraderingen innebär att hela verktyget blir helt webbaserat. Inom enheten kommer en nyrekrytering ske
tillsammans med bemanningsenheten. Rekryteringen
görs för att möta en framtida generationsväxling inom
lönefunktionen.

Personalomsättning och vakanser inom staben har
påverkat tidsplanerna för ett antal utvecklingsarbeten
som planerats för 2017.

Under hösten kommer arbetet med att implementera
Scheduler (modul till schemasystemet Time Care)
fortgå. Scheduler kommer att införas succesivt inom
vård- och omsorgavdelningen med början i
Gällöområdet. Modulen sköter diffningsprocessen som
behöver göras mellan de önskemål personalen lagt in
och de bemanningskrav som finns.

Förberedelserna för införandet av den nya
dataskyddsförordningen innebär ett ökat fokus i
organisationen på hur personuppgifter hanteras.

Efter revisionens granskning av delårsbokslutet och de
risker som revisionen bedömer som allvarliga har
tvåsamhet införts avseende granskning och beslut av
leverantörsfakturor och elektroniska bokföringsordrar.
Ett större fokus på tvåsamhet kommer också att iakttas
vid avstämningar i årsbokslutet för att säkerställa att
redovisningen är korrekt.

Framtagandet av en informationssäkerhetspolicy med
tillhörande riktlinjer kommer att ställa tydligare krav på
den dokumentation som behöver vidareutvecklas för
kommunens IT-baserade verksamhetssystem.

IT-enheten kommer att vara involverad i utbyggnad av
trådlöst nätverk på äldreboendena i Bräcke och Gällö,
investeringsprojektet ”Trådlöst nät Gellinergården o
Gimsätra”.

Kommunens revisorer har granskat
bemanningsenhetens verksamhet och samarbetet med
de avdelningar som tar hjälp av bemanningsenheten
med vikarieanskaffning. Revisionsrapporten kommer att
bli en bra plattform för att utveckla samarbetet
framförallt mellan vård- och omsorgsavdelningen och
bemanningsenheten.

Under 2018 kommer kommunens utrustning för central
datalagring att börja bytas ut.
IT-enhetens arbete påverkas av utvecklingen i
kommunens verksamheter när det gäller mängden ITrelaterad utrustning som används och av att
verksamheterna blir allt mer beroende av att det IT-stöd
som används fungerar.

IT-enheten kommer under slutet av 2017 uppgradera
från en databasserver till två för ökad driftssäkerhet.

Under 2018 kommer kanslienhetens resurser, förutom
löpande arbetsuppgifter, främst att prioritera två
områden. Det ena området avser administrationen kring
fet kommande valet. Det andra området avser den
samordning behöver göras med anledning av den nya
dataskyddförordningen som träder i kraft i maj.

Verksamhetsmått
Antal inkomna leverantörsfakturor
varav andel elektroniska
Antal skickade fakturor

11

Antal utbetalda löner
Antal diarieförda ärenden

12

Antal datorarbetsplatser, hela kommunen
Antal datoranvändare

11

13

2013

2014

2015

2016

2017

18 779

19 534

20 159

19 948

18 782

34,6 %

40,1 %

43,6 %

44,9 %

47,1 %

22 955

23 116

23 272

26 208

30 498

11 914

12 049

11 925

11 352

12 367

794

1 011

1 075

1 146

1 283

882

946

963

972

-

-

-

-

-

1 316

Från hösten 2016 skickas renhållningsfakturor från kommunen.
För 2015, 2016 och 2017 ingår inte ärenden registrerade i systemet ECOS
13
Ett nytt mått har tagits fram. Ny teknik med till exempel surfplattor gör att det blir mer relevant att mäta antal användare. 2017-08-31 finns 1 316
datoranvändare fördelade på 927 administrativa och 389 elever.
12
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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
två förskole-områden, Bräcke-Kälarne och Gällö, samt
Bräcke, Gällö och Kälarne skolområden.

cirkusföreställning. Outnyttjat belopp har överflyttats
till 2018.
Femteklassarna vid Gällö skola fortsatte bedriften att gå
vidare i Vi i femman och i år tog de sig ända till
semifinal.

Årets händelser

Skolverkets NT-satsning i förskola och skola har efter
projektets avslutande fortsatt genom kommunens
medlemskap i NTA (Naturvetenskap och Teknik för
Alla) Skolutveckling som stöds av Vetenskapsrådet.
Genom medlemskapet har kommunen nu tillgång till
föreningens temalådor i undervisningen i skolan och
förskolan.

I januari flyttade Galaxens förskola i Gällö till de nya
ombyggda lokalerna på Kronvägen.
Tidigare prognoser om fortskridande minskning av
barn-och elevkullar har trotsats under året. För att inte
barngrupperna skulle bli alltför stora öppnades en ny
avdelning vid varje förskola vid höstterminens start.
Också i grundskolan har tidigare prognoser trotsats.
Elevantalet uppgick till 685 elever under hösten.

Kälarne skola antogs till ett projekt genom UHR
(Universitets-och högskolerådet) som EUambassadörer. I projektets regi har rektor och en lärare
fått utbildning i Bryssel för att stötta personalen i
projektet som omfattar hela skolan under läsåret
2017/18.

I januari 2017 startade projektet ÖAF (öppna
asylförskolan) som ligger i samma lokal som
familjecentralen i Bräcke. Dit erbjöds asylsökande
familjer med barn att komma för att umgås med andra
asylsökande. De erbjöds även samhällsinformation och
svenskundervisning i samarbete med ABF. Projektet
utökades sedan under hösten i Kälarne med samma
koncept.

Alla skolor har nu tillgång till trådlöst nät och
utifrån den nya reviderade läroplanen från hösterminen
2018 har digitaliseringen påbörjats med övergång till
Office 365, samt lärarfortbildning i programmering.
Skolledarna har påbörjat Skolverkets fortbildning i att
leda digitaliseringen.

Kulturrådet beviljade kommunen 730 000 kr inom
pilotprojektet Skapande förskola. Under hösten 2017
erbjöds förskolebarnen tre föreställningar: en
dansföreställning, en teaterföreställning som även
spelades för allmänheten på kvällstid, samt en

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

147 010
27 211
119 799

Budget
2017

-

148 101
26 496
121 605

Prognos
2017

-

149 595
29 987
119 608

Utfall
2017

-

154 909
30 236
124 673

Avvikelse mot
budget
-

6 809
3 740
3 068
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

3 475
136
3 074
37
27 934
3 132
8 101
5 675
6 756
3 262
16 526
32 603
2 277
4 128
2 683
119 799

3 468
933
3 535
15
28 016
2 471
7 395
5 245
8 715
3 570
15 778
33 948
1 834
4 037
2 644
121 605

3 824
565
3 718
15
28 213
2 781
9 590
5 267
5 845
3 231
14 382
33 763
1 733
4 037
2 644
119 608

Inom skolan redovisas ett underskott mot budget med
3 068 tkr. Underskottet inom verksamheten
undervisning beror främst på att merkostnader har
uppstått kopplat till asylsökande barn där återsök från
Migrationsverket är väldigt osäkra. Förskolan redovisar
underskott, vilket beror på att det under hösten öppnats

Utfall
2017
4 269
312
2 790
33
30 956
2 338
7 905
5 419
6 505
2 818
15 737
37 257
1 680
3 991
2 664
124 673

Avvikelse mot
budget
-

-

-

-

801
621
744
18
2 940
133
509
174
2 211
752
41
3 309
155
46
20
3 068

nya förskoleavdelningar i hela kommunen med
anledning av fler barn är beräknat. Inom verksamheten
elevvård har lönekostnaderna varit lägre än budgeterat.
Kostnaderna för skolskjutsar har blivit billigare än
budgeterat inom alla skolområden.

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

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått för
pojkarna i åk 9, främst då en
stor del av eleverna kommit
sent till Sverige och har brokig
skolbakgrund.

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

2013

2014

2015

2016

2017

89,7 %

87,8 %

85,1 %

64,1 %

65,3 %

205

207,4

218,5

172,8

173,2

88,5 %

78,4 %

80,5 %

63,0 %

58,2 %

Aktiviteter:
 Formativ bedömning (eleven ”coachas” till att veta vad som krävs för ett högre betyg).
 Alla skolor tillämpar formativ bedömning genom utvecklingssamtal och IT-stödet Infomentor.
 Utveckla IT i undervisningen.
 En arbetsplan utarbetades 2016 där arbetet med att skapa förutsättningarna med trådlöst nätverk har genomförts.
Förberedelser för implementeringen av den reviderade läroplanen med krav på digitalisering från ht-18 har inletts
med fortbildning i programmering, Skolverkets implementeringsmaterial samt introduktion av Office 365.
 Utveckla studie- och yrkesvägledning i undervisningen i motivationsskapande syfte.
 Studiedagar har genomförts för all personal för att involvera dem i arbetet i enlighet med den plan för Studie-och
yrkesvägledningen som antogs 2016.
 Medverkan i skolverkets Naturvetenskap- och tekniksatsning.
 NT-satsningen som pågått under tre år har avslutats och följts av arbete med NTA Skolutvecklings temalådor för
förskolan och skolan.
 Medverkan i skolverkets satsning på nyanlända elevers lärande.
 Kommunens SVA-samordnare (svenska som andraspråk) deltar i Skolverkets satsning. En nulägesbedömning har
gjorts som kommer att följas av en åtgärdsplan för kommande läsår. Från 2018 kommer Skolverket dessutom göra
en särskild satsning på kommunens förskolor och skolor som inleddes i december.
 Upprätta åtgärdsprogram vid behov.
 Rutinerna med att upprätta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven eller behöver stöd i
övrigt är väl inarbetade.
 Fördela resurserna strategiskt.
 Förutsättningarna för att fördela resurserna strategiskt utifrån elevernas behov har ökat genom omorganisationen i
Gällö.
 Utveckla det kollegiala lärandet.
 Vårens skolverkssatsningar i specialpedagogik och hälsofrämjande insatser har byggt på kollegialt lärande.
Förstelärarna behöver dock ett tydligare uppdrag för att kunna nyttjas mer som resurs i skolutvecklingen.
 Arbeta med kompetensförsörjning både vad gäller rekrytering och fortbildning.
 Rekryteringen inför läsåret 17/18 har varit något enklare än föregående läsår. Fortbildningsinsatser för att täcka
behovet av specialpedagoger har prioriterats och ännu en specialpedagog har avslutat utbildningen.

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

Mätmetod
Årlig kommungemensam
elevenkät

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013
”Lärarna hjälper mig om jag
behöver det” (enkätfråga).
”Jag vet vad jag ska kunna för att
nå kunskapskraven” (enkätfråga).
”Mina lärare förväntar sig att jag
ska nå kunskaps-kraven”
(enkätfråga).

2014

2015

2016

2017

93 %

92 %

93 %

91 %

85 %

84 %

84 %

84 %

95 %

93 %

97 %

92 %
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Aktiviteter:
 Erbjuda läxhjälp
 Läxhjälp har med hjälp av statsbidrag kunnat erbjudas vid alla skolor på högstadiet.
 Erbjuda särskilt stöd
 Jämförelsevis stora resurser läggs till särskilt stöd till behövande elever.
 Satsning på vidareutbildning av fler specialpedagoger
 Under våren har tre lärare gått utbildning. Höstterminen 17 påbörjade ytterligare två speciallärarutbildningen.
Ytterligare en lärare hade vid årets slut genomfört hela utbildningen.

Politiskt mål
Alla är lika mycket värda. Alla känner sig trygga och ingen utsätts för kränkande behandling eller hot.
Indikatorer:
2013
”Jag känner mig trygg i skolan”
(enkätfråga)
Antalet kränkningsrapporter

2014
93 %

2015
90 %

2016
94 %

2017
90 %

42

35

68

Aktiviteter:
 Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna.
 Genomförs årligen under höstterminen.
 Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling.
 Genomförs årligen under höstterminen.
 Uppföljning via trygghetsteamen.
 Uppföljning görs i trygghetsteam och/eller elevhälsoteam
 Förebyggande insatser av dramapedagog.
 Dramapedagogens insatser under våren har bestått i konflikthantering och gruppstärkande insatser i helklass eller
grupp, samt självstärkande individuell ART (Agression Replacement Training)för att öva impulskontroll och
sociala färdigheter.
 Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer.
 Insatser genomförs enligt planerna. Det ökade antalet kränkningsrapporter beror till stor del på satsningar att
komma till rätta med elevernas språkbruk.

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

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

Måluppföljning
Målet har uppnåtts.

Indikatorer:
2013
Andelen elever som upplever att de
har inflytande och att deras åsikter
tas tillvara

2014

2015

2016

2017

86 %

86 %

86 %

86 %

Aktiviteter:
 Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper.
 Elevernas forum för delaktighet genomförs, med vuxenstöd.
 Genomföra utvecklingssamtal minst 2 ggr/år.
 Utvecklingssamtalen genomförs enligt regelverket.
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 Delaktighet i undervisningsplanering.
 Vårterminens SKL-enkät visar att yngre elever var nöjda, men att klart fler elever i åk 8-9 ansåg att deras åsikter
inte togs till vara. Skolinspektionens elevenkät i åk 5 och 9 under ht 17 visade dock bättre resultat i bägge
årskurserna. Där ligger resultaten över rikets nivå när det gäller elevinflytande.
Bräcke skola har väckt nationellt intresse genom projektet Barns delaktighet oavsett förmåga som syftat till att
fånga barnens intressen och få dem delaktiga i verksamheten. Projektet som erhållit bidrag från Specialpedagogiska
skolmyndigheten har pågått i tre år och avslutades vid årets slut.
 Fortlöpande utbildning av elevskyddsombud.
 Genomförs årligen 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.
Verksamhetsmål
Andelen legitimerade lärare och förskollärare ska
öka.

Mätmetod
Statistik SCB

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

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

2013
41 %

2014
43 %

2015
40 %

2016
42 %

2017
42 % (vt17)

100 %

100 %

98 %

61 %

61 % (vt17)

73 %

37 %

34 %

41 %

41 % (vt17)

82 %

83 %

79 %

80 %

80 % (vt17)

Aktiviteter:
 Delta i länets rekryteringsinsats ”Skolkören ”.
 Kommunen har deltagit i Skolkören där Orsolya Vas varit ambassadör för lärarna.
 Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling.
 Intresset är svagt hos lärarna. Trots möjlighet till studier på betald arbetstid är det endast en lärare som
vidareutbildar sig i svenska som andra språk. Personalbristen gör också att skolledningarna har svårt att undvara
personal för studier i någon större omfattning. Intresset för Specialpedagogutbildningen har ökat i och med
möjligheten till studier på betald arbetstid. Tre lärare har gått utbildningen under våren, och ytterligare två
påbörjade speciallärarutbildning under hösten. En lärare avklarade hela utbildningen till jul.
 Delta i lärarlyftet.
 Intresset är svagt hos lärarna, ingen har sökt lärarlyftet för andra ämnen än ovan.
 Rekrytera förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan.
 Förskollärare söks alltid till de vakanta tjänsterna

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

Mätmetod

Måluppföljning

Analys av HME-enkäten.

Målet är inte uppnått.
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Indikatorer:
Andelen svar i HME-enkäten där
medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra”

2013

2014

2015

2016

2017

76 %

79 %

84 %

83 %

78 %

Aktiviteter:
 Översyn av den psyko-sociala arbetsmiljön.
 Översyn av personalens psyko-sociala arbetsmiljö har påbörjats och genomförts i Gällö förskole-område och vid
Bräcke skola.
 Systematiskt kvalitetsarbete.
 Kvalitetsarbete bedrivs i alla verksamheter.

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

Mätmetod
Delfråga i HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

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

Indikatorer:
2013

2014

2015

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

2016

2017

59 %

46 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
-1 656

2014
+2 312

2015
+827

2016
+6 749

2017
-3 068

Aktiviteter:









Budgetuppföljning.
Budgetuppföljning gjordes per 30 april och 31 augusti.
Kontinuerlig uppföljning av organisationen.
Uppföljningar görs kontinuerligt i verksamheten och i ledningsgruppen. Systematisk uppföljning sker varje läsår.
Strategisk resursfördelning.
En mer strategisk resursfördelning har påbörjats
Bevakning av statsbidrag.
Statsbidragen har bevakats.

Verksamhetsmål
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.
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Mätmetod

Måluppföljning

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

2017

Antal digitala möten/utbildningar.
Aktiviteter:
 Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webteknik där det bedöms möjligt.
 Jämförelse av antalet bokningar saknas från tidigare år. Totalt har videokonferensen vid Lärcentrumlokalen använts
26 ggr under året, framför allt för regionsmöten, möten/ fortbildning med Specialpedagogiska myndigheten och
Mittuniversitetet.

Framtid
Kompetensförsörjningen kommer att vara framtidens
stora utmaning. Den nationella lärarbristen gör sig
gällande samtidigt som tidigare trend med successivt
minskande barn- och elevkullar i år har planat ut.
Planeringsförutsättningarna förändras numera ständigt,
ofta under pågående läsår med personalomsättning och
inflytt/utflytt av elever med stora behov.
Utan dagens riktade statsbidrag till skolan kan det också
bli kärvt att möta alla nya lagkrav och stora krav på
flexibilitet i organisationen som nu ställs på förskolan
och skolan.
Från läsåret 17/18 gäller krav på rätt till 50 timmars
lovskola för alla elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte
nå kunskapskraven i alla ämnen, samtidigt som tidigare
statsbidrag försvinner. Detta medför högre kostnader
samtidigt som det i små kommuner som Bräcke kan bli
svårt att rekrytera lärare då lärare med dagens läraravtal
inte är skyldiga att arbeta på sommaren.
Den utökade timplanen och den nyreviderade
läroplanen ställer nya krav på en väl fungerande
infrastruktur och programmeringskunniga
matematiklärare. Dessutom leder fler
undervisningstimmar till utökat behov av
matematiklärare. Skoldagen blir mer komprimerad och
skolskjutskostnaderna kan komma att fördyras.

nivå med tidigare år men i Kälarne och särskilt i Bräcke
var endast drygt hälften av eleverna behöriga till
gymnasiet. Flertalet av eleverna valde att gå om åk 9 i
fjol, men var trots detta inte i närheten av att klara
behörighetskraven för gymnasiet. Inte bara bristande
färdigheter i svenska språket ställer till svårigheter utan
även elevernas bristfälliga skolbakgrund. Att möta
dessa elever och öka deras måluppfyllelse ställer helt
nya krav på undervisningen. Skolverket försöker stötta
skolorna med statsbidrag till kommunerna för att
utveckla undervisning och kommunens jämförelsevis
stora mottagande har medfört att Skolverket erbjudit
kommunen en riktad större satsning under kommande
två år.
Andra statliga insatser som har legat till grund för
verksamheternas kvalitetsarbete under året är:
Gällö skola har deltagit i Skolverkets satsning på
hälsofrämjande åtgärder inom elevhälsan. Projektet har
haft fokus på hälsans betydelse för skolresultaten samt
matematik och minnesträning med appen Vektor.
I Kälarne har arbetslagen deltagit i Skolverkssatsningen
Specialpedagogik för lärande som syftat till att utveckla
alla lärares specialpedagogiska kompetens.
Vid Bräcke skola avslutade man det treåriga projektet
Barns delaktighet oavsett förmåga i Specialpedagogiska
Skolmyndighetens regi.

Genom fjolårets omorganisation i Gällö har kommunen
dock en mer ändamålsenlig skolorganisation som skapat
förutsättningar för att erbjuda mer attraktiva tjänster och
minska sårbarheten när lärare slutar.

Kvalitet
Genom kommunens satsning på vidareutbildning till
specialpedagog/speciallärare på betald arbetstid är
bristen nu på väg att snart vara avhjälpt. Ytterligare en
lärare har genomfört hela specialpedagogutbildningen
vid årsskiftet och inför 2019 kommer även behovet
speciallärare ha täckts.
Resultaten i åk 9 har kraftigt försämrats som ett resultat
av kommunens jämförelsevis stora mottagande av
nyanlända elever i åk 9. Vid Gällö skola var resultaten i
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Verksamhetsmått

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

2013

2014

2015

2016

2017

231

189

196

214

245

24

26

16

17

20

695

665

660

700

685

176

172

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

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever

7,6

9,4

9,4

9,4

9,4

Antal pedagoger i fritidshem/100 elever

7,0

7,8

7,8

7,8

7,8

Antal studenter vid högskola

14

15

10

5

2
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Social avdelning
Chef:

Peppe Liljefjäll

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

Årets händelser
IFO-enhet
Individ och familjeomsorgen har idag inga vakanser
varken inom myndighetsutövning eller inom
öppenvården. Vid Arbetsmiljöverkets, AMV, inspektion
fick IFO en bra samlad bedömning över den
psykosociala arbetsmiljön. Det fanns en punkt att
åtgärda enligt AMV och det var handledning åt alla
medarbetare. Detta är nu åtgärdat och AMV har avslutat
granskningen. Det är också väldigt glädjande att IFO för
andra året i rad lyckats hitta sommarvikarier, dessa är
ofta studenter som gjort sina båda praktikperioder i
Bräcke. God tillgång på sommarvikarier innebär att
ordinarie personal är i fas efter semestrarna.
Kompetensen har stärkts på IFO både genom
utbildningar och nyanställningar. Inom öppenvården har
personal tillkommit som har lång erfarenhet inom både
psykiatri samt missbruksvård. Utbildningar som
genomförts eller ska genomföras under året är bland
annat, Återfallsprevention(ÅP), BBIC (Barnets Behov I
Centrum), faderskap dödsbo och ledarskapsutbildning.
Ytterligare en viktig faktor för kompetensökningen är
att IFO behållit personalgruppen intakt under en längre
tid.
Organisatoriskt har den förändring som gjordes
första november 2016, d.v.s. flytt av
myndighetsutövning och LSS, fallit ut väl. Detta
gjordes i huvudsak för att renodla vård- och
omsorgsavdelningen till en genomförandeorganisation
samt att samla myndighetsutövning och beslut på en
avdelning utan att genomförandeorganisationen har
budgetansvar för besluten. Det har påbörjats en
finjustering av förändringen som innebär att flytta
tillbaka avgiftshanteringen till vård och omsorg, syftet
är att ta in avgiften där kostnaden uppstår. En annan
organisationsförändring som genomfördes 1 september
är att kommunen och IFO återtar handläggningen av
alkohol- och tobaksärenden. Det är en tjänst som köpts
av Ånge kommun under ett antal år.
Trenden från ifjol angående mängden ärenden fortsätter,
det vill säga den ökar stadigt och det gäller främst
ekonomiskt bistånd och orosanmälningar för barn och
vuxna. Därmed ökar också antalet aktualiseringar och i
slutändan även placeringarna. Utifrån det flyttas en
socialsekreterartjänst från ensamkommande till barn
och familj.

Antalet bistånds- och LSS-ärenden är relativt stabil.
Den stora utmaningen inom LSS är hanteringen av de
ärenden där Försäkringskassan omprövar tidigare
beslut. I de flesta fall är deras bedömning att det
grundläggande behovet minskar rejält vilket innebär att
kommunen får ta över ärendet helt och hållet.
Internationella enheten
Internationella enheten som ansvar för mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar i kommunen har
under året genomgått stora förändringar. Mottagandet är
väldigt lågt, under 2017 skulle Migrationsverket enligt
prognosen anvisat två ungdomar till Bräcke kommun
men resultatet blev noll. Detta kan jämföras med hösten
2015 då det kunde vara upp till sju ungdomar på en
vecka.
Den påbörjade förändringen av verksamheten från
HVB-hem till den nya formen, stödboende fortsätter.
Den första oktober 2016 omvandlades det första HVBhemmet, Uniz1. till stödboende och den 15 augusti
2017 har Unizon omvandlats. Det innebär att det bara
finns stödboende kvar i Gällö och att HVB-hemmen
finns lokaliserade i Bräcke.
Omvandlingen kommer att fortsätta under nästa år.
Arbetsgivaren har under hösten förhandlat med berörda
fack angående nedläggning av ett av de två befintliga
HVB-hemmen i Bräcke, Furiz1. Denna förändring
skulle genomföras i mars 2018 med genomfördes redan
under december 2017.
Den förändring i ersättningsnivåer som infördes under
2017 har slagit väldigt hårt mot verksamheten. För
kommunens del så innebär det att ersättningen från
staten har halverats. Första förslaget från regeringen var
att genomföra förändringen redan första januari 2017
men efter massiva påtryckningar från kommuner,
Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt många
andra myndigheter och organisationer så infördes det
succesivt under första halvåret 2017.
Glädjande är att Inspektionen för vård och omsorg,
IVO, gjort besök och granskat ett stödboende samt båda
HVB-hemmen i Bräcke. Alla tre granskningarna
avslutades utan anmärkningar.
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Arbetsmarknadsenhet (AME)
Arbetsmarknadsenheten, AME, har utvecklats till en
bred verksamhet. Ursprungstanken var att ta det
viktigaste från Solarisprojektet och bedriva detta i
mindre omfattning. Till stora delar handlar det om att få
individer bort från ett bidragsberoende. Sett över tid
uppstår även andra behov och andra möjligheter. Vid
AME ingår kommunens servicegrupp samt det
kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Samordningen av
regeringens stora satsning på extratjänster samordnas
via AME.
Sedan den 1 januari 2016 har AME även ansvar för det
kommunala flyktingmottagandet. Under året har 30
personer tagits emot för bosättning. Idag finns Drop-in i
både Bräcke och Kälarne dit nyanlända kan komma för
att få stöd/rådgivning. Vid Drop-in i Bräcke finns på

torsdagar, förutom handläggare Integrationsservice,
även handläggare försörjningsstöd, studie- och
yrkesvägledare samt Arbetsförmedlingen på plats.
Integrationsservice har en stödfunktion till
civilsamhället, bland annat via TIA (Tidiga Insatser till
Asylsökande)..
Under året har ett antal projekt genomförts: Unga som
varken arbetar eller studerar (UVAS), Integration
Jämtland-Härjedalen samt Språkvän. Två nya projekt
har startat under året: Öppen Arena och Samordnare
ungdomar och nyanlända.
AME:s lokal har byggts om från ett öppet
kontorslandskap till en lokal med bättre anpassning vad
gäller sekretess och möten på individnivå. I och med
ombyggnationen har Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan getts möjlighet att hyra kontorsrum
vid AME, något som ger bra samverkanseffekter.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

65 988
- 49 580
16 408

70 924
- 30 726
40 198

68 236
- 34 221
34 015

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

7 686
193
2 321
5 772
1 233
1 706
1 641
7 696
2 268
1 224
690
- 14 642
16 408

11 728
195
1 880
4 068
1 389
3 368
1 607
2 028
7 800
4 589
1 495
35
16
40 198

11 196
195
2 836
5 821
1 453
3 001
1 873
1 665
7 828
2 917
1 604
2 705
3 667
34 015

Utfall
2017

Avvikelse mot
budget

69 171
40 499
28 672

1 753
9 773
11 526

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Admin, gemensamma kostn mm
Alkoholtillstånd
Institutionsvård, vuxna
Institutionsvård, barn och ungdomar
Familjehemsvård
LSS
Stödfamiljer och kontaktpersoner
Förebyggande och öppna insatser
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Socialpsykiatri
Anhörigvård
Flyktingmottagande vux
Ensamkommande flyktingbarn
Totalt
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Utfall
2017
11 672
120
3 204
5 826
1 351
3 831
1 828
1 685
7 898
2 951
1 641
4 103
9 234
28 672

Avvikelse mot
budget

-

56
75
1 324
1 758
38
463
221
343
98
1 638
147
4 138
9 250
11 526

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med
11 526 tkr. Det stora överskottet finns inom
verksamheten Ensamkommande flyktingbarn, vilket
förklaras av att intäkterna är högre och kostnaderna är
lägre jämfört med budget. Flyktingmottagande vux
redovisar också ett stort överskott, vilket främst beror
på att kommunen tagit emot fler egenbosättare än
budgeterat. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder

redovisar ett överskott, vilket beror på att införandet av
extratjänster är en billigare arbetsmarknadsåtgärd
jämfört med tidigare och att obudgeterade projektmedel
har erhållits. Kostnaderna för institutionsvård, både för
barn och unga samt för vuxna har blivit högre eftersom
antalet placeringar har varit fler än beräknat.

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:
2013

2014

2015

2016

Antal insatser inom socialpsykiatri
Antal insatser inom återfallspreventation
Antal insatser inom ”Råd och stöd
missbruk”
Antal insatser inom Föräldrakraft

2017
1
15
19
13

Aktiviteter:
 Erbjuda insatser inom kommunens öppenvård.
 Öppenvården har under våren börjat jobbat med insatser från socialsekreterarna, dessa prioriteras framför frivilliga
insatser. Ökad samverkan mellan öppenvård och myndighet är mer tydlig än tidigare.

Politiskt mål
Alla upplever att de får ett respektfullt bemötande samt stöd i den insats som beviljats
Indikatorer:
2013
Andelen unga (<18 år) som ansett
sig haft inflytande i sitt ärende
Antal inkomna klagomål och
missnöje (egenkontrollplan)

2014

2015

2016

2017
i.u
3
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Aktiviteter:
 Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård.
 Varje måndag förmiddag är det gemensam tid för öppenvården och myndighet att diskutera ärenden samt att 1:e
socialsekreterare deltar på öppenvårdens teamträffar varannan vecka.
 De handläggare som arbetar med vuxna ska gå LVM-utbildning (Lagen om vård av missbruk).
 Två handläggare har gått LVM-utbildning.
 Medverkan i arbetet med den nationella handlingsplanen ”Stärkt skydd för barn och unga”.
 1:e socialsekreterare medverkar i arbetet med den nationella handlingsplanen ” Stärkt skydd för barn och unga”
 Alla berörda socialsekreterare deltar regelbundet i utbildningar kring BBIC.
 Alla socialsekreterare deltar regelbundet i utbildning kring BBIC, med stöd av egen handledare.
 Kommunen deltar i länsnätverk kring BBIC.
 Kommunen deltar i länsnätverkets träffar kring BBIC med en sekreterare och deltagare.

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

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

Mätmetod
Enkät till nyanlända som varit
inskrivna i etableringsuppdraget i 12 respektive 24.

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

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

2017
70 %
0

 Utveckla samarbete och rutiner mellan IFO och AME.
 Idag finns ekonomihandläggare IFO på Drop-in varje vecka, något som underlättar för samarbete.
 Samverkansträffar mellan socialsekreterare och handledare vid AME.
 Två samverkansträffar har genomförts under året.
 Samverkan mellan Arbetsförmedling och AME.
 Idag finns Arbetsförmedlingen vid Drop-in i AME:s lokal varje vecka, något som har underlättat och stärkt
samarbetet.
 Möjlighet till råd och stöd via verksamheten Integrationsservice.
 Drop-in har utvecklats och finns idag i både Kälarne och Bräcke.

Politiskt mål
Samtliga ensamkommande barn och ungdomar ska erbjudas tryggt boende samt relevant stöd och hjälp under tiden de
är inskrivna vid Internationella enheten.

Verksamhetsmål
Minst 75 % av de ensamkommande barnen som
besvarat enkäten upplever trivsel och trygghet på
boendet och upplever att de får ett respektfullt
bemötande av personalen.
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Mätmetod
Enkät till samtliga inskrivna

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

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

2017
96 %

0

Aktiviteter:
 Alla inskrivna ungdomar har två kontaktpersoner som har ett utökat ansvar för sina ungdomar och som ansvarar för
veckosamtal med ungdomens genomförandeplan i fokus.
 Allt arbete dokumenteras i Procapita uppdrag. Skriftlig rapportering till socialtjänsten sker månadsvis
(månadsrapporter). Regelbundna husmöten med ungdomarna.
 Värdegrundsutbildning ges kontinuerligt till personalen.
 All personal deltog i endagsutbildning om förebyggande arbete och bemötande i maj

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

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

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

2013

2014

2015

2016

2017

69 %

73 %

89 %

90 %

84 %

Aktiviteter:
 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.
 Loksam hålls två gånger per termin och vid behov kallar arbetsgivaren till extrainsatta Loksam. Avdelningschef
prioriterar central samverkansgrupp. Diskussioner med fackliga representanter mellan möten kring frågor som ej
behöver tas i extra eller ordinarie Loksam.
 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.
 Socialtjänsten har det som en stående punkt på APT som är en gång i månaden. Avdelningschef deltar
återkommande på enheternas APT:er.
 Fortsätta erbjuda praktikplatser till blivande socionomer för att trygga framtida kompetensförsörjning.
 IFO har ett avtal med MIUN (Mittuniversitetet) att ta emot minst en praktikelev per termin. Målet är att kunna ta
emot två praktikelever per termin om möjlighet finns.

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

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.
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Indikatorer:
2013

2014

2015

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

2016

2017

53 %

52 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
- 1 111

2014
+8 952

2015
+7 815

2016
+12 429

2017
+11 526

Aktiviteter:
 Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.
 Avdelningschef går igenom budgetläge i ledningsgruppen varje månad. Diskussioner kring budget och ekonomi på
APT:er
 Arbeta aktivt med förebyggande insatser.
 Satsningar på öppenvården inom missbruk och ökat fokus på att arbeta med insatser från socialtjänst ska leda till
färre tjänsteköp och placeringar.
 Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade).
 Har under våren haft fyra planeringsdagar tillsammans med verksamhetsutvecklarna på VoO där fokus har varit att
se över rutiner inom verksamheten och hur vi kan samverka mellan myndighet och verkställighet.
 Bevakning av statsbidrag.
 PRIO-medel, Socialstyrelsens satsning på ökad bemanning, Schablonersättningar flykting, återsök lägenheter och
kvotflyktingar, anställningsstöd, rekvisitioner AF, projektmedel.

Politiskt mål
Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska över tid.
Verksamhetsmål
Andelen personer med försörjningsstöd som
tackat ja till erbjudande om aktivitet via AME ska
uppgå till minst 90 %.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013
Andelen som tackat ja till stöd via
AME
Kostnad för försörjningsstöd

2014

2015

2016

2017
100 %

6 158 020

5 047 132

5 518 730

7 696 417

7 916 028

Aktiviteter:
 Motiverande samtal.
 Motiverande samtal sker vid alla klientmöten. Ekonomihandläggarna kommer att gå MI-utbildning.
 Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).
 En ekonomihandläggare sitter nere på AME när det är drop in, detta för att lättare kunna samverka kring klienter.
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Verksamhetsmål
Minst 40 % av de personer som fått stöd via
Arbetsmarknadsenheten har gått till annan
försörjning.

Mätmetod
Intern
uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

Andelen personer som gått till
annan försörjning

2016

2017
64 %

Aktiviteter:
 Erbjuda individuell handledning.
 Individuell handledning är prioriterat inom AME och väl utarbetade rutiner finns i detta arbete.
 Kortare bidragsanställningar.
 Via kommunens servicegrupp finns möjlighet att erbjuda en kortare anställning samtidigt som handledning fortsatt
pågår.
 Erbjuda lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).
 Under hösten startar projekt Öppen Arena med syfte att utveckla enklare arbeten, både inom servicegruppen och
inom övrig organisation. Detta för att på ett bättre sätt kunna möta olika behov.
 Språkträning via olika erbjudna aktiviteter.
 Via projektaktiviteter samt språkpraktik under handledning erbjuds språkträning.
 Bedriva förstärkt samhällsinformation utöver lagstadgat krav på 60 timmar.
 Via kommunens integrationsprojekt erbjuds förstärkt samhällsinformation.

Framtid
IFO-enhet
För IFO handlar framtiden väldigt mycket om att bevara
den goda arbetsmiljön som råder samt att därmed få
möjlighet att ha en stabil arbetsgrupp som stannar kvar
och som fortsätter bygga vidare på de olika
kompetenser som finns. Parallellt med det är det väldigt
viktigt att återigen utöka samarbetet med de som arbetar
inom de förebyggande verksamheterna. Ett effektivt
samarbete med öppenvården och AME är både den
bästa lösningen för individen samt det bästa sättet att
använda resurserna på. Även för bistånd och LSS
handlar framtiden om att bevara den goda arbetsmiljö
som finns samt att även där få behålla kunnig personal.
Den viktigaste uppgiften vid sidan av det blir att,
tillsammans med utförarorganisationen vård och
omsorg, se över rutiner för beläggning av SÄBOplatser. I en nära framtid kommer boendestödsbesluten
att flyttas till biståndshandläggarna.
Internationella enheten
Närmaste året kommer internationella enheten fokusera
på det omställningsarbete som krävs för att omvandla
tre HVB-hem till stödboenden. Den uppgiften måste
lösas riktigt bra för både ungdomarna, personalen och
verksamheten. Det handlar till stora delar om att bygga
upp en helt ny typ av verksamhet där arbetet kommer att
bedrivas på ett helt annat sätt än idag.
Delar av personalen har redan arbetat så, i det som förut
kallades 18+. Den verksamheten är väldigt snarlik

stödboende men nu ska verksamheten bedrivas i mycket
större omfattning.
Arbetsmarknadsenhet
Utifrån läget på IFO med ökat antal ärenden och ökade
kostnader, både vad gäller ekonomiskt bistånd och vård
och behandling, kommer AME framöver att succesivt
återgå till ursprungsplanen. Tillsammans med
öppenvården och myndighetsutövningen vid IFO
kommer AME att fokusera på det som inom den
lagstyrda verksamheten generar lägre kostnader.
Det handlar till stora delar om ett ökat fokus på
handledning av individer som idag är bidragsberoende.
Detta ska göras via handledning direkt mot arbete eller,
där behov finns, via lågtröskelverksamhet. AME
kommer framåt att tillhandahålla platser för
ungdomstjänst.
Två projekt kommer att genomföras under 2018: Öppen
Arena och Samordnare ungdomar och nyanlända. AME
kommer också att vara delaktig i samordning av
projektet KIVO.
Utifrån den mer strikta flyktingpolitik som nu gäller är
tendensen sjunkande siffror vad gäller fastställda
kommunantal avseende flyktingmottagande. Bräckes
kommuntal för 2018 är 10.
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Kvalitet

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).

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 work shops på arbetslagsnivå, enhetsnivå samt
kanske även gränsöverskridande mellan enheterna men
också genom att återkoppla det dagliga operativa arbetet
till chefer och verksamhetsutvecklare.

Verksamhetsmått
IFO-enhet
2013

2014

2015

2016

2017

237

199

246

201

271

1 203

1 141

1 168

1 590

1362

Antal förhandsbedömningar

149

112

90

163

244

Antal barnavårdsutredningar

68

62

75

64

147

6

10

5

3

2

1 153

989

756

1 256

1038

22

17

19

18

18

Ekonomiskt bistånd:
Antal hushåll
Antal beslut
Barnavårdsärenden:

Familjerättsärenden:
Antal par som genomgått samarbetssamtal
Familjecentralen:
Antal besök i Bräcke
Alkoholtillstånd
Permanenta tillstånd enligt alkohollagen
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Internationell enhet
2013

2014

2015

2016

2017

18

16

54

7

40

2013

2014

2015

2016

2017

117

97

80

Antal personer som får stöd av PIX

25

23

Avslutat

Antal personer som innehar OSA via AME

27

10

4

Antal ensamkommande barn
Arbetsmarknadsenhet

Antal personer som får stöd av AME

Antal personer i arbete eller studier efter 2 år

iu

6

3

iu

iu

Antal mottagna personer

46

41

90

54

77
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BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Ordförande:

Jonas Sandbom (S) 170101–171026
Peter Edling
(L) 171026Vice ordförande: Kenneth Godhe (S)

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

Nämnden ansvarar för frågor inom bygg- och miljöområdet, vissa trafikfrågor, ärenden om bostadsanpassning, energirådgivning med mera.
Större delen av nämndens arbete är styrt av lagar och
förordningar som reglerar det mesta från
mikroorganismer i dricksvattnet till anläggandet av
vindkraftsparker.

2
1
1
1
5

Årets händelser
Under året har nämnden påbörjat förberedelser inför ett sammangående med Bygg- och miljönämnden i Ånge kommun.
Den nya gemensamma nämnden kommer att från 180101 verka i båda kommunerna och kan med den större
personalvolymen åstadkomma mer för samma budget.
Under hösten skedde ett byte av ordförande där Jonas Sandbom ersattes av Peter Edling.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Verksamhetsmått

175
175
Bokslut
2016

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Antal sammanträden

175
175

Budget
2017

Prognos
2017

190
190
Utfall
2017-08-31

2013
5

190
190
Budget
2017

Utfall
2017

Avvikelse mot
budget

173
173
Prognos
2017

17
17
Avvikelse mot
budget

103
- 2014
103

190
2015
190

190
2016
190

2017
-

5

6

7

6

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd

280

262

354

338

928

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg

309

425

498

513

613
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Bygg- och miljöavdelningen
Ansvarig nämnd:
Chef:

Bygg- och miljönämnden
Tomas Jonsson

Inom avdelningen handläggs kommunens myndighetsuppgifter inom följande områden: plan- och bygglagen,
miljöbalken, livsmedelslagstiftningen,
Trafiklagstiftningen samt bostadsanpassningslagen.

inför sammanslagningen med Ånge bygg- och
miljöförvaltning samt Ånge bygg- och miljönämnd har
inneburit stora förändringar och en markant ökad
belastning under pågående verksamhetsår.

Avdelningen arbetar även med energirådgivning till
kommuninvånare och företag

Under året har en ökad omfattning av stödjande tillsyn
lämnats till teknik- och infrastrukturavdelningen, vilket
medfört att den planerade tillsynen har fått stå tillbaka
något.

Årets händelser
Under året har Bräcke haft ett samarbete med Ånge
vilket resulterat i ett antal gemensamma projekt. Arbetet

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

6 861
2 136
4 725

-

Budget
2017
6 646
2 189
4 458

-

Bokslut
2016

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
Miljö- och hälsoskydd
Planering och bygglov
Gator och vägar
Energirådgivning
Bostadsanpassningsbidrag
Totalt

-

6 861
2 136
Bokslut
4 725
2016

2 389
260
12
2 064
4 725
Bokslut
Verksamheten har för 2017 gått med överskott med 2016
anledning av ökade intäkter, minskade kostnader,
Miljö- och hälsoskydd
2 389
Planering och bygglov
260
Gator och vägar
12
Energirådgivning
Bostadsanpassningsbidrag
2 064
Totalt
4 725

Utfall
2017-08-31

-

3 617
1 118
Budget
2 500
2017

Prognos
2017

-

6 330
1 939
4 392

-

Budget
2017
6 646
2 189
Prognos
4 458
2017

Utfall
2017

Avvikelse mot
budget

6 042
1 996
4 046

-

Prognos
2017

-

6 330
1 939
Utfall
4 392
2017

604
193
412
Avvikelse mot
budget

316
250
Avvikelse mot
66
budget

1 808
2 298
2 413
605
1 013
502
325
688
3
4
4
1 637
1 590
1 304
333
4 458
4 392
4 046
412
Utfall
Budget
Prognos
Avvikelse mot
2017-08-31
2017
budget av
minskade utgifter2017
för bostadsanpassning
och återsök
medel för Triple Lakes.
1 778
1 808
2 298
490
32
1 013
502
511
2
3
3
752
1 637
1 590
48
2 500
4 458
4 392
66
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra
vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och
personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra
organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också
vara ledord när utmaningar ska lösas.”

Politiskt mål
Avdelningen ska utöva en kvalitativ och samordnad planläggning, tillsyn, kontroll- samt informationsverksamhet
inom ansvarsområdet bygg och miljö vilket leder till en god service och rättssäkerhet gentemot målgruppen.
Verksamhetsmål
Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska
i genomsnitt ha en handläggningstid på högst 5
veckor från det att ansökan är komplett.

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

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Genomsnittlig handläggningstid för
bygglovsärenden.

2013

2014

2015

2016

2017

6 veckor

5 veckor

3 veckor

3 veckor

3 veckor

Aktiviteter:
 Implementering av statistikverktyg.
 Genomförs 2018
 Effektivisering av administration.
 Delvis genomfört. Återstår att implementera stödsystem under 2018
 Effektivisering av arbetsmetoder.
 Till del genomfört. Kvarstår arbete för 2018
 Samarbete med Ånge.
 Sammanslagning effektuerad, återstår att utvärdera resultatet under 2018-2019

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

Mätmetod
Antal genomförda kontroller
mot planerade kontroller.
Intern uppföljning

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013
Andel genomförda
livsmedelskontroller
Andel genomförda miljö- och
hälsoskyddskontroller

2014

2015

2016

2017

100 %

75 %

90 %

65 %

52 %

75 %

Aktiviteter:
 Se över arbetsmetoder.
 Ny arbetsmetod prövad
 Gemensam tillsyn med Ånge.
 Delvis genomförd
 Se över bemanning.
 Bemanning otillräcklig med anledning av ackumulerat tillsynsbehov under åren
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Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och
delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel
och arbetsglädje.”
Verksamhetsmål
Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till
minst 80 %.

Mätmetod
Analys av HME-enkäten.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

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

2013

2014

2015

2016

2017

100 %

98 %

97 %

87 %

98 %

Aktiviteter:









Förbättra delaktigheten genom APT och gemensam planering.
Genomfört enligt plan.
Förbättra informationsspridningen.
Veckobrev till samtlig personal i Bräcke och Ånge.
Framtagande av befattningsbeskrivningar.
Ej genomfört.
Skapande av långsiktiga utvecklingsplaner.
Ej genomfört.

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

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

Måluppföljning
Målet är inte uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

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

2016

2017

17 %

67 %

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt, ändamålsenligt och miljömässigt hållbart
sätt.”
Verksamhetsmål
Avdelningen ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
+527

2014
+1 803

2015
+59

2016
-575

2017
+412
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Aktiviteter:
 Månatlig uppföljning.
 Genomfört och redovisat på respektive nämndsammanträde.
 Årlig revidering avseende besparingspotential.
 Nytt läge i samband med sammanslagning.

Verksamhetsmål
Kostnadstäckningsgraden för taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet ska öka.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Kostnadstäckningsgrad

2013
33 %

2014
34 %

2015
38 %

2016
48 %

2017
50 %

Aktiviteter:
 Uppföljning av verksamhetsplanen avseende planerade/utförda tillsyner.
 Samtliga planerade kontroller är inte genomförda. Orsaken till detta är obalans mellan uppgifter och resurser.
Mycket stort fokus har under året legat på att stödja den kommunala organisationen varvid planerad tillsyn är
eftersatt.
 Uppföljning av faktureringar för utförda kontroller.
 Genomförd.
 Årlig revidering av taxor.
 Revidering av timtaxa kommer att genomföras i samband med sammanslagning. Nya taxor kommer att arbetas
fram under 2018.

Framtid

Kvalitet

Med anledning av sammanslagningen av bygg- och
miljöförvaltningar och bygg- och miljönämnder i
Bräcke och Ånge kommuner kommer förvaltningen att
gå en spännande framtid till mötes. Arbetet under 2018
ska inriktas på att skapa en stabil grund och stabilisera
verksamheten.

Under året har dokumenthanteringsplanen påbörjats och
arbetet med dataskyddsförordningen och dess
konsekvenser fortskrider.

Ett omfattande digitalt stöd kommer att anskaffas vilket
påbörjades redan under 2017 och kommer att fortsätta
under 2018-2019. Verksamheten kommer att givetvis
att märka av förändringen under 2018, varvid
effektiviteten temporärt kommer att minska. På
ytterligare några års sikt när verksamheten har
stabiliserats, kan det bli aktuellt med ytterligare
samarbeten.
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Internkontrollen har delvis fungerat som tänkt. Dock har
förseningen i anskaffningen av statistikverktyget
medfört att uppföljningsmöjligheterna minskat något.
Under året har också ett stort fokus lagts på
iordningställande av bygg- och miljönämndens arkiv.
Slutligen har en ny policy för arbete på fältet tagits
fram.

Verksamhetsmått
2013

2014

2015

2016

2017

Antal byggärenden

137

152

188

232

202

Antal trafikärenden

11

16

17

12

8

Antal bostadsanpassningsärenden

65

80

73

101

83

Antal parkeringstillstånd för rörelsehindrade

29

25

33

26

23

156

48

36

7

106

290

Byggenheten

Antal brister i takskyddsanordningar
Antal omklassningar av byggnadstyp
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Antal tillsynsobjekt miljö- och hälsoskydd 14
Antal livsmedelskontroller
Antal hälsoskyddskontroller
Antal miljökontroller

750

750

750

750

750

64

57

141

106

90

9

1

14

14

8

207

18

25

30

23

18

18

13

Antal naturvårds- och naturskyddsärenden
Antal avfallsärenden

14

5

9

9

Antal köldmedieärenden

20

20

20

12

5

1

0

3

147

130

141

770

Antal vattenärenden
Antal avloppsärenden

14

Totalt 2 800 tillsynsobjekt, varav 750 kräver kontinuerligt återkommande tillsyn och kontroll.
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VALNÄMND
Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande:
Ordförande:
Vice ordförande:

Arne Jonsson
Gudrun Eriksson

(s)
(s)

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Landsbygdens Framtid i Bräcke
Antal ledamöter

2
2
1
5

Verksamhet
Årets händelser

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

Inget val har ägt rum under året.
Indelning av valdistrikt har ändrats. Ändringen innebär
att Sundsjö, Pilgrimstad och Gällö slås samman till
Gällö-Sundsjö-Pilgrimstads valdistrikt. Bodsjö och
Bräcke slås samman till Bräcke-Bodsjö valdistrikt.

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.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

2
2

-

6
6

Framtid

Utfall
2017

Avvikelse mot
budget

6

-

6

-

6
6

Kvalitet

Nästa ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och
kommunfullmäktige kommer att äga rum 9 september
2018. Nästa val till Europaparlamentet sker 2019. Från
och med valet 2018 ska vallagens nya bestämmelser
tillämpas. De nya bestämmelserna medför bland annat
högre krav gällande bemanning och öppethållande av
förtidsröstningslokaler samt utbildning av
röstmottagare.

Valnämnden fattade i september 2017, § 3, beslut om
att valkansliet får i uppdrag att ta fram förslag på
utbildningsupplägg. Enligt vallagens 3:e kapitel § 4 får
endast den som genomgått relevant utbildning förordnas
till röstmottagare.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

Antal sammanträden
Antal röstberättigade*
Valdeltagande i kommunvalet
Valdeltagande i Europaparlamentvalet
*Antal röstberättigade 2017gäller 1 mars.
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2006

2009

2010

2014

2017

4

2

5

5

1

5 651

5 402

5 519

5 097

5143

79,0 %

83,9 %

-

-

41,8 %

-

75,8 %
-

39,3 %

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
I BRÄCKE OCH BERG
Ordförande:
Vice ordförande:

Jan Jonsson (s)
Ulla-Britt Barcheus-Olofsson (s)

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

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

2
1
1
4

Under året har handläggarna utfört ett antal timmar
handläggning för Östersunds kommun. Det har gjorts
genom avtal.
Handläggare har under året själva deltagit i flera
utbildningar samt anordnat utbildningar och
informationsträffar både för gode män samt för personal
inom bland annat vård och omsorg. Handläggare har
dessutom deltagit på olika intresseorganisationers
sammankomster för att informera om överförmyndarens
verksamhet.

Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighetsutövning och handläggs i huvudsak enligt föräldrabalkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur
tillsyn över överförmyndarens verksamhet.

Årets händelser

Handläggare har under året deltagit vid framtagandet av
nya blanketter och anvisningar gällande årsräkning.
Detta har skett i samverkan med ett flertal av länets
kommuner, ett samarbete som fortsätter under 2018.

Under perioden 2016-11-01 till och med 2017-11-30
har den gemensamma nämnden i Bräcke och Berg
deltagit i ett länsgemensamt projekt, Jämtsamt, med
Östersund som projektägare. Projektets syfte har varit
att utifrån överförmyndarens synvinkel ta fram
gemensamma rutiner och riktlinjer kring handläggning
av ärenden rörande gruppen ensamkommande
flyktingbarn. Projektet har innefattat flera utbildningstillfällen för både handläggare och gode män.

Handläggare har under året fått tillgång till Juridisk
rättsdatabas för överförmyndare samt tillgång till
befolkningsregistret RiksKir.

Budgetutfall, politisk organisation
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2016

Budget
2017

Prognos
2017

40
40

72
72

44
44

Utfall
2017
31
31

Avvikelse mot
budget
41
41

Budgetutfall, verksamhet
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

3 119
2 179
940

Budget
2017

-

3 032
1 792
1 240

Prognos
2017

-

2 651
1 589
1 062

Utfall
2017

-

2 738
1 928
810

Avvikelse mot
budget
294
136
430
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2016
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

3 119
2 179
940

Budget
2017

-

3 032
1 792
1 240

Kostnaderna för arvoden till gode män och förvaltare
har varit lägre än budgeterat. Inköp av ett nytt

Prognos
2017

-

Utfall
2017

2 651
1 589
1 062

-

Avvikelse mot
budget

2 738
1 928
810

294
136
430

ärendesystem har skjutits på framtiden eftersom det
pågår en diskussion i länet om ett ökat samarbete.

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:
2013

2014

2015

2016

Antal genomförda utbildningar/
informationstillfällen för nämndens
ledamöter

2017
3

Aktiviteter:
 Delta på länsträffar.
 Ledamöter har deltagit vid länsträffar.
 Delta på FSÖ-dagar.
 Ledamöter har deltagit på FSÖ-dagar (FSÖ, Föreningen Sveriges Överförmyndare)
Verksamhetsmål
Samtliga kompletta och i tid inkomna
årsräkningar ska vara åtgärdade senast den
31oktober.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

Antal ej åtgärdade 31/10

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

Mätmetod
Intern uppföljning.

2017
0

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013
Antal ej åtgärdade 31/12
100

2014

2015

2016

2017
0

Verksamhetsmål
Granskning av sluträkning efter avliden ska
avslutas senast en månad efter att den kommit in.

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

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Skillnad i antal dagar från det
att förfrågan inkommit och ett
svar har skickats
Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

Antal ej avslutade inom en månad.

2017
0

Aktiviteter:
 Översyn av blanketter.
 Ny blankett för gode mäns årsredovisning har tagits fram.
 Översyn av anvisningar.
 Nya anvisningar till årsräkningsblanketteen har tagits fram.
Verksamhetsmål
Handläggningen av ett ärende eller skrivelse ska
ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det att
ärendet eller skrivelsen kommit in.

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

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
2013

2014

2015

2016

Antal ej påbörjade inom fem
arbetsdagar.
Antal ärenden om god man för
ensamkommande flyktingbarn där
handläggningen inte har påbörjats
inom fem arbetsdagar

2017
0

0

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

Verksamhetsmål
Nämnden ska ha en budget i balans.

Mätmetod
Intern uppföljning.

Måluppföljning
Målet är uppnått.

Indikatorer:
Avvikelse mot budget (tkr)

2013
+329

2014
+384

2015
+470

2016
+388

2017
+471

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

Kvalitet

Verksamheten kommer framåt att påverkas både av
samhällsutvecklingen och av ny praxis inom området.
Här kan nämnas ny lagstiftning gällande framtidsfullmakter samt den utökade anhörigbehörigheten.
Antalet ensamkommande barn har minskat, men
behovet av gode män för andra grupper kvarstår. I
framtiden bedöms behovet av gode män öka då nya
grupper tillkommer och det kommer troligen att
medföra svårigheter att rekrytera nya gode män.

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

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2013

2014

2015

2016

2017

Antal förvaltarskap

13

13

22

20

22

Antal godmanskap

129

115

293

255

180

144

80

30

Varav antal godmanskap för
ensamkommande flyktingbarn
Antal förmyndarskap

59

61

96

95

87

Antal sammanträden

8

7

7

7

7

I siffrorna för 2015 och framåt ingår Bräcke kommun
och Bergs kommun, åren före avser endast Bräcke
kommun.
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I antal godmanskap ingår även godmanskap för
ensamkommande flyktingbarn.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad enligt gällande lagstiftning; kommunallagen och kommunal
redovisningslag. Årsredovisningen är huvudsakligen
upprättad enligt de rekommendationer som har
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. I de fall
avsteg görs helt eller om delar av
rekommendationerna inte följts, lämnas information
om avvikelsen och skäl till detta nedan.
Årsredovisningen är också upprättad i enlighet med
centrala principer för kommunal redovisning. Detta
innebär sammantaget att årsredovisningen är
upprättad i enlighet med god redovisningssed.
Semesterlöneskuld
Semesterlöne- och övertidsskulden är uppbokad och
redovisas som kortfristig skuld. Semesterskuldsförändringen kostnadsförs.
Särskild avtalspension och visstidspension
(RKR 2.2)
Avsättning till särskild avtalspension och visstidspension redovisas i förekommande fall i not. Enligt
rekommendation 2.2 ska pensionsförpliktelser till
förtroendevald enligt pensionsreglemente som inte har
börjat utbetalas redovisas som en ansvarsförbindelse.
Jämförelsestörande poster (RKR 3.1)
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen
och/eller i kassaflödesrapporten. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande
och där beloppen normalt sett är lika med eller större
än 0,5 miljoner kronor. Realisations- vinster/förluster
redovisas alltid som jämförelsestörande.
Skatteintäkter (RKR 4.2)
Slutavräkningen för skatteintäkter baseras i
årsredovisningen på SKL:s decemberprognos och
specificeras i not i enlighet med rekommendationen.
Bidrag till infrastrukturella investeringar (RKR
6.2)
Kommunen har under perioden inte lämnat några
bidrag till infrastrukturella investeringar.
Upplysningar om pensionsmedel och
pensionsförpliktelser (RKR 7.1)
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om
pensionsförpliktelserna och pensionsmedelsförvaltningen enligt rekommendationen.
Sammanställd redovisning (RKR 8.2)
Koncernredovisning har upprättats enligt
förvärvsmetoden, vilket innebär att koncernens egna
kapital utgörs dels av kommunens eget kapital, dels av
den del av dotterbolagets egna kapital som
upparbetats efter förvärvstidpunkten. Mellanhavanden
mellan bolagen och kommunen har eliminerats.
MidSweden 365 AB, där kommunen är delägare med
50 %, bildades 2016 och hade sitt första bokslut den
31 december 2017. Övriga delägda bolag, förbund och

uppdragsföretag uppnår inte betydande inflytande i
enlighet med RKR:s definitioner.
Avsättningar och ansvarsförbindelser (RKR 10.2)
Avsättningar för deponi har tagits upp till av det
belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen
på balansdagen. Beloppet baserar sig på en extern
beräkning som gjorts för Kälarne deponi samt utifrån
den beräkningen en bedömning för deponin i Bräcke.
Materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4)
Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till
anskaffningsvärden minskat med eventuella
investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.
Anläggningarna skrivs av planenligt i förhållande till
uppskattad nyttjandeperiod. Kommunen har beaktat
RKR:s idéskrift om avskrivningar men gör en egen
bedömning för anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningstider redovisas i not.
Investeringar som aktiveras har som princip ett
anskaffningsvärde på lägst 50 tkr och en nyttjandetid
överstigande tre år.
Hyres-/leasingavtal (RKR 13.2)
RKR skiljer på två typer av leasingavtal, finansiella
eller operationella. Klassificeringen av leasingavtalet
grundar sig på transaktionens ekonomiska innebörd.
Ett leasingavtal klassificeras som ett finansiellt
leasingavtal om det innebär att de ekonomiska
fördelar och ekonomiska risker som förknippas med
ägandet av objektet i allt väsentligt överförs från
leasegivaren till leasetagaren. Kommunen leasar
personbilar och konorsmaskiner med avtalstider på i
huvudsak tre år och har klassificerat samtliga
leasingåtaganden som operationella leasingavtal.
Redovisning av lånekostnader (RKR 15.1)
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och
belastar resultatet för den period de hänför sig till.
Upplysningar och lånekostnader och räntesatser
lämnas i förvaltningsberättelsen samt i noter.
Redovisning av kassaflöden (RKR 16.2)
I finansieringsanalysen framgår rörelsekapitalets
förändring. Justeringar av poster som ej är likviditetspåverkande specificeras och väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det
normala redovisas.
Värdering av och upplysningar om
pensionsförpliktelser (RKR 17)
Pensionsförpliktelser redovisas inklusive löneskatt
och värderas med tillämpning av RIPS 17. Upplysningar om pensionsavsättningar och pensionsförpliktelser, som redovisas under ansvarsförbindelser, redovisas i not. Pensioner till
förtroendevalda redovisas enligt OPF-KL.
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Aktualiseringsgraden definieras som den andel av
personakterna för anställd personal som är uppdaterad
med avseende på tidigare pensionsgrundande
anställningar.
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning
(RKR 18.1)
Överuttag av VA-avgifter och renhållningsavgifter
bokförs som förutbetald intäkt. Underuttag av VAavgifter och renhållningsavgifter bokförs som
upplupen intäkt.
Villkorade bidrag för projekt, som sträcker sig över
flera redovisningsperioder, intäktsredovisas i takt med
att villkoren bedöms vara uppfyllda och bidraget
bedöms som säkert.
Kommunen avviker från rekommendationen i följande
fall:
- Anslutningsavgifter är endast en liten del av VAverksamhetens intäkter och de intäktsförs direkt på
resultatet det år de debiteras.
- Prestationsmedel som utbetalats och som, enligt
rekommendationen, ska intäktsföras samma år har

istället bokförts som förutbetalda intäkter.
Kommunens syfte är att använda medlen med
inriktning att höja kompetens och kvalitet inom
verksamheterna. Det är i linje med kommunens
beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och följer även statens intentioner avseende utdelade
medel.
- Investeringsbidrag i form av privat sponsring/gåvor
på 87 tkr har nettoredovisats i investeringsredovisningen.
Nedskrivningar (RKR 19)
Nedskrivningar har i bokslutet genomförts på
anläggningstillgångar med anledning av att
tillgångarna inte används för egen verksamhet och att
avsikten är att fastigheterna ska avyttras.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder
(RKR 20)
Kommunen lämnar upplysningar om finansiella tillgångar och skulder i förvaltningsberättelse och i noter.
Derivat och säkringsredovisning (RKR 21)
Kommunen berörs inte av rekommendationen.

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

NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN
Antal invånare
i Bräcke kommun
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

Församling

Antal invånare per församling
2013

2014

2015

2016

2017

Bräcke/Nyhem

2 268

2 229

2 240

2 265

2 271

Hällesjö/Håsjö

1 309

1 290

1 263

1 288

1 306

Sundsjö/Revsund/Bodsjö

2 982

2 944

2 952

2 939

2 921

Summa kommunen:

6 559

6 463

6 455

6 492

6 501

Åldersfördelning 2017-12-31
Ålder (år)

Antal

Andel

0-5

375

5,8%

6 - 15

669

10,3%

16 - 18

244

3,8%

19 - 24

384

5,9%

25 - 44

1 188

18,3%

45 - 64

1 854

28,5%

65 - 79

1 341

20,6%

80+

446

6,9%

6 501

100,0%

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2017
Skatt till
Skatt till
Avgift till
Begravnings- Summa skatt inkl
kommunen
landstinget svenska kyrkan
avgift
kyrkoavgift

Bräcke/Nyhem

23,39

11,20

1,63

0,25

36,46

Hällesjö/Håsjö

23,39

11,20

1,20

0,25

36,04

Revsund, Sundsjö, Bodsjö

23,39

11,20

1,63

0,25

36,46

Genomsnitt Bräcke kommun:

23,39

11,20

1,48

0,25

36,32
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För Bräcke kommun
Bräcke den

/

2018

..............................................................................
Sven-Åke Draxten

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

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

.......................................................................
Barbro Norberg
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
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BRÄCKE KOMMUN
BOX 190, 843 21 BRÄCKE
TEL 0693-161 00. FAX 0693-161 05
INTERNET www.bracke.se E-MAIL bracke@bracke.se
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