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BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION
Politisk organisation
Kommunfullmäktige

Bygg- och
miljönämnd

Revision

Kommunstyrelse

Näringslivsutskottt

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
- ISS Industriservice AB

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

Avtalstid och möjlig förlängning
2016-12-01 – 2022-09-30
2013-01-01 – 2017-11-30
2015-04-01 – 2020-03-31
2011-01-01 – 2016-12-31

Förvaltningsorganisation
Kommunchef

Stab

Tillväxtavdelning
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Vård- och
omsorgsavdelning

Teknik- och
infrastrukturavdelning

Social
avdelning

Skol- och
barnomsorgsavdelning

Bygg- och
miljöavdelning
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE:
Bäste kommuninnevånare.
Ännu ett verksamhetsår, 2016, är till ända och det är tid att summera verksamheterna!
Finansiella mål som var ställda i budget 2016 var att kommunen skulle redovisa ett resultat om lägst 1 miljon
kronor och att den långfristiga låneskulden skulle minska med minst 4,8 miljoner kronor. De finansiella målen är
uppfyllda! Bräcke kommun redovisar ett positivt resultat mot balanskravet med 9 miljoner kronor för 2016, vilket
är 8 miljoner kronor bättre än budget. Den långfristiga låneskulden har minskat med 19,8 miljoner.
Nämndernas verksamheter redovisar ett resultat på 24,9 miljoner.
Det totala resultatet för 2016 har möjliggjort ytterligare nedskrivningar av anläggningstillgångarna med drygt tolv
miljoner koronor, varav cirka10,5 miljoner avser industrifastigheter och cirka 2 miljoner Fjällsta skola.
Målet att sjukfrånvaron inte ska överskrida 6,5 % har inte uppnåtts. Den 31 december 2016 uppgick den till
7,81 % jämfört med 7,79 % den 31 december 2015. De långa sjukfallen är oförändrat 36 stycken.
Totalt uppgår antalet månadsanställda i Bräcke kommun till 723 personer.
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från 2015 har uppgått till 52,9 miljoner. Investeringar för 43,8
miljoner kronor är genomförda under året och 12,2 miljoner kronor begärs omförda till 2017.
Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 40,4 miljoner, samtidigt som investeringsvolymen och amorteringarna
har varit väsentligt högre än normalt.
Befolkningstalet visar positiva siffror. Den 31 december 2016 var vi 6 492 personer i Bräcke kommun, en ökning
med 37 personer jämfört med 31 december 2015. Under 2016 föddes 65 barn i kommunen.
Större verksamhetsförändring under året har varit skol- och förskole omorganisationen i Gällö skolområde.
Skolan i Pilgrimstad har avvecklats och i Fjällsta har både skola och förskoleverksamhet avvecklats.
I Pilgrimstad, på Fjällgrimen, har vi i dagsläget 56 barn fördelade på tre förskoleavdelningar, och det finns tre
förskoleavdelningar i Gällö med i dagsläget 55 barn. Uppskattade kostnader för anpassning av lokalerna till
förskoleverksamheten var 4,5 miljoner kronor. Det lägsta anbud som inkom och antogs var på 5,7 miljoner, vilket
hanterades i delårsbokslutet per den 31 augusti 2016. Utöver antaget anbud har därefter tillkommit kostnader för
renovering av yttertak, tak för barnvagnar och flytt av lekutrustning från Fjällsta och Pilgrimstad skola.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet i kommunen har påbörjats under året
och ett förslag till beslut kommer att läggas fram under 2017. Gruppen som arbetat med handlingsplanen är
sammansatt av kommunala tjänstemän samt företagsrepresentanter i kommunen.
Konverteringen av den före detta militäranläggningen i Gällöberget till en skidtunnel har pågått under året och har
varit ett populärt besöksmål de gånger det har varit visningar av anläggningen. Den beräknas bli klar och öppnas
under 2017.
Teknikskiftet från koppartråd till optofiber i Bräcke kommun har fortsatt under året och numera är även tätorterna
i kommunen helt eller delvis anslutna till fiber.
Jag vill rikta ett stort tack till all personal i Bräcke kommun som bidragit till att vi har kunnat redovisa ett resultat
motsvarande riktlinjer för God ekonomisk hushållning 2016!
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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 2016.

Kommunen
Bräcke kommun redovisar för 2016 ett positivt resultat
på nio miljoner kronor, vilket också är årets
balanskravsresultat.
Årets resultat innebär att kommunen klarar det
finansiella målet att resultatet ska uppgå till lägst en
miljon kronor.
Jämfört med det budgeterade resultatet är årets resultat
åtta miljoner kronor högre.
Kommunstyrelsens verksamheter redovisar totalt ett
överskott på 12,8 miljoner kronor jämfört med budget.
Politisk organisation och fyra avdelningar redovisar
överskott. Sociala avdelningen och skola- och
barnomsorgsavdelningen står för totalt 19,1 miljoner
kronor av överskottet, främst beroende på mottagandet
av asylsökande och av ensamkommande flyktingbarn.
Tre avdelningar redovisar underskott. De stora
avvikelserna finns inom teknik- och infrastrukturavdelningen med 3,2 miljoner kronor och inom vårdoch omsorgsavdelningen med 4,2 miljoner kronor.
Gemensamma anslag som förvaltas av kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 12,2 miljoner
kronor. Överskottet består i huvudsak av det
kvarvarande statsbidraget kommunen fick 2015 för
flyktingmottagandet samt av återsök hos
Migrationsverket för asylsökande gymnasieelever.
Kostnader för pensionsutbetalningar har varit
1,5 miljoner kronor högre än budgeterat.
Bygg- och miljönämnden redovisar totalt ett underskott
mot budget med cirka 0,6 miljoner kronor. Det beror
främst på att kostnaderna för bostadsanpassning har
blivit högre samt att det finns en osäkerhet om återsök
av projektmedel.
Överförmyndarnämnden redovisar totalt ett överskott på
0,3 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader för
arvoden och förlorad inkomst.
Finansieringen redovisar en negativ avvikelse på nästan
17 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna
utgörs av nedskrivningar, internräntor, avstämningar
avseende arbetsgivaravgifter och pensioner,
avgångsvederlag samt lägre skatte- och
statsbidragsintäkter.

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

68,0
2,0
2,0
387,0
12 828,0
12 227,0
562,0
- 16 953,0
7 995,0

Årets investeringsbudget inklusive ombudgeteringar
från 2015 har uppgått till 52,9 miljoner kronor. Under
året har investeringar genomförts med 43,8 miljoner
kronor. På grund av att investeringar inte färdigställts
kommer 12,2 miljoner kronor att begäras
ombudgeterade till 2017.
Utvärdering av måluppfyllelse avseende
verksamheternas mål




44 mål har uppnåtts
22 mål har inte uppnåtts
2 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 1,12 procent av skatter och statsbidrag under
perioden 2015 – 2016.
I kommunplanen för 2016 har kommunen två
finansiella mål som är av betydelse för att uppfylla
kriterierna för god ekonomisk hushållning.
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Utöver de två finansiella målen finns verksamhetsmål
av kommunövergripande karaktär som har betydelse för
god ekonomisk hushållning.

2.

Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning
1.

Kommunens resultat för 2016 ska uppgå till
lägst en miljon 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 9 miljoner
kronor. Målet är uppnått.

Kommunens långfristiga låneskuld ska under
2016 minska med minst 4,8 miljoner kronor.
Syftet med målet är att minska kommunens
långfristiga låneskuld för att frigöra medel som
är bundna i räntekostnader.

Utfall per 31 december: Kommunens långfristiga
låneskuld har minskat med 19,8 miljoner kronor. Målet
är uppnått.
Verksamhetsmål
Sammanställning kommunövergripande mål
Inom området personal har kommunen följande
inriktningsmål med tillhörande kommunövergripande
effektmål:

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.”

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

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

Målet är uppnått.
SKL:s enkät visar att andelen elever som anser
sig få den hjälp de behöver har ökat från 92,2 till
92,3 %.

Bräcke kommun ska ha en god
omvårdnadskontinuitet.

95 % av brukarna i ordinärt
boende ska få hjälp av max 15
personer.

Bräcke kommun ska ha en hög
grad av brukarnöjdhet där
brukarna känner sig delaktiga
och får stöd i att utveckla sina
förmågor/styrkor.

90 % av brukarna ska uppleva
att de är nöjda med den vård
och omsorg de får.

Målet är inte uppnått.
Antalet personer uppgick till 16 stycken under
2016 (2015 17 stycken).
Kommentar: Statistiken avser en årlig mätning
avseende personalkontinuitet, ”antalet personer
som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar”
Målet är uppnått.
Hemtjänst 94 % (2015 95 %) och särskilt boende
91 % (2015 92 %)
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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.”

Bidra till att alla våra
utlandsfödda medborgare
tidigt ges möjligheter till
utbildning och arbete.

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått.
Inkomna enkäter är övervägande positiva.

Minst 75 % av de ensamkommande barn som besvarat
enkäten upplever trivsel och
trygghet på boendet och
upplever att de får ett respektfullt bemötande av personalen.

Målet är uppnått.
Inkomna enkäter visar att över 75 % upplever
trivsel och trygghet på boendet och upplever att
de får ett respektfullt bemötande av personalen.

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått.
Andelen svar där medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra” har uppgått till 80 %.

Sjukfrånvaron ska inte överstiga
6,5 % av tillgänglig ordinarie
arbetstid.

Målet är inte uppnått.
Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid
den 31/12 uppgår till 7,81 % (7,79 % 2015).

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
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Verksamhetsmål

Måluppföljning

Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och uppgå till
minst 91,2 % vid årets utgång.

Målet är uppnått.
Den 31/12 2016 är uthyrningsgraden 92,6 %.

Åren därefter normaliseras tillväxten till strax under två
procent.

Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som
innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Vid
beräkning av balanskravet ska bland annat realisationsvinster frånräknas. I balanskravsutredningen visas om
kravet är uppfyllt. Enligt balanskravet ska negativa
resultat återställas senast tre år efter det att resultatet
uppkommit. Kommunfullmäktige får dock besluta att
inte reglera ett negativt resultat om det finns synnerliga
skäl. Synnerliga skäl ska omfatta både budget och utfall.
Exempel på synnerliga skäl kan vara större omstruktureringskostnader av engångskaraktär i syfte att
uppnå god ekonomisk hushållning.
Efter avstämning mot balanskravet per den 31 december
redovisas ett resultat på nio miljoner kronor. Då har
realisationsvinster frånräknats med fem 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

Omvärldsbevakning
Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att trots en rad
uppmärksammade politiska händelser, problem i
banksektorn och svaga offentliga finanser fortsätter den
internationella konjunkturåterhämtningen. Det är dock
viktigt att poängtera att de bedömningar som görs
präglas av mycket stor osäkerhet och att riskerna för en
sämre utveckling än prognoserna dominerar.
Konjunkturåterhämtningen beror dels på ett uppdämt
investeringsbehov, främst i OECD-länderna, och dels på
en förväntad expansiv finanspolitik i USA med
anledning av presidentvalet. Inflationen är i många
länder på väg upp från låga nivåer och den amerikanska
centralbanken befinner sig i inledningen av en
räntehöjningscykel.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) betecknar
såväl 2016 som 2017 som högkonjunkturår för svensk
del. Den starka konjunkturen beror på kraftigt ökande
investeringar och en snabbt växande offentlig
konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal asylsökande. Den kalenderkorrigerade tillväxten beräknas
uppgå till 3,2 procent under 2016 och 2,8 procent 2017.

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion
innebär att arbetsmarknaden förbättras ytterligare.
Sysselsättningen har ökat med 1,8 procent under 2016
och förväntas öka med ytterligare 1,3 procent under
2017. Resultatet av den ökade sysselsättningen är att
arbetslösheten gradvis fortsätter att minska ned mot sex
procent. Däremot bedöms löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad med en ökning i genomsnittlig timlön med
2,8 procent. Det ökade resursutnyttjandet resulterar,
enligt SKL, i att inflationen tar fart under 2017 och att
Riksbanken under hösten höjer styrräntan. Konjunkturinstitutet gör en annan bedömning då deras bedömning
är att Riksbanken höjer styrräntan under tredje kvartalet
2018.
Sveriges kommuner och landstings (SKL) beräknar i sin
senaste skatteunderlagsprognos att den reala skatteunderlagstillväxten under åren 2015 - 2017 ökar med
ungefär det dubbla mot normalt (två procent i
genomsnitt). Från 2018 och framåt blir skatteunderlagets utveckling betydligt svagare. De reala ökningarna
bedöms då uppgå till 0,5 - 1,0 procent samtidigt som de
demografiska kraven årligen växer med ungefär
1,5 procent. Konsekvensen är att utan intäktsförstärkningar till sektorn så är utrymmet för
ambitionshöjningar obefintliga.

Bräcke kommuns utveckling
MidSweden SkiPark
I februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att utöka
investeringsbudgeten med upp till 20 miljoner kronor,
för att möjliggöra etableringen av en skidtunnel i
Gällöberget (kf § 19/2016). Beslutet innebar då att
kommunen fullföljde köpet av fastigheten (Gällö Ubyn
2:119) från Fortifikationsverket i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut i december 2015
(kf § 128/2015). Lotus Maskin och Transport AB som
vunnit upphandlingen av konvertering av berganläggningen till skidtunnel påbörjade arbetet i mars
2016. Konverteringen bedöms vara slutförd under
vårvintern 2017.
I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige (kf §
65/2016) att bilda bolaget ”Gällö Sports Arena AB”.
Under färdigställandet av skidtunneln ska kommunen
äga 50 procent av bolaget. Därefter är avsikten att en
nyemission genomförs, vilket innebär att det
kommunala ägandet då blir maximalt 90 procent av
bolaget, inklusive själva fastigheten. Kommunfullmäktige antog i samma beslut en bolagsordning för
företaget.
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Kommunfullmäktige genomförde under samma
sammanträde val av bolagsstyrelse och lekmannarevisorer för Gällö Sports Arena AB (kf §§ 100 och
101/2016). Bolagsstyrelsen består av fyra representanter
från kommunen och tre representanter från näringslivet.

fakturerade kostnader som har uppstått, dels att
kommunfullmäktigebeslutet faller kopplat till
förbehållet.

Under sommaren har företagare och privatpersoner,
under devisen ”Köp en meter – bli en del av framtidens
skidåkning”, erbjudits en möjlighet att bidra till
etableringen och därmed vara en del av skidtunneln. Det
kan göras antingen genom sponsring eller genom att
lämna en gåva.

Kommunfullmäktige antog i december 2015 ”Riktlinjer
för målstyrning” (kf § 132/2015). I kommunplanen för
2016 - 2018 togs ett första steg i 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 utgångspunkten är
kommunens verksamhetsidé med tre inriktningsområden och politiska mål som beskriver den politiska
inriktningen. 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.

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige
(kf § 172/2016) att revidera bolagsordningen. Beslutet
avser namnbyte på bolaget (Gällö Sports Arena AB byts
till MidSweden 365 AB) och gäller under förutsättning
att bolagsverket godkänner det nya namnförslaget.
Bakgrunden till namnbytet är att styrelsen för bolaget,
med stöd av ett marknadsföringsföretag, har utrett
betydelsen av namn ur ett marknadsföringsperspektiv.
Kommunfullmäktiges beslut från december 2015 (kf §
128/2015) slutfördes i december 2016 då fastigheten
(Gällö Ubyn 2:119) köptes av bolaget till bokfört värde.
Bredbandsutbyggnad
Under våren 2016 har återstående fem byföreningar
beviljats stöd för bredbandsutbyggnad. Föreningarna
har påbörjat detaljprojektering och beräknas vara klara
med byggnationen senast hösten 2017. I tätorterna pågår
byggnation. Bräcke tätort har kommit längst och enligt
avtalen ska dessa byggnationer vara slutförda innan
årsskiftet. En rimlig bedömning är att tätorterna är helt
klara tidigt under 2017.
Vid årsskiftet 2016/2017 bedöms cirka 75 - 80 procent
av kommunens samtliga hushåll ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sek.
Bräcke kommun har slutfört upphandlingen av
kommunens interna fibernät. Syftet med upphandlingen
är att samtliga kommunala verksamhetslokaler ska
bindas ihop till ett internt fibernät. Byggnationen
beräknas bli klar hösten 2017.
Konvertering av före detta elevhemmet till
lägenheter
I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att utöka
kommunstyrelsens investeringsbudget med
17,5 miljoner kronor (kf § 78/2016) för att konvertera
fastighet 4:73 (f.d. elevhemmet) till lägenheter. Förbehållet var att Migrationsverket skulle fullfölja sina
planer att hyra lägenheterna under sex år.
Migrationsverket har i januari 2017 meddelat att de
avbrutit boendeanskaffningen i samverkan med
kommunerna. Det innebär dels att kommunen kan
ansöka om att ersättas för de upparbetade och
10

Mål och målstyrning

Organisation
Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 om en
ny skol- och barnomsorgsorganisation i Gällö
skolområde (kf § 126/2015). Beslutet innebar att
förskoleklass och grundskola ska bedrivas i Gällö tätort
samt att förskola och fritidshem ska bedrivas i Gällö
och Pilgrimstad. Under våren har organisationen
kontinuerligt arbetat med frågan. Vid skolstart
höstterminen 2016 var samtliga elever i förskoleklass
och grundskola samlade i Gällö skola. Omorganisationen gällande förskola och fritidshem i Gällö
och Pilgrimstad tog längre tid än beräknat beroende på
de lokalanpassningar som var nödvändiga för att möta
verksamhetens behov. Det innebar att tre nya
avdelningar i Pilgrimstad blev inflyttningsklara i slutat
av september medan de tre avdelningarna i Gällö var
inflyttningsklara andra veckan i januari 2017.
Inom vård- och omsorgsavdelningen är det främst LSSverksamheten som genomgår förändringar. En gruppbostad avvecklades i Kälarne i december 2015 och
ytterligare en gruppbostad i Bräcke kommer att vara
helt avvecklad under första kvartalet 2017, i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut i oktober 2016 (kf §
114/2016). Parallellt med avvecklingen av en
gruppbostad i Bräcke har en boendestödsgrupp införts enligt samma kommunfullmäktigebeslut. Personalen
som består av 2,5 tjänster för boendestöd och 0,5 tjänst
för anhörigstöd har rekryterats under januari 2017.
Det har även skett omfattande förändringar inom sociala
avdelningen. Från årsskiftet 2015/2016 har
internationella enheten renodlats till att enbart ansvara
för ensamkommande barn och ungdomar. Arbetsmarknadsenheten tog över mottagningen av vuxna
nyanlända, Integrationsservice (fd Kultiz) för att

på ett ännu tydligare sätt samordna integrationen av
nyanlända. Huvudmotivet till omorganisationen var det
mycket höga tryck som uppstod med anledning av
Sveriges stora flyktingmottagande under hösten 2015.
I början av året fanns det totalt fyra HVB för ensamkommande barn och ungdomar, med totalt cirka
60 platser, i kommunen. Lägenheter och lokaler har
iordningsställts i framförallt Kälarne för att möjliggöra
mottagande av asylsökande under ordnade former. Efter
den stora omsvängning i flyktingmottagande, som
Sverige gjorde i början av 2016, har inflödet av
nyanlända mer eller mindre avstannat. I kommunplanen
för 2016 prognostiserade kommunen för ett mottagande
kring 250 personer, varav 100 stycken beräknades vara
ensamkommande barn. En konsekvens av detta är att ett
av de HVB som finns i Gällö har stängts under hösten
2016. Det kvarvarande HVB som finns i Gällö kommer
att konverteras till ett stödboende under första halvåret
2017.
Under hösten 2016 beslutade kommunchefen (enligt
gällande delegationsordning) att LSS- och biståndshandläggarna från den 1 november 2016 skulle flyttas
från vård- och omsorgsavdelningen till sociala
avdelningen. Huvudsyftet med den organisatoriska
ändringen är att vård- och omsorgsavdelningen renodlas
till en genomförandeorganisation samtidigt som
myndighetsutövningen samlas inom sociala
avdelningens individ- och familjeomsorg.

Arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsförmedlingens statistik över arbetsmarknadsåret
2016 i Jämtland, visar en arbetsmarknad som
utvecklades positivt. Under 2016 ökade antalet varslade
personer (totalt 279 personer) med 37 procent i länet
jämfört med 2015. Den totala arbetslösheten minskade
från 4 803 personer i december 2015 till 4 663 i
december 2016. Det motsvarar 7,5 procent av
arbetskraften mellan 16 - 64 år (2015: 7,7 %). I riket var
den totala arbetslösheten i 7,8 procent i december 2016.
Antalet nyanmälda lediga platser uppgick under 2016
till 14 100 vilket är 2 300 platser fler än 2015.
Den totala arbetslösheten kan delas in i öppet arbetslösa
och arbetssökande i program med aktivitetsstöd.
Fördelningen i Jämtland i december 2016 var
3,6 respektive 3,9 procent. Arbetslösheten i gruppen
18 - 24 år uppgick under 2016 till 12,6 procent (öppet
arbetslösa: 4,5 %, arbetssökande: 8,1 % ). För gruppen
utlandsfödda var motsvarande siffror 34,1 procent
(öppet arbetslösa: 17,3 %, arbetssökande: 16,8 %).
Den totala arbetslösheten i Bräcke uppgick per den sista
december 2016 till 9,6 procent (öppet arbetslösa:
4,3 %, arbetssökande: 5,3 %), vilket är en minskning
med 1,0 procentenheter jämfört med 2015. I gruppen
18 - 24 år uppgick arbetslösheten till 16,6 procent

(öppet arbetslösa: 6,3 %, arbetssökande: 10,3 %). Under
2015 var motsvarande siffra 16,8 procent. För gruppen
utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten till
39,9 procent (öppet arbetslösa: 16,2 %, arbetssökande:
23,7 %), vilket är en förbättring med 2,0 procentenheter
jämfört med samma tid 2015. Minskningen kan till del
förklaras med ett betydligt lägre inflöde av nyanlända
jämfört med 2015.
Ekonomisk utveckling
Resultatet för 2016, när poster som hanteras utanför
balanskravet är exkluderade, visar ett resultat på nio
miljoner kronor. Jämfört med budget är det en positiv
avvikelse med åtta 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 - 2016 uppgår till 1,12 procent av
skatter och statsbidrag.
Kommunfullmäktige fastställde i december 2015
(kf § 156/2015) en kommunplan med en miljon 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 17 - 18 miljoner kronor i statsbidrag
inför 2016. I budgeten för 2016 är skatte- och statsbidragsintäkterna ungefär 750 tusen kronor lägre än
utfallet för 2015. Till viss del uppvägde en bättre
befolkningsutveckling än väntat intäktsminskningen.
I april var prognosen för 2016 fyra miljoner kronor. En
stor anledning till det förbättrade prognostiserade
resultatet var engångsintäkter som direkt är kopplade till
kommunens flyktingmottagande. I augusti var
prognosen 14,8 miljoner kronor varav 8,1 miljoner
kronor avser det statliga statsbidrag som regeringen
beslutade att utbetala under 2015, med anledning av det
stora flyktingmottagandet. I det slutliga resultatet för
2016 ingår jämförelsestörande poster med totalt
15,2 miljoner kronor. Om dessa poster exkluderas är
resultatet 24,2 miljoner kronor. I de jämförelsestörande
posterna ingår bland annat nedskrivningar med 12,5
miljoner kronor. En avstämning gällande avsättningen
för deponin i Kälarne har också gjorts, vilket resulterat i
en ytterligare avsättning med en miljon kronor.
Utvecklingen av flyktingverksamheten i Sverige är det
område som har haft absolut störst påverkan på den
ekonomiska utvecklingen i kommunen under 2016. Det
kommer även att påverka den ekonomiska utvecklingen
de kommande åren. I slutet av 2015 och i början av
2016 genomförde kommunen ett mycket stort antal
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insatser för att kunna ta emot fler asylsökande och
ensamkommande barn. I Kälarne iordningställde
kommunen lägenheter samt en avdelning på Tallgläntan
till Migrationsverket för mottagande av asylsökande. I
Bräcke öppnade kommunen två nya boende för
ensamkommande barn och ungdomar för att möta det
avtal kommunen tecknade med Migrationsverket om ett
mottagande av 70 ensamkommande. Såväl skola som
förskola har vidtagit omfattande åtgärder för att kunna
ta emot nyanlända elever/barn. Efter Regeringens beslut
att minska det svenska flyktingmottagandet har
förutsättningarna blivit helt förändrade. Uppbyggnaden
av två nya HVB i Bräcke medförde att kommunen
under fem månader kunde stödja Östersunds kommun
med platser. De nya planeringsförutsättningarna innebar
att ett HVB stängdes i oktober 2016 och ytterligare ett
kommer att stängas under 2017. Flyktingmottagandet
har medfört ökade kostnader för sociala avdelningen,
teknik- och infrastrukturavdelningen samt skol- och
barnomsorgsavdelningen. Samtidigt har det också
inneburit väsentligt högre intäkter från staten i form av
återsök avseende asylsökande och nytt avtal om
ensamkommande.
Regeringens beslut om ett generellt statsbidrag för 2015
och 2016 med anledning av flyktingverksamheten
resulterade i att Bräcke kommun fick drygt nio miljoner
kronor. Under 2015 förbrukande kommunen
0,9 miljoner och resterande 8,1 miljoner kronor
överfördes till år 2016 där de placerades under
utveckling och struktur förvaltade av kommunstyrelsen.
Efter överföringen fanns det totalt 9,3 miljoner kronor
under utveckling och struktur. Av dessa medel har
2,4 miljoner kronor förbrukats under 2016.
Kommunfullmäktiges beslut om den framtida
organisationen för barnomsorg, skolbarnomsorg och
skola inom Gällöområdet (kf § 126/2015) baserades i
första hand på det pedagogiska perspektivet. Beslutet
kommer även att påverka kommunens framtida
ekonomi eftersom det blir färre lokaler och större
möjligheter till samordning.
Kommunens kostnader för äldreomsorgen är högre än
budgeterat. De är även höga vid en jämförelse med den
referenskostnad som finns i utjämningssystemet.
Konsekvensen av detta är att kommunchefen har
initierat en översyn som syftar till att sänka kostnaderna
utan att göra avkall på kvaliteten i omsorgen.
Kommunens likviditet har årligen förbättrats sedan
2008 och tillgången på likvida medel uppgick den 31
december 2015 till 80,8 miljoner kronor. Vid årets slut
har kommunen 40,4 miljoner kronor i likvida medel.
Den relativt goda likviditeten har medfört att
kommunen har haft möjlighet att finansiera ett stort
antal angelägna åtgärder med egna medel.
Investeringsbudgeten för 2016 uppgick totalt till 52,9
miljoner kronor, vilket är väsentligt högre än tidigare år.
Den stora investeringsvolymen beror i huvudsak på två
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saker: skidtunneln samt omstruktureringen av skolor
och förskolor i Gällö-området. Kommunfullmäktiges
beslut att utöka investeringsbudgeten med upp till
20 miljoner kronor, för att möjliggöra etableringen av
en skidtunnel i Gällöberget (kf § 19/2016) finansieras
med egna medel.
Den nya skol- och barnomsorgsorganisation i Gällö
(kf § 126/2015) medförde att ytterligare ett
investeringsprojekt beslutades av kommunfullmäktige i
april 2016 (kf § 31/2016). Investeringsprojektet uppgick
till 4,5 miljoner kronor. Anbuden resulterade i en
beräknad kostnad på 5,7 miljoner kronor, vilket
återrapporterades till kommunfullmäktige i samband
med delårsbokslutet för augusti. Det slutliga utfallet
uppgår till 9,7 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror
på att det tillkommit ändrings- och tilläggsarbeten
jämfört med anbudet.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom om ytterligare
investeringsmedel med 17,5 miljoner kronor för att
konvertera före detta elevhemmet i Bräcke till
lägenheter. Beslutet gällde under förutsättning att
Migrationsverket tecknade ett sexårigt avtal
(kf § 78/2016). Migrationsverket beslutade i januari
2017 att avbryta boendeanskaffning i samverkan med
kommuner, vilket innebär att kommunfullmäktiges
beslut har fallit.
Under året har kommunen totalt amorterat 19,8 miljoner
kronor på den långfristiga låneskulden. Kommunfullmäktiges direktiv till kommunstyrelsen vid fastställande av kommunplanen för 2016-2018
(kf § 133/2015) var att den långfristiga låneskulden
skulle minska med minst 4,8 miljoner kronor under
2016. Kommunens likviditet har medfört att det har
varit möjligt att amortera ytterligare 15 miljoner kronor
under året.
Bredbandsutbyggnaden medför att nya tekniska
möjligheter i den kommunala verksamheten uppstår.
Det är framförallt investeringar i trådlösa nätverk i
kommunens verksamhetslokaler som behövs. De
verksamhetslokaler som är i störst behov av
investeringar är äldreboendena Gimsätra och
Gellinergården samt samtliga skolor i kommunen. I
nuvarande planering kommer åtgärderna att genomföras
under 2017.
Under förra mandatperioden beslutade dåvarande
Regering om ett stort antal riktade statsbidrag med
fokus på äldreomsorgen. Nuvarande Regering har
prioriterat riktade statsbidrag till skolan. I båda fallen
har det medfört ett stort merarbete samtidigt som det
skapar osäkerheter kring såväl storlek på statsbidraget
som nyttjande av dessa.
Under våren 2016 beslutade kommunstyrelsen att
kommunen skulle beställa en Långsiktig finansiell
analys (ks § 32/2016). Syftet med analysen var att

komplettera kommunens Riktlinjer för god ekonomisk i
Bräcke kommun (kf § 16/2015), främst avseende den
framtida statsbidragsutvecklingen. Företaget som
genomför analysen lämnade en muntlig rapport till
kommunstyrelsen och tjänstemannaorganisationen i
augusti. Den slutliga rapporten överlämnades till
kommunstyrelsen i oktober (ks § 160/2016). Under
hösten har kommunfullmäktige, fackliga organisationer
och tjänstemannaorganisationen tagit del av rapporten.
Rapporten stämmer väl överens med den utredning som
ligger till grund för kommunens Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning i Bräcke kommun.

Befolkning
Den 31 december 2016 hade Bräcke kommun 6 492
invånare, vilket innebär att folkmängden ökat med
37 personer sedan den 31 december 2015. År 2015
minskade befolkningen med åtta personer.
Födelseunderskottet blev under 2016 -33 personer,
vilket är fördelat på 59 födda och 92 avlidna personer.
År 2015 var födelseunderskottet 56 personer. Nettoinflyttningen uppgår till 71 personer, där 524 personer
har flyttat till kommunen och 453 personer har flyttat
från kommunen. År 2015 var det en nettoinflyttning
med 47 personer.
Befolkningen, fördelad på respektive församling, är:
 Hällesjö-Håsjö 1 288 personer (+2,0 procent), med
födelseöverskott (-17 personer) och flyttningsnetto
(+42 personer).
 Bräcke-Nyhem 2 265 (+1,1 procent), med
födelseöverskott (-16 personer) och flyttningsnetto
(+42 personer).
 Revsund-Sundsjö-Bodsjö 2 937 (-0,5 procent), med
födelseöverskott (±0 personer) och flyttningsnetto
(-14 personer).
Nettoinflyttningen från och till utlandet uppgick under
2016 till 168 personer. Andelen utlandsfödda är per den
sista december 2016 12,6 procent av den totala
befolkningen. Motsvarande andel 2015 var
11,5 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.

Framtiden
Det preliminära resultatet från den Långsiktiga
finansiella analys (LFA) som kommunstyrelsen
beställde i mars 2016 (ks § 32/2016), visar att
kommunen står inför ett antal utmaningar. En stor

utmaning är de demografiska förändringar som kommer
att ske fram till år 2030. Det innebär att resurser
successivt behöver omfördelas från framförallt skola
och barnomsorg till äldreomsorg. En självklar fråga är
hur det ska gå till. Tre uppenbara åtgärder bör utredas
och planeras inför framtiden. Inom en snar framtid är
behovet endast ett högstadium längs E14. Den
långsiktiga skolorganisationen i Kälarne behöver
utredas. Behovet av barnomsorg i Kälarne medger bara
en förskola. Det är angeläget att politiken diskuterar och
förankrar dessa frågor så snart som möjligt.
Kommunens äldreomsorg är utifrån ett ekonomiskt
perspektiv inte kostnadseffektiv. Den referenskostnad
som Statistiska centralbyrån (SCB) årligen tar fram
visar att kommunens kostnader är drygt 15 procent
högre (statistik från 2014 och 2015) jämfört med
genomsnittet i riket (baserat på den struktur kommunen
har enligt kostnadsutjämningssystemet). Det motsvarar
ungefär 17 miljoner kronor per år. Det är därför viktigt
att kommunchefens initiativ att genomlysa
verksamheten får genomslag.
Kommunens kostnader inom individ- och familjeomsorgen förväntas öka kommande år. Orsakerna är
flera, men en starkt bidragande orsak är det stora antal
nyanlända som har kommit till kommunen.
Integrationen av nyanlända (genom arbetsmarknadsenheten) blir därför en mycket viktig fråga för
kommunen under de närmaste åren.
Teknik- och infrastrukturavdelningen har de senaste
åren haft stora svårigheter att inrymma verksamheten
inom tilldelad budgetram. Bostadsverksamheten och
industrilokalerna är en stor anledning till problematiken.
Inom bostadsverksamheten är det framförallt
oförutsedda händelser, såsom vattenskador, som är
orsaken. Inom verksamheten industrilokaler har
hyresintäkterna under lång tid varit lägre än de faktiska
kostnader kommunen har. Det finns anledning att
överväga att budgetera mer resurser för att möta de
oförutsedda händelser som årligen uppstår inom
bostadsverksamheten. Inom området industrilokaler bör
huvuddelen av kvarvarande fastigheter läggas ut till
försäljning. De nedskrivningar som har gjorts i
årsbokslutet skapar goda förutsättningar för att sälja de
fastigheter som kommunen inte behöver för den egna
verksamheten.
Regeringen har aviserat att de kommer att tillföra
kommuner och landsting ett utökat statsbidrag med
totalt 10 miljarder kronor inför 2017. Inledningsvis
kommer statsbidraget delvis vara riktat, baserat på
kommunernas flyktingmottagande, för att successivt
övergå till ett generellt statsbidrag. För Bräcke kommun
innebär det ett tillskott med knappt 11,4 miljoner kronor
för 2017.
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Samtidigt har Regeringen aviserat förändringar
avseende ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn och ungdomar. Dagens ersättning
innebär att kommunen, genom avtal med Migrationsverket, ersätts med 1 600 kronor per dygn och plats och
ytterligare 300 kronor per dygn och belagd plats för
barn och ungdomar under 18 år placerade i HVB. De
ensamkommande ungdomar som är över 18 år ersätts
med 1 000 kronor per dygn och person för boende i så
kallat stödboende. Aviseringen från Regeringen innebär
att samtliga avtal avslutas när de löper ut (i mars 2017)
och de nya ersättningarna, som införs från halvårsskiftet
2017, uppgår till 1 350 kronor per dygn och belagd plats
i HVB och 750 kronor per dygn och ensamkommande
ungdom i stödboende. Utifrån de ensamkommande barn
och ungdomar kommunen har idag innebär de nya
ersättningsnivåerna på årsbasis ungefär en halvering av
intäkterna jämfört med systemet som gällde under 2016.
De anpassningar på kostnadssidan som kommer att
göras, är inte lika stora som intäktsbortfallet.
Under 2017 kommer skidtunneln i Gällö-berget att
invigas. Det kommer innebära att en ny reseanledning
skapas som ger möjlighet för kommunen, som helhet att
utveckla nya affärsmöjligheter. Nya affärsmöjligheter
innebär att nya och fler arbetstillfällen kan skapas som i
förlängningen kan leda till positiva förändringar i
befolkningsutvecklingen.

Pensioner och förändring av
pensionsskuld

anslag för pensionsutbetalningar och förvaltningsavgifter.
Utfallet för pensionsutbetalningar som redovisas under
gemensamma anslag har blivit 1,5 miljoner kronor
högre än budgeterat.
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 % +löneskatt
(24,26 %) av arvodena till avgiftsbestämd ålderspension. Per den 31 december 2016 har det avsatts
67 tkr exklusive löneskatt (24,26 %).
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.
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.
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.

Kommunens totala pensionsskuld uppgår den
31 december 2016 till 262,9 miljoner kronor (KPA
2016-12-12).
Pensionskostnaderna budgeteras dels i PO-pålägget som
avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) och
förändring av avsättning, dels under gemensamma
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

243,4

252,4

240,4

230,8

222,1

Förmånsbestämd pension
(avsättning i balansräkningen)

20,4

23,4

23,6

23,9

24,6

Avgiftsbestämd ålderspension
(kortfristig skuld i balansräkningen)

11,9

12,3

12,7

15,3

16,2

275,7

288,1

276,7

270,0

262,9

Total pensionsskuld
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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 har kommunfullmäktige fattat ett nytt beslut med
lydelsen ”motsvarande det stöd som beviljas”
(kf § 15/2016).
Vid årsskiftet är kommunens borgensåtagande
5,3 miljoner kronor, varav 3,6 miljoner kronor avser
borgen för fiberföreningar. Övriga borgensåtaganden är
för föreningar och egna hem.

Kapitalkostnader
Verksamheterna belastas med kapitalkostnader av två
slag, dels internränta och dels avskrivning. Internräntan
för 2016 har uppgått till 2,4 procent och beräknas på det
oavskrivna bokförda värdet på anläggningstillgångarna.
Under året har internränta belastat verksamheterna med
7,2 miljoner kronor. Avskrivningar motsvarar värdeminskningen på anläggningstillgångarna och per den
31 december 2016 har avskrivningskostnaderna uppgått
till 18,3 miljoner kronor. Det är nästan 1,2 miljoner
kronor lägre än budgeterat. Till stor del beror det på att
investeringar inte genomförts som planerat och istället
kommer genomföras under 2017.

Finansiering
Kommunens finansiering består främst av skatter och
statsbidrag, centrala poster samt finansiella poster.
I utfallet för skatter och statsbidrag redovisas en negativ
avvikelse jämfört med budget på drygt en miljon
kronor. I utfall och budget ingår de 8,1 miljoner kronor
av de totalt nio miljoner kronor extra statsbidrag för
flyktingmottagandet som utbetalades i slutet 2015.
Utfallet för de finansiella posterna visar ett underskott
mot budget på 0,3 miljoner kronor. Det beror på att en
nedskrivning av ett aktieinnehav redovisats här.
Den nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
som kommunen gjort redovisas här med totalt 12,5
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, förändringar av avsättning till deponi samt
överenskommelser om avgångsvederlag.
Avvikelser jämfört med budget för centrala poster
redovisas i tabellen (tkr):
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:

2016
179
-405
-12
-20
-982
-96
-511
-66
26
-253
-12 483
-1 000
-15 623

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

2015
6,3
5,3
1,0

2016
9,0
9,0

Jämfört med det budgeterade resultatet är årets resultat
en positiv avvikelse med åtta miljoner kronor.
Föregående år redovisades ett överskott mot budgeterat
resultat med 6,3 miljoner kronor.
Resultat jmf med budget
(mkr)
Budgeterat resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avvikelse

2015
6,3
6,3

2016
1,0
9,0
8,0

När man exkluderar de jämförelsestörande posterna är
årets resultat 20 miljoner kronor bättre än föregående år.
Resultat exkl jämförelsestörande poster
(mkr)
2015
Årets resultat enligt resultaträkningen
6,3
Jämförelsestörande poster
2,1
Avvikelse
4,2

2016
9,0
15,2
24,2
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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

+3,4 mkr

Övriga verksamhetskostnader, ökning
med en procent

+2,4 mkr

Förändrad kommunalskatt med en
krona

+/-11,9 mkr

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

+/-0,5 mkr

Höjning av avgifter och taxor med en
procent

+/-0,2 mkr

Det genomsnittliga utfallet för 2015 – 2016 är
98,9 procent vilket visar att kommunen 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
72 procent av verksamheterna. Resten av intäkterna
utgörs bland annat av riktade statsbidrag, avgifter och
hyror.

Tittar man på utvecklingen de senaste sex åren har
skatteintäkter och generella statsbidrag ökat i snitt
med 2,4 procent medan nettokostnaderna ökat med
1,1 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 i snitt 23,7 miljoner kronor per år. Det indikerar att
det fortsatt är 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

13-12-31

14-12-31

15-12-31

16-12-31

29,3 mkr

52,5 mkr

80,8 mkr

40,4 mkr

78,4 %

93,9 %

110,4 %

93,7 %

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
205,1 miljoner kronor. Under året har amorteringar
gjorts med 19,8 miljoner kronor. Kostnaden för
låneräntor har under året uppgått till 6,4 miljoner
kronor. Den totala finansiella kostnaden har uppgått till
sju miljoner kronor och inkluderar då även räntekostnader för pensioner, en nedskrivning av aktier,
dröjsmålsräntor och bankavgifter.
(mkr)
Låneskuld
Låneräntor

13-12-31
234,9
8,5

14-12-31
230,4
8,1

15-12-31
224,9
7,3

16-12-31
205,1
6,4

Eget kapital
Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den
31 december 2016 uppgår det egna kapitalet till
78 miljoner kronor vilket är en ökning med nio miljoner
kronor sen årets början.
(mkr)
Eget kapital

13-12-31
55,9

14-12-31
62,7

15-12-31
69,0

16-12-31
78,0

Likviditet
Kassalikviditeten som anger kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppgår den 31 december 2016 till
93,7 procent. Det är en minskning med 16,7 procentenheter sen årets början.
Vid årets slut uppgår kommunens likvida medel till
40,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med drygt
40 miljoner kronor sen årets början.

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 2016 till
18,1 procent. Sen årets början har soliditeten förbättrats
med 2,2 procentenheter.
Tar man hänsyn till de pensionsförpliktelser som
redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen, uppgår soliditeten den 31 december 2016 till
minus 33,5 procent, en förbättring från årets början med
3,7 procentenheter.
14-12-31
Soliditet
Soliditet inkl pensionsförpliktelser

15-12-31

16-12-31

14,8 %

15,9 %

18,1 %

-41,9 %

-37,2 %

-33,5 %

En stor del av minskningen utgörs av extra amorteringar
på låneskulden. En annan orsak är att investeringsvolymen varit högre än normalt.
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JÄMFÖRELSER ÅREN 2012 - 2016
Resultaträkning (mkr)
2012

2013

2014

2015

2016

Nettokostnad
Skatte- och statsbidragsintäkter
Finansiella poster
Extraordinära poster

- 427,5
433,6
9,8
-

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

- 429,2
444,1
8,1
-

- 428,3
442,2
7,6
-

- 433,2
448,6
6,4
-

ÅRETS RESULTAT

-

- 70,3

3,7

6,8

6,3

9,0

Balansräkning (mkr)
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

2012

2013

2014

2015

2016

427,8
68,3

346,7
74,9

334,2
89,4

318,0
116,9

326,9
103,1

496,1

Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga och kortfristiga skulder

421,6

126,2
36,9
333,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

423,6

55,9
39,8
325,9

496,1

434,9

62,7
39,8
321,1

421,6

430,0

69,0
39,9
326,0

423,6

78,0
41,6
310,4

434,9

430,0

Finansieringsanalys (mkr)
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
Verksamhetsnetto
Investeringsnetto
Finansieringsnetto
Förändring av likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

-

2012

2013

2014

2015

2016

17,9

19,3

29,3

52,5

80,8

24,4
18,0
5,0

-

28,9
15,4
3,5

-

35,7
8,0
4,5

-

31,5
2,3
5,5

-

19,0
39,7
19,7

1,4

10,0

23,2

28,3

- 40,4

19,3

29,3

52,5

80,8

40,4

2012

2013

2014

2015

2016

18,4

14,3

11,2

11,8

43,8

2012

2013

2014

2015

2016

25,4%
-23,6%
68,9%
3,70%

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%

99,2%

98,8%

98,4%

99,8%

98,0%

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
Personal från staben har deltagit i utbildningar för att
uppdateras på förändringar som sker, exempelvis ny
kommunal redovisningslag, ny arbetsmiljöföreskrift
(AFS 2015:4) och upphandling. Då staben håller sig
uppdaterade kan övriga delar i organisationen få det
centrala stöd som behövs. Informationen delges bland
annat via chefsträffarna.
Utbildningsplanen för bygg- och miljöavdelningen har
till viss del modifierats med anledning av den tänkta
sammanslagningen med Ånge kommun vilket gör att
miljö- och hälsoskyddsinspektörerna respektive
byggnadsinspektörerna vidareutbildas inom enbart det
egna området.
Vård- och omsorgsavdelningen erbjuder anställda som
utbildar sig till undersköterska, ekonomiskt stöd under
praktikperioder.
Under året har medarbetare, vid teknik- och
infrastrukturavdelningen, som saknat utbildning eller
behövt uppdatera certifikat kompetensutvecklats i
elsäkerhet, arbete på hög höjd/fallskydd, livsmedelshygien, pannskötarutbildning, ställningsbyggnadsutbildning och heta arbeten.
Inom sociala avdelningen har tre medarbetare från SPteamet gått utbildningen ”Återfallsprevention” under
våren och arbetar numera med den insatsen gällande
missbruk. En av handledarna vid arbetsmarknadsenheten har genomgått handledarutbildning i arbetssättet 7-tjugo. Detta arbetssätt utgår från ett metodmaterial med fokus på förhållningssätt och
kommunikation. I maj genomfördes en heldag kring
Jämställdhet där samtliga handledare deltog.
Handledare vid Integrationsservice har deltagit i en
heldags utbildning om flyktingmottagande och psykisk
ohälsa. All personal inom HVB-verksamheterna har fått
utbildning i systemet”BBIC”(Barns behov i centrum),
”Kultur, kommunikation och förståelse” samt ”Hot och
våld”. Några deltog även i ”Mobilisering mot droger”,
Globala dagen på MIUN samt en föreläsning om
”Kreativ integration”.
Medarbetare inom skol- och barnomsorgsavdelningen
har kompetensutvecklats inom flera områden och
yrkesgrupper. Lärarna har kompetensutvecklats i språk-,
läs- och skrivdidaktik genom Läslyftet. Kompetens-

utvecklingsinsatsen har utförts lokalt på skolan och är
tätt knuten till ordinarie arbete. Lärarna har även fått
utbildning i studie- och yrkesvägledning. Elevassistenterna har genomgått fortbildning via projektet
Elevens delaktighet. Under hösten påbörjade biträdande
rektorer rektorsutbildningen och förskolecheferna
avslutade under våren en ettårig förskolechefsutbildning
som skolverket drivit genom Stockholms universitet.
Åtta förstelärare är tillsatta, några har sedan tidigare
haft uppdraget men två är nya. Förstelärarna är aktiva
kunskapsbärare som arbetar pedagogiskt med fokus på
kollegialt stöd. Ett antal lärare har under året påbörjat
speciallärare/specialpedagogsutbildningen genom
Lärarlyftet.
Delaktighet och inflytande
Samverkan mellan fackliga organisationer och
arbetsgivare bedrivs enligt samverkansavtalet.
Närhetsprincipen råder vilket innebär att frågor i första
hand ska lösas på arbetsplatsträffar, vilket är så nära
arbetsplatsen som möjligt. Frågor som är övergripande
för avdelning tas upp på lokal samverkansgrupp och för
frågor som gäller hela organisationen finns central
samverkansgrupp. Den här ordningen är nu väl
inarbetad och fungerar bra i kommunen.
Personalförsörjning och personalrörlighet
Under året har 19 tillsvidareanställda valt att gå i
pension. Sex av dessa personer har valt att ta ut pension
i förtid medan fyra av de som gått i pension är 66 år och
har valt att arbeta ett år extra. Fyra personer som
uppnått pensionsåldern har valt att fortsätta arbeta.
Organisationen har inom flera avdelningar påbörjat
strategiskt riktade arbeten för att möta det stora
rekryterings- och kompetensbehov som finns nu och på
sikt.
Inom vård- och omsorgsavdelningen kan befintlig
personal som utbildar sig inom områden som är till
gagn för avdelningen få stöd för dessa studier.
Avdelningen arbetar också med ett projekt som ska ge
en snabbare och bättre genomströmning av blivande
undersköterskor med utomeuropeisk bakgrund. Förutom
dessa insatser finns även kontrakt på två fasta lärlingsplatser för de som vill lära sig undersköterskeyrket
genom mer praktik.
Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO) på sociala
avdelningen satsar aktivt på att söka nyutexaminerade
socionomer. I jobbannonser har man under året
uppmanat nyutexaminerade att söka tjänsterna. IFO
erbjuder numera även mentorskap till alla nyanställda
socionomer och har infört ett introduktionsprogram. Det
har gjorts en extra satsning på att ta emot praktikanter
och i år har praktikanterna erbjudits sommarjobb och
fortsatt vikariat. Två studenter har gjort båda sina
praktikperioder och sommarjobbat vid IFO. Båda
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uppger att de vill arbeta vid enheten när de tar sin
examen 2017.
Medarbetare inom skol- och barnomsorgsavdelningen
som går specialpedagogutbildningen erbjuds att läsa
viss del under arbetstid.
Ett annat sätt att tillse att rätt kompetens finns inom
kommunens verksamheter är att dela tjänster med andra
kommuner. Bräcke kommun har under året gjort om
tjänsten chef för bygg- och miljöavdelningen samt
folkhälsosamordnare så att de numera delas 50/50 med
Ånge kommun.
Arbetsmiljö
Upphandling av ny företagshälsovård genomfördes
under maj månad och bytet skedde den 1 september
2016. Ny företagshälsovård för Bräcke kommun, och
därmed även leverantör av ”sjuk och frisk-tjänsten”, är
Previa. ”Sjuk- och frisk-tjänsten” innebär efter
övergången att en sjuksköterska svarar då den anställde
ringer, för att anmäla sjukdom eller tillfällig föräldrapenning (VAB), oavsett tid på dygnet eller veckodag.
På så sätt erbjuds den anställde omedelbar rådgivning.
Försäkringskassans och Bräcke kommuns samarbetsavtal förlängdes, då båda parter såg fördelar med detta
samarbete.
Sjukfrånvaron är en prioriterad fråga och har under året
följts upp veckovis. Data som tagits fram veckovis har
sedan analyserats och är en av flera faktorer som kan
vara till hjälp i revideringen av dokumentet Riktlinjer
för rehabilitering.
Skyddsrond och medarbetarenkät HME (hållbart
medarbetarengagemang) är genomförda och resultaten
är redovisade för ledningsgruppen samt central
samverkansgrupp. Resultaten på enhetsnivå har även
chefer och medarbetare tagit del av. Medarbetarenkäten
som skickades ut i augusti har utökats med en fråga som
rör informationsspridning i organisationen.
Jämställhetsplanen har reviderats och antagits av
kommunfullmäktige (kf §37/2016), nästa revidering
sker 2019.
Under november genomförde Arbetsmiljöverket två
nationella arbetsmiljöinspektioner i organisationen. En
handlade om socialsekreterarnas arbetsmiljö och den
andra om första linjens chefers arbetsmiljö inom vårdoch omsorg. Arbetet fortskrider i organisationen
gällande utkomsten av dessa inspektioner.
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Lönebildning
Årets lönerevision är slutförd och ligger i linje med de
medel som var avsatta i budgeten (tre procent). De
centralt fastställda nivåerna uppgick till 520 kronor per
person samt en extra satsning på undersköterskor inom
kommunals avtalsområde. För övriga fackförbund var
årets centrala avtal sifferlösa. Ny lön kunde utbetalas till
samtlig personal i maj medan undersköterskesatsningen
utbetalades i juni.
Utfallet i årets lönervision blev en genomsnittlig och
generell uppräkning med 520 kronor per person samt en
uppräkning med 1,5 procent avseende lägstalöner och
timlöner inom kommunals avtalsområde. Undersköterskesatsningen innebar att samtliga, av parterna
identifierade, 220 personer som arbetar inom vård och
omsorg och är utbildade till undersköterska fick ett
extra påslag med i genomsnitt 280 kronor. Därutöver
erhöll totalt 53 undersköterskor ytterligare 880 kronor i
genomsnitt – vilket är i linje med det centralt fastställda
kollektivavtalet. Det totala utfallet i lönerevisionen blev
3,44 % inom kommunals avtalsområde.
Inom vårdförbundets avtalsområde blev utfallet
2,7 procent. Utfallet inom OFR (tjänstemän) avtalsområde blev 2,76 %, varav 2,7 procent var generellt och
ytterligare 0,2 procent fördelades till gruppen handläggare. Inom lärarfackens avtalsområde blev utfallet
2,5 procent till ej legitimerad personal och 2,7 procent
till legitimerad personal – totalt 2,65 procent. Utfallet
för chefskollektivet blev 2,9 procent.
Begreppet bibehållen köpkraft som infördes 2015 har
använts inom samtliga avtalsområden. Inför nästa års
lönerevision kommer en översyn av nuvarande riktlinjer
att göras.
Årets lönekartläggning baserad på 2016 års löner har
utarbetats och fastställts av kommunstyrelsen
(ks § 178/2016). Lönekartläggningen kompletterades
med en omvärldsanalys samt en djupare analys kring
chefskollektivets lönebild. Resultatet av lönekartläggningen är att kommunstyrelsen beslutade att
genomföra lönejusteringar för 14 stycken chefer samt
tre stycken arbets-/fysioterapeuter.

Uppföljning av de personalpolitiska effektmålen,
räknat per helår

motsägelsefulla bild är att antalet arbetade timmar har
ökat mellan åren med bibehållen total sjukfrånvaro.
Detta har dock inte medfört att antalet långtidssjuka är
fler vid respektive årsskifte.

Målsättning 1: Sjukfrånvaron ska inte överstiga
6,5 procent av tillgänglig ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron inom åldersgruppen upp till 29 år har
minskat och återgått till en mer normal nivå.

Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid
under år 2016 är 7,81 procent Sjukfrånvaron under 2015
uppgick till 7,79 procent, vilket innebär att sjukfrånvaron har ökat under 2016. Målet är inte uppnått.

Antalet långtidssjuka per den 31 december 2016 är lika
många som ett år tidigare. Andelen långtidssjuka i
förhållande till den totala sjukfrånvaron visar att det
arbete som har skett under året har haft effekt på de
långa sjukfallen. Bakom siffrorna är det en stor
rörlighet, vilket innebär att åtgärder vidtas samtidigt
som nya personer tillkommer. Under 2016 var 17
personer sjukskrivna hela kalenderåret eller längre,
jämfört med 22 personer året innan. Totalt under året
har 61 personer (4 män och 57 kvinnor) varit
långtidssjuka i varierande omfattning (hel- eller deltid).
Under 2015 var motsvarande siffra 102 (11 män och
91 kvinnor).

Personalstatistik

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.

Sjukfrånvaro 2012-2016

Sjukfrånvaro i % per avdelning 2014-2016

12%
10%
8%
6%

7,65%
5,89%

7,79%

Teknik/infrastrukturavd

7,25%
4,31%
4,00%

Staben

6,84%
2,98%
4,43%

7,81%

5,92%

4%

8,90%
9,98%
10,31%

Vård och Omsorgsavd

2%
0%

6,06%
5,56%
7,33%

Socialavd

2012

2013

2014

2015

2016

2015

2016

8,6
4,3
6,9
7,5
8,2

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

52,4

43,0

Den nedbrutna sjukfrånvaron visar att andelen
långtidssjuka har minskat i förhållande till den totala
sjukfrånvaron. Eftersom den totala sjukfrånvaron är på
samma nivå som 2015 innebär det att korttidsfrånvaron
har ökat från 2015 till 2016. Vid årsskiftet var 36
personer långtidssjuka, vilket är identiskt med antalet
långtidssjuka år 2015. Orsaken till denna något

2016

2,08%
5,55%
2,63%

Tillväxtavd

7,34%
5,48%
4,55%

Bygg och Miljö avd

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

2015

6,67%
6,47%
5,97%

Skola/Barnomsorgsavd

Sjukfrånvaron för 2016 är på samma nivå som 2015.
Den totala sjukfrånvaron på 7,81 procent motsvarar
110 111 timmars bortfall, vilket motsvarar ungefär
57 heltidstjänster. Bortfallet kompenseras i huvudsak
med vikarier.

2014

7,65%
7,79%
7,81%

Totalt Bräcke kommun

0%

5%

10%

15%

Sjukfrånvaron utifrån ett avdelningsperspektiv är
ytterligare ett sätt att bryta ned sjukstatistiken. Vårdoch omsorgsavdelningen har fortsatt en hög
sjukfrånvaro. Ökningen inom sociala avdelningen beror
bland annat på att HVB-verksamheten har ökat markant
under året. Sjukfrånvaron inom detta område är
generellt högre än övriga delar inom avdelningen. Skoloch barnomsorgsavdelningens sjukfrånvaro har fortsatt
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att minska, vilket delvis kan förklaras av att de stora
statliga förändringarna har börjat sätta sig.
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,
8,44 procent. Ifjol var motsvarande siffra 8,39 procent.
Sjukfrånvaron för månadsanställd personal uppgår då
till 11,60 procent på vård- och omsorgsavdelningen och
6,35 procent på skol- och barnomsorgsavdelning.
Antalet sjuktillfällen uppgick under 2016 till 574
stycken1, att jämföra med 548 stycken under 2015.
Sjuktillfällena fördelas enligt följande:
Antal sjuktillfällen
Sjuktillfällen 1-14 dagar
Sjuktillfällen > 14 dagar
Totalt

2015
319
229
548

2016
313
261
574

Den totala frånvaron för personal med månadslön har i
genomsnitt under 2016 uppgått till 103 dagar/anställd
(2015: 100 dagar).
Semester- och övertidsskuld
Månadsavlönade med semesteranställning hade vid
årsskiftet sammanlagt 9 616 outtagna semesterdagar.
Det motsvarar ungefär 37 årsarbetare, vilket är en
årsarbetare mer än förra året. Dessutom fanns för dessa
grupper outtagen komptid med 2 717 timmar. Det
motsvarar ytterligare 1,3 årsarbetare.
Två grupper av anställda behöver normalt inte ersättas
när de har semester. Det är ferie- och uppehållsanställda. Anställda med ferielön respektive uppehållslön har 2 398 respektive 165 dagar innestående per den
31 december.
Den outtagna/intjänade semestern och okompenserade
mertiden värderas totalt till 22,0 miljoner kronor
inklusive sociala avgifter (2015: 21,0 miljoner kronor).

Sex personer har fler än tio sjuktillfällen under 2016. En
av personerna har varit sjuk vid 18 tillfällen. Under
2015 var det fyra 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.

Inom främst vård- och omsorg finns ett schemaavtal
som innebär att personalen har en timbank. Vid
mättillfället (december 2016) hade berörd personal
upparbetat 3 124 timmar i timbanken. Det motsvarar i
genomsnitt 10,5 timmar/person eller 593 560 kronor i
”timbanksskuld”.

Total frånvaro

Jämställdhet

Personalen har tagit ut 92,7 procent av årets intjänade
semester. Varje medarbetare har i genomsnitt tagit ut
23,1 dagar baserat på det totala antalet månadsanställda
exklusive ferieanställda. 2015 uppgick uttaget till 24,0
dagar.

Den 31 december 2016 hade kommunen 723 personer
anställda med månadslön, hel- eller deltid. 587 är
kvinnor och 136 är män. Andelen män har ökat från
18,6 procent till 19,0 procent.

Månadsanställda har totalt haft 25 823 sjukfrånvarodagar under 2016. I genomsnitt motsvarar detta
35,7 dagar per anställd (2015: 35,0 dagar).
Frånvarouttag orsakat av föräldraledighet och vård av
barn har skett vid totalt 753 tillfällen, varav männens
uttag utgör 19,2 procent. I genomsnitt motsvarar uttaget
17,6 dagar/ anställd jämfört med 16,0 dagar/ anställd
året innan.
Ledighet för studier har enligt befintlig statistik i
genomsnitt tagits ut med 7,6 dagar/anställd jämfört med
fjolårets uttag på 4,1 dagar/anställd. I huvudsak har
ledigheterna tagits ut av personal som tillhör vård- och
omsorgsavdelningen.

1

Vid beräkningen av antalet sjuktillfällen har flera
sjukperioder sammanräknats om de sker inom fem
dagar.
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Andelen deltidsanställda har minskat, från
19,2 procent till 17,9 procent. En bidragande orsak till
minskningen är införandet av önskad sysselsättningsgrad inom vård- och omsorgsavdelningen.
Vid årsskiftet fanns 239 personer, varav 73 män,
registrerade som timavlönade jämfört med 204 stycken
vid samma tidpunkt 2015. Andelen män var
30,6 procent, jämfört med 24,0 procent 2015.
Vid årets början var kvinnornas medellön 96,65 procent
av männens. Vid årets slut hade den ökat till 97,46
procent. Skillnaden i kronor mellan mäns och kvinnors
medellön är 706 kronor, jämfört med 906 kronor året
innan. Medellönen för alla med månadslön har under
året ökat med 847 kr motsvarande 3,12 procent. År
2015 var ökningen 2,03 procent och 2014 1,34 procent.
Ett annat sätt att jämföra löneskillnaden mellan kvinnor
och män är medianlönen. Männen hade 442 kronor
lägre medianlön än kvinnorna vid årsskiftet 2016, att
jämföra med 222 kronor högre 2015.

Den 31 december 2016 var fem personer, som uppnått
allmän pensionsålder, månadsanställda i Bräcke
kommun. Antalet månadsavlönade som uppnår allmän
pensionsålder inom fem år är 77 stycken
(2015: 95 stycken). Inom 10 år är motsvarande siffra
168 stycken (2015: 209 stycken) eller 23,0 procent av
det totala antalet månadsanställda

Anställda
Antalet anställda personer uppgår till följande:
Antal personer
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda (månadslön)
Totalt (månadsanställda)
Timanställda (årsarbeten)

2015
632
76
708
73

2016
651
72
723
72

Övertid och fyllnadstid

Personalstyrkan, räknat i antalet anställda personer med
månadslön, har under året ökat med 3,1 procent Antalet
månadsanställda vid årets början var 708 personer och
vid årets slut 723 personer. Ökningen beror främst på
det stora flyktingmottagandet under det först halvåret
2016.
1 406 inkomstuppgifter avseende år 2016 har skickats
till Skatteverket. Då rör det sig om såväl anställda som
förtroendevalda, stödföräldrar och andra uppdragstagare. Bruttolönen enligt kontrolluppgifterna var
236 173 928 kr, vilket är en ökning med 10,4 miljoner
kronor jämfört med 2015.
Omräknat till heltider fördelades antalet anställda med
månadslön enligt följande (per 31 december):

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

2014
8,00
41,00
15,55
4,00
22,00
207,17
295,93
43,35
637,00

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

2016
7,600
42,361
14,755
6,000
23,500
212,485
319,236
66,800
692,727

Det totala antalet heltider har ökat med knappt
20 stycken jämfört med föregående år. Ökningen inom
skol- och barnomsorgsavdelningen beror på det stora
asylmottagandet i kommunen.
Personalomsättning
Personalomsättningen består av två delar – avgångar
och nyanställningar. Under året har antalet anställningar
med månadslön förändrats från 714 till 732 stycken.
Under året är antalet nyanställningar 219 stycken.
Antalet avgångar uppgick till 199 stycken.
Medelåldern för månadsanställda kvinnor är 47,8 år
medan motsvarande siffra för män uppgår till 47,2 år.
Andelen anställda, yngre än 50 år uppgår till 50,3
procent. Andelen anställda som är 60 år eller äldre
uppgår till 17,8 procent.

Övertid och fyllnadstid har beordrats med 9 046 timmar
under 2016. Motsvarande siffra under 2015 var
7 029 timmar. Tiden motsvarar ungefär 4,5 årsarbetare.
Uttaget belastar i huvudsak teknik- och infrastrukturavdelningen, vård- och omsorgsavdelningen samt skoloch barnomsorgsavdelningen. Till stor del beror det på
svårigheter att hitta vikarier och ökade insatser inom
bostadsbeståndet med anledning av det stora
flyktingmottagandet.
Timavlönade
Under året har timavlönad personal varit anställd
143 371 timmar jämfört med 145 999 timmar under
2015. Timtiden motsvarar 13,3 procent av den totala
arbetstiden, vilket är en minskning med
0,2 procentenheter jämfört med 2015.
Sammanfattning
Nedanstående tabell visar en sammanfattning hur all
arbetad tid och all frånvaro har fördelats under 2016.
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

2015
470,41
72,72
0,47
1,18
2,37
547,16

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

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

61,62
11,76
53,89
0,69
2,77
3,43
27,74
161,91
709,07

62,51
11,63
53,80
0,36
3,36
4,07
36,06
171,79
716,28
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MILJÖREDOVISNING
eller leasing ska fordonen klara de miljökrav som gäller
för miljöfordon.

Kommunens miljömål
Kommunens miljömål är valda utifrån de lokala
förutsättningar och behov som finns. Några av de
miljömål kommunen följer upp är:

Kommunfullmäktige har i april bifallit en motion om att
revidera den kommunala miljöpolicyn och att ta fram
förslag till tydliga miljömål (kf § 49/2016).



Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricksvattentäkterna i kommunen ska skyddas mot
negativ påverkan.



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



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



2020 ska 100 % av kommunens fordon vara
miljöbilar och utsläppen av koldioxid ska minska
med minst 20 % fram till år 2020 jämfört med år
2015.

Uppföljning och utvärdering

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

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.
Elförbrukningen i kommunala verksamheter förutom
bostäder och industrihus har ökat med 0,4 % jämfört
med föregående år.
Årsförbrukning
2016
Total elenergiförbrukning
exkl industrihus och bostäder

8 416 162

Årsförbrukning
2015
8 381 384

Under året har större åtgärder genomförts, för att nå
målet om koldioxidutsläpp, i och med att Furulund och
Furugränd i Bräcke samt Stationsvägen i Kälarne
konverterats till fjärrvärme. Ett arbete har påbörjats
under hösten för att öka andelen bilar som uppfyller
kraven enligt den nationella miljöbilsdefinitionen.

Nyckeltal
Nedan redovisas några nyckeltal knutna till miljömål inom kommunen.

Insamlad mängd farligt avfall (kg)
Skyddsområden för vattentäkter

2011

2012

2013

2014

2015

2016

25 962

25 417

26 312

28 445

26 498

29 003

4

4

5

5

5+2 på gång

5+2 på gång

29 %, 19 (64)

22 %, 16 (72)

21 %, 17 (81)

Energiförbrukning i kommunens bostäder
och lokaler (GWh)

20,24

Andelen miljöfordon*

67 %

* 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
2016

Intäkter
2016

Netto
2016

Budget
2016

Prognos
2016

Avvikelse Avvikelse
mot prognos mot budget

(tkr)
Kommunfullmäktige pol org

626

-

626

694

681

55

68

Revision

688

-

688

690

690

2

2

2

-

2

-

-

40
3 119
3 159

2 179
2 179

40
940
980

81
1 287
1 368

61
1 126
1 187

21
186
207

2 883
1 474
15 682
191 115
108 029
34 617
147 010
65 988
566 798

647
25 863
86 547
5 127
27 211
49 580
194 975

2 883
1 474
15 035
165 252
21 482
29 490
119 799
16 408
371 823

3 158
1 426
15 640
161 043
18 284
29 714
126 548
28 837
384 650

3 113
1 483
15 635
163 576
19 392
29 443
123 370
22 475
378 487

230
9
600
1 676
2 090
47
3 571
6 067
6 664

Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen
Utveckling/Struktur
20
Delade resurser
53 140
Pensioner, löneskatt
13 902
Summa
67 062

14 790
14 790

20
38 350
13 902
52 272

6 963
45 136
12 400
64 499

40 018
13 550
53 568

175
6 861
7 036

2 136
2 136

175
4 725
4 900

188
4 150
4 338

184
4 717
4 901

645 371

214 080

431 291

456 239

439 514

30 783
18 300
353
25
111

8 733
5
2 300

30 783
- 18 300
- 8 733
353
20
- 2 189

489

11 038

1 934

- 13 689

645 860

225 118

433 225

-

273 134
11 153
164 365
448 652

7 080

648

652 940

674 418

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

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation
Bygg- och miljöavdelning
Summa
Summa nämndernas verksamhet
Centrala poster
Kommunens av- och nedskrivningar
Justering verksamhetens avskrivningar
Justering interna poster
Justering utrangeringar anläggn.tillg
Reavinst/reaförlust
Övriga centrala poster
1
Summa centrala poster
NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Kommunal fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Summa
Finansiella poster
RESULTAT

-

-

-

-

-

2

20
1 668
352
1 296
9
8
1

-

2
41
347
388

275
48
605
- 4 209
- 3 198
224
6 749
12 429
12 827
-

6 943
6 786
- 1 502
12 227

-

13
575
562

8 223

24 948
- 11 306
- 1 177
406
253
20
- 2 461

-

-

18 361
18 361
8 763
20
4 179

-

12 422
61
30
353
1 990

-

12 922

-

14 856

- 15 623

442 550

426 592

-

6 633

9 325

- 273 134
- 11 153
- 164 365
- 448 652

- 274 662
- 11 114
- 163 915
- 449 691

- 272 055
11 171
- 164 364
- 447 590

6 432

6 141

6 236
14 762

-

8 995

-

-

-

19 477
19 477
9 139
100
4 650

-

1 000

-

-

1 079
18
1
1 062

-

-

196

-

-

5 767

-

1 528
39
450
- 1 039
291
7 995
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RESULTATRÄKNING
(mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

Not

2
3
4

NETTOKOSTNAD
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5
6
7
8

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
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-

172,2
574,6
30,8

- 433,2

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2016-12-31

9

-

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

Bokslut
2015-12-31

-

143,4
552,9
18,8

- 428,3

-

264,2
178,0
0,1
7,7

Budget
2016

Prognos
2016

133,7
- 556,8
- 19,5

132,2
- 540,4
- 18,4

- 442,6

- 426,6

274,7
175,0
0,6
6,7

272,1
175,6
0,6
6,9

9,0-

6,3-

1,0-

14,8

9,0

6,3

1,0

14,8

-

BALANSRÄKNING
(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

Bokslut
2016-12-31

Bokslut
2015-12-31

304,7
13,3
8,9

302,6
10,2
5,2

326,9

318,0

62,7
40,4

36,1
80,8

103,1

116,9

430,0

434,9

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

15
69,0
9,0

62,7
6,3

Eget kapital, utgående balans

78,0

69,0

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

78,0

69,0

78,0

69,0

24,6
17,0

23,9
16,0

41,6

39,9

200,4
110,0
310,4

220,1
105,9
326,0

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

430,0

434,9

20

178,7
43,4
222,1

185,7
45,1
230,8

21

5,3
-

7,9
-
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FINANSIERINGSANALYS
(mkr)

Utfall
2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justeringsposter enligt specifikation
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
+/- 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
Årets kassaflöde

-

-

-

41,5

33,6

20,3

26,6
4,1
19,0

17,3
14,0
2,3

0,8
10,4
31,5

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

40,4

-

-

60,9
14,9
7,3

-

11,8
14,4

-

1,6
40,3

-

0,7
0,4
2,3

-

-

14,8
14,8

-

52,8

-

80,8

Upplysningar om väsentliga betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normala
Återbetalning AFA-avgifter för åren 2004

-

5,8
0,3
5,5
28,3
52,5

28,0

30,8
0,7
1,0

Justeringsposter

-

80,8

40,4

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
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6,3
14,0

-

Likvida medel vid årets slut

Försäljning fjärrvärmeverksamheten
Överenskommelse om avgångsvederlag

14,8
18,8

-

Likvida medel vid årets början

Utfall
2015

9,0
32,5

19,8
0,1
19,7

-

Prognos
2016

80,8

18,4
0,4
-

-

18,8
0,3
0,2

-

-

32,5

18,8

14,0

-

-

3,5

-

1,0

-

0,1

-

1,0

-

0,1

-

4,9

14,1
1,0
16,6

NOTER
(tkr)

2016-12-31

2015-12-31

Not 1 Övriga centrala poster
Statsbidrag äldresatsningen
Inkontinensbidrag landstinget
Justering po-pålägg (arbetsg.avg., pensioner, försäkringar)
Kostnade avs borgensåtaganden
Justering periodiserade kostnader
Överenskommelse om avgångsvederlag
Ersättning för räddningstjänstkostnad
Kostnad räddningsinsats brand Octowood
Förändring avsättning till deponi
Inkassokostnader mm
Återvunna kundförluster mm

-

-

2 179
112
1 895
982
1 000
24
9

Summa övriga centrala poster:

-

2 189

10

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

6,2
23,7
39,4
57,7
6,4

-

5,3

Försäkringsersättning fastighetsbrand

1,1

-

Ersättning för räddningstjänstkostnad

-

0,8

-

-

-

124
1 251
14
1 165
849
1 058
42
45

(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

Återbetalade AFA premier

-

Summa verksamhetens intäkter:

3,9

172,2

143,4

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

-

Jämförelsestörande kostnader
Realisationsförluster vid försäljning av fastigheter och mark

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

-

322,9
6,0
16,8
93,9
7,7
97,7

-

5,7

Kostnader i samband med fastighetsbrand

-

1,1

-

Utrangeringar anläggningstillgångar

-

0,4

-

Kostnad räddningsinsats brand Octowood
Förändring avsättning deponi
Överenskommelse om avgångsvederlag

1,0
1,0

-

-

-

1,0
1,2

Summa verksamhetens kostnader:

-

574,6

-

552,9

I verksamhetens intäkter och kostnader har interna poster
exkluderats med:

52,9

57,4

Upplysningar om leasing lämnas under redovisningsprinciper
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(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

-

15,6
2,7
12,5

-

16,2
2,6
-

-

30,8

-

18,8

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.
* Under 2016 har nedskrivningar av anläggningstillgångar gjorts , dels av industrifastigheter som planeras att
avyttras samt av Fjällsta skola där verksamheten har avvecklats .
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

-

274,2
1,3
0,2

-

264,4
0,3
0,5

273,1

264,2

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

77,2
9,2
3,4
0,2
55,0
20,9
11,1
1,4

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

* Övriga generella statsbidrag
Kompensation slopandet av nedsättn av soc avg för unga
Tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar
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-

-

175,5

178,0

8,1

0,5
0,9

8,1

1,4

(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

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

0,4
0,1
0,1

0,1

0,6

0,1

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

-

6,4
0,2
0,1

-

7,3
0,3
0,1

Jämförelsestörande finansiella kostnader
Värdereglering långfristig fordran

-

0,3

-

7,0

-

7,7

Avstämning balanskravet
Årets resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster

9,0
-

-

6,3
5,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

9,0

1,0

-

-

9,0

1,0

-

Not 9 Årets resultat

Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
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(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

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

-

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

725,9
320,7
100,5

-

304,7

-

Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

302,6
40,6
10,6
12,3
15,6

302,6

-

304,7

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

695,9
305,1
88,2

318,5
10,0
9,7
16,2
302,6

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

11,6
153,4
15,3
33,5
33,9
54,9
-

304,7

302,6

* 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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-

-

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

-

-

48,8
38,6
10,2
10,8
2,0
2,6
10,2

(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

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
MidSweden 365
Kommuninvest i Sverige AB, förlagslån

Summa finansiella tillgångar:

1,6
1,7
-

2,0
-

3,3

2,0

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

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

1,5

1,5

2,4
1,7
4,1

1,7
1,7

8,9

5,2

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

3,2
12,0
9,7
11,2

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

62,7

36,1

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

38,6
1,8
40,4

79,1
1,7
80,8

Kommunen har en checkkredit på 20 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället .
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(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
varav uppbyggnad av pensionsreserv

78,0
10,4

69,0
10,4

Utgående eget kapital

78,0

69,0

Not 15 Eget kapital

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

-

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

-

23,6
1,0
1,0
0,3
-

Utgående avsättning, arbetstagare

24,5

23,9

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

15,4
3,5
0,8

15,6
2,9
0,8

Summa pensioner
Löneskatt

19,7
4,8

19,3
4,6

24,5

23,9

0,1

-

Pensionsskuld enligt OPF-KL, förtroendevalda
Summa avsättningar för pensioner:
Förpliktelse minskad genom försäkring
Överskottsmedel i försäkringen
Aktualiseringsgrad
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24,6

23,9

-

-

93%

92%

(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

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

16,0
1,0
-

Utgående avsättning

17,0

-

16,2
0,2
16,0

Deponin i Kälarne beräknas kunna återställas inom ett år. Den ursprungliga kostnaden beräknades till 5,5 mkr.
Hittills har 0,9 mkr förbrukats till deponin i Kälarne. En ny bedömning har gjorts i samband med bokslutet och
ytterligare en miljon kronor har avsatts 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

-

205,1
0,1
4,8
200,4

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

224,9
-

4,8
220,1

2,96 %
3,0 år

3,20 %
2,84 år

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

20,1
78,1
62,5
64,2

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

4,8
18,6
21,0
15,3
40,8
5,4

110,0

105,9

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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(mkr)

2016-12-31

2015-12-31

Not 20 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse, arbetstagare
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Sänkning av diskonteringsräntan
Bromsen
Övrig post
Utgående ansvarsförbindelse, arbetstagare
Pensionsskuld för förtroendevalda enligt avtal PBF
(beräknad första gången per 2016-12-31)
Summa ansvarsförbindelse:
Aktualiseringsgrad

-

-

-

230,8
10,0
2,5
1,9
0,1
0,6
220,7

-

-

-

240,4
9,6
3,5
1,9
1,0
0,6
230,8

1,4

-

222,1

230,8

93%

92%

0,3
0,1
-

0,5
0,1
0,1

0,4

0,7

1,3
3,6

1,3
5,9

4,9

7,2

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

Summa borgensförbindelser:
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 286 kommuner och
landsting/regioner som per 2016-12-31 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
36

5,3

7,9

-

-

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 2016-12-31
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala
tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Bräcke
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till
283 260 963 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 276 862 204 krono

INVESTERINGSREDOVISNING
Årets investeringar
Beslutad investeringsbudget uppgick vid årets början
till 23,5 miljoner kronor inklusive de 10,4 miljoner som
ombudgeterats från 2015. I februari beslutade
kommunfullmäktige at utöka investeringsbudgeten med
20 miljoner kronor för investeringsprojektet
MidSweden SkiPark (kf § 19/2016) och i april
beslutades att utöka med 4,5 miljoner kronor för
ombyggnader i samband med omorganisationen av
barnomsorg och grundskola i Gällö skolområde
(kf § 31/2016). I juni beslutades om ytterligare
investeringsprojekt - konvertering till fjärrvärme i
områdena Furulund och Furugränd i Bräcke för
3,2 miljoner kronor (kf § 77/2016), ombyggnationer för
utökning av platser på HVB i Bräcke med en miljon
kronor (kf § 79/2016) och 450 tusen kronor till
iordningställande av asylboende på Tallgläntan i
Kälarne (kf § 80/2016). I oktober utökades investeringsbudgeten med 189 tusen kronor för att utföra
skyddsåtgärder vid HVB (kf § 115/2016).
Det innebär att investeringsbudgeten för 2016 totalt har
uppgått till 52,9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige fattade i juni beslut att konvertera
det före detta elevhemmet i Bräcke till lägenheter, en
investering på 17,5 miljoner kronor. Beslutet gällde
under förutsättning att Migrationsverket tecknade ett
sexårigt hyresavtal (kf § 78/2016). I januari 2017 har
Migrationsverket meddelat att de avbrutit
boendeanskaffning och beslutet fallit.
Under året har 43,7 miljoner kronor upparbetats. Totalt
kommer 12,2 miljoner kronor begäras ombudgeterade
till 2017.
MidSweden Skipark
Hittills har 29,8 miljoner kronor förbrukats. Totalt är
investeringen, i skidtunneln för inomhusåkning,
beräknad till 35,6 miljoner där kommunen finansierar
maximalt 20 miljoner kronor.
Medel för uppkomna behov
Under 2016 har det funnits 500 tkr till investeringar för
uppkomna behov. Totalt har 428 tkr använts till
anskaffning av fordon inom renhållningsverksamheten,
matvagnar inom vård och omsorg, fiberutbyggnad på
Furugränd och för inköp av spisar till HVB.

Teknik- och infrastrukturavdelning
Totalt har avdelningen haft en investeringsbudget för
2016 på drygt 27 miljoner kronor. Av dem har drygt 25
miljoner kronor förbrukats och 6,5 miljoner kronor
kommer begäras ombudgeterade till 2017. Det innebär
en avvikelse mot budget med 4,5 miljoner kronor, vilket
beror på att projektet omstrukturering Gällö skolområde
blivit dyrare än budgeterat. Begäran om ombudgetering
beror främst på att kommunen väntar på besked från
tillsynsmyndigheterna för att kunna fortsätta arbetet
med reningsverket i Pilgrimstad och för att planerade
investeringar försenats då de inte hunnit slutföras innan
årets slut.
Några av de större investeringar som genomförts under
perioden är:
Standardförbättringar av delar av Vinkelgatan,
Kronvägen, Ånäsvägen, Svedjegatan, Tippgränd,
Jämtlandsgatan samt Violvägen.
Åtgärder vid reningsanläggningarna i Gällö, Revsund
och Döviken.
Utbyte av armaturer och/eller ljuskällor i gatubelysningsnätet har genomförts i tätorterna och kommer
slutföras under 2017.
Konverteringen av brandlarm till SBF-godkända har
slutförts vid Gällö skola och gymnasieskolan i
Bröckling samt vid kommunförrådet och ishallen.
Taksäkerhetsutrustning har monterats på flera tak i
beståndet. Tak på Furugränd 4 och 6 samt E14-huset har
bytts ut.
Ombyggnationer av skolköket i Gällö samt förskolorna
i Pilgrimstad och Gällö och tillhörande utemiljöer har
genomförts.
Pannanläggningen och dess driftstyrning vid Gällö
skola har genomgått renovering och ombyggnation.
En tidigare administrativ del av Tallgläntan i Kälarne
har byggts om till boende.
Arbetet med att konvertera Furulund och Furugränd i
Bräcke till fjärrvärme är genomförd vilket har minskat
kommunens oljebaserade uppvärmning.

Vård- och omsorgsavdelning

Stab

De medel som funnits för, sängar, taklyftar och övrig
utrustning inom vård och omsorg har i stort sett
förbrukats under året. Projektet Nyckelfri hemtjänst i
Bräcke och Gällö har slutförts.

Avdelningen budgeterar för kommunens verksamhetsgemensamma investeringar inom IT-området. För 2016
har stabens investeringsbudget omfattat 3,3 miljoner
kronor. Drygt 0,8 miljoner kronor kommer begäras
ombudgeterade till 2017 för projektet IT enligt IT-plan
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avseende trådlöst nätverk på Trollskogens förskola samt
projektet fysisk infrastruktur. Totalt har investeringar
för 1,1 miljoner kronor genomförts. Inom projektet
personaldatorer har planerade utbyten skett, utbyte av
tunna klienter till datorer har gjorts inom vård- och
omsorgsverksamheten samt att det till skolverksamheten har köpts in tio speciella plattor som ska
utvärderas av lärare.
Upphandling av utrustning för kommunalt WAN (nät
för datakommunikation mellan orter) har genomförts.
Inom området nätverks-utrustning har en del pengar
satsats på att förbättra det trådlösa nätet, både vad gäller
stabilitet och säkerhet.
En backupserver har köpts in för att säkerställa
funktionen på backupen. Sex domänkontrollanter
(servrar) har köpts in för att ge en stabilare och säkrare
miljö för inloggning och rättighetshantering.
Inom Fysisk infrastruktur har pengar använts för att
börja projektera byte av nätverk i förvaltningshuset.
Arbetet kommer fortsätta under 2017.
Arbete pågår med att ta fram underlag för upphandling
och för att ta fram lämplig lösning inom SAN,
disklagring. Investeringen har inte genomförts och nya
pengar har budgeterats för 2017.
Skol- och barnomsorgsavdelning
Inom skola och barnomsorg har budgeten för inköp av
elevdatorer/surfplattor, inventarier och trådlöst nät
uppgått till drygt en miljon kronor. Investeringar som
inte genomförts kommer begäras om budgeterade till
2017, totalt 0,8 miljoner kronor.
Bygg- och miljönämnd
Investeringsprojektet detaljplaner som tidigare legat
under teknik- och infrastrukturavdelningen, hanteras
numera av bygg- och miljöavdelningen. Den budget
som funnits för 2016 har inte behövts.
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Försäljning/köp
Under året har bland annat två industrifastigheter sålts.
De realisationsförluster som uppstod hanterades i
bokslutet för 2015. Stavre skola har sålts med en
realisationsförlust på 25 tusen kronor.
I mars köpte kommunen fastigheten Ubyn 2:119 av
Fortifikationsverket för ombyggnation till en
anläggning för inomhusskidåkning. Den överfördes till
det nybildade bolaget MidSweden 365 AB i slutet av
året.
Kommunen beslutade i slutet av 2015 att köpa mark vid
Mickelbacken (kf § 129/2016) för 545 tkr. Köpet har
genomförts under 2016. Ytterligare mark som gränsar
den har sen köpts för 54 tkr i december (kf § 116/2016).
Mark- och fastighetsförsäljning (tkr)
Bräcke 4:75, industrigatan 13 Bräcke

1 100,0

Bräcke 4:48, Industrigatan 8 i Bräcke

875,0

Stavre skola
Ubyn 2:119 "Berget" i Viken

50,0
2 400,0

Anviken 2:37 del av, mark

2,2
4 427,2

Mark- och fastighetsköp (tkr)
Ubyn 2:119 "Berget" i Viken

2 436,8

Del av Gällön 2:32 och del av Gällön 1:50

545,0

Del av Gällön 2:32

54,0
3 035,8

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

Investeringsredovisning per projekt, tkr
Projekt
(tkr)

Bokslut

Budget

Ombudgeteras

Avvikelse

2016

2016

till 2017

mot budget

KOMMUNSTYRELSEN
Kommunledning
MidSweden Skipark
Medfinans. Region Jämtland Härjedalen
Extra investeringsmedel för behov

29 772,9
-

13 860,9

35 600,0
-

15 600,0

-

5 827,1

-

1 739,1

-

428,2

500,0

16 340,2

20 500,0

Nyckelfri hemtjänst Bräcke/Gällö

288,0

270,0

-

Inventarier vård och omsorg

332,5

361,5

-

29,0

Summa:

620,5

631,5

-

11,0

158,5

485,8

327,3
688,3

Summa:

-

71,8

4 088,0

71,8

Vård- och omsorgsavdelning
-

18,0

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Reningsanl Flatnor, Döviken,Revs,Rissna
Nya brandlarm SBF-godkända

-

1 561,7

2 250,0

Fallskydd tak fastigheter

649,6

500,0

-

-

149,6

Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgr

614,8

539,7

-

-

75,1

Verksamhetsanp kommunala lokaler

455,4

500,0

44,6

2 944,0

3 040,2

96,2

489,5

538,5

49,0

1 118,1

1 015,0

-

-

103,1

746,5

500,0

-

-

246,5

Reningsverk Pilgrimstad

12,2

4 900,0

4 887,8

-

Översiktsplaner

10,8

45,1

34,3

-

242,6

250,0

-

7,4

9 673,3

4 500,0

-

121,3

189,0

1 351,5

2 527,0

-

1 175,5

Byte VA-ledningar

68,6

500,0

-

431,4

Yttre miljö industriområden

73,0

100,0

-

27,0

Anpassning gym-lokal Riksv Bräcke

132,0

140,0

-

8,0

Fjärrvärme Furulund och Furugränd

2 998,1

3 200,0

201,9
82,9

Standarhöjande åtgärder gator och vägar
Driftövervakning/energieffektivisering
Byte tak fastigheter
Byte fönster/dörrar fastigheter

Byte gatubelysning
Omstrukturering Gällö skolområde
Skyddsåtgärder HVB
Utvändig ombyggn bostäder/lokaler

-

-

0,0
-

-

67,7

5 173,3
-

-

Invest fritidsanläggningar

67,1

150,0

Ombyggn Furugränd HBV

1 203,0

1 000,0

-

-

203,0

630,2

450,0

-

-

180,2

35,0

77,0

42,0

25 356,8

27 397,3

6 522,0

Ombyggn Tallgläntan Asyl
Anslutning fiber kommunala fastigheter
Summa:

-

-

4 481,5
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Projekt
(tkr)

Bokslut

Budget

Ombudgeteras

Avvikelse

2016

2016

till 2017

mot budget

Staben
Fysisk infrastruktur

28,8

800,0

-

650,0

-

650,0

Kommunalt WAN

46,5

200,0

-

153,5

Nätverksutrustning

133,4

400,0

-

266,6

Servrar

259,5

Nytt SAN, disklagring

771,2

-

140,5

400,0

-

IT enligt IT-plan

19,1

100,0

80,9

Personaldatorer

783,0

750,0

-

1 151,3

3 300,0

852,1

139,6

200,0

60,4

-

650,0

650,0

-

Summa:

-

33,0
1 296,6

Skol- och barnomsorgsavdelning
Elevdatorer/surfplattor
Trådlöst nät

-

Inventarier skola och barnomsorg

143,9

200,0

56,1

-

Summa:

283,5

1 050,0

766,5

-

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Bygg- och miljöavdelning
Detaljplaner

-

8,1

-

8,1

Summa:

-

8,1

-

8,1

S:a nettoinvesteringar hela kommunen:
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43 752,3

52 886,9

12 228,6

-

3 094,0

KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND
Bräcke kommun

MidSweden 365 AB

Jämtlands
Gymnasium

MidSweden 365 AB
Ordförande:

Sven-Åke Draxten (s)

Bolaget har bildats under 2016 och ägs till 50 procent
av Bräcke kommun. Bolaget ska utveckla och förvalta
en fritidsanläggning för skidåkning inomhus samt
bedriva därmed jämförlig verksamhet. Bolaget har sitt
första bokslutsdatum 31 december 2017.

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 och
Östersunds kommuner. Förutom gymnasieskola och
gymnasiesärskola ingår förbundets verksamhet även
vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska för
invandrare (SFI) samt kvalificerad vuxenutbildning.
För resultat och ställning hänvisas till förbundets
årsredovisning.

Samordningsförbundet i
Jämtlands län

Jämtlands
Räddningstjänstförbund

till Samordningsförbundet i Jämtlands län. Alla
kommuner i länet, landstinget, Försäkringskassa och
Arbetsförmedling är medlemmar i förbundet.
Förbundets uppgift är att svara för en finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet. De insatser
som finansieras av förbundet ska erbjudas individer som
är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade
insatser. Med hjälp av insatserna ska de individer som
deltar uppnå eller förbättra förmågan att utföra
förvärvsarbete.
Under perioden 2014-05-15 - 2016-05-14 har förbundet
medfinansierat projekt PIX. Projektet har varit
organiserat under arbetsmarknadsenheten på sociala
avdelningen.
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 Östersund, Krokom, Strömsund, Berg,
Ragunda, Härjedalen och Bräcke.

Samordningsförbundet i
Jämtlands län

Förbundet arbetar för att skydda människors liv, hälsa
och egendom samt miljön mot olyckor. Förutom att
släcka bränder och göra räddningsinsatser arbetar man
förebyggande med tillsyn, information, rådgivning och
utbildning.

Ledamot:
Förbundschef:

För resultat och ställning hänvisas till förbundets
årsredovisning.

Monica Drugge-Hjortling (s)
Mattias Holmetun

Den 1 januari 2011 ombildades Samordningsförbundet
för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län (J-sam)
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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 bland annat i ärende av principiell
beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen,
främst mål och riktlinjer för verksamhet, budget, skatt och
andra ekonomiska frågor.

Årets händelser
I oktober beslutade kommunfullmäktige att fullmäktiges
demokratberedning skulle upphävas, och att det istället
skulle inrättas en beredning för kommunfullmäktiges
arbetsformer (kf § 120/2016 samt kf § 119/2016). Den
nya beredningen sammanträdde för första gången den 7
december 2016.

Under året har fullmäktiges ledamöter fått information
om Jämtlands Räddningstjänstförbund, Jämtlands
Gymnasieförbund samt om Samordningsförbundet i
Jämtlands län.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

616
616

694
694

681
681

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

626
626

68
68

antalet ledamöter i fullmäktige, från och med nästa
mandatperiod, ska minskas till 31 (kf § 122/2016).

Framtid
Vid fullmäktiges oktobersammanträde beslutades att

Verksamhetsmått

Antal sammanträden
Antal protokollförda ärenden

2012

2013

2014

2015

2016

6

5

6

5

7

105

124

164

148

175
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REVISION
Revisorer: Barbro Henriksson, ordförande
Anna Lindström, vice ordförande
Mats Eriksson
Inger Berggren-Lundqvist
Bo Nyström
Per-Olof Mellgren
Steinar Pettersson

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

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

Årets händelser
Följande granskningsprojekt har genomförts under
revisionsåret 2016:



Granskning utifrån nämndledamöters
revisionsansvar.



Granskning av it-verktyg – förutsättningar för
användande.



Uppföljning av tidigare granskning av rutiner
för att hålla god offentlighetsstruktur.



Granskning av kommunens hemsida.



Granskning av rutiner för intäktskontroll
gällande integrationsersättning.



Delårsrapport per 2016-08-31.



Bokslut/årsredovisning per 2016-12-31.

Därutöver har kommunens revisorer granskat
donationsstiftelserna.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

627
627

690
690

690
690

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
2016
688
688

Avvikelse mot
budget
2
2

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)

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.






Vård- och omsorg
Barn- och ungdom
Samhällsbyggnad
Ekonomi

Dessutom finns två permanenta råd:



Folkhälsorådet/ Brottsförebyggande rådet
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet

Befolkningsutveckling och sysselsättningsfrågor är
prioriterade områden.

Årets händelser

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 kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har fyra permanenta

Vid kommunfullmäktiges novembersammanträde
beslutades att kommunstyrelsens sammanträden även i
fortsättningen ska vara delvis öppna för allmänheten
(kf § 149/2016).

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

2 939
2 939

3 158
3 158

3 113
3 113

2 883
2 883

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

475
2 302
65
97
2 939

475
2 518
70
95
3 158

460
2 474
85
94
3 113

460
2 259
85
79
2 883

Avvikelse mot
budget
275
275

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Stöd till politiska partier
Kommunstyrelse
Byutvecklingsgrupper
Övrigt
Totalt

Kommunstyrelsen politisk organisation redovisar ett
överskott mot budget på 275 tkr. Det beror i huvudsak

Avvikelse mot
budget

-

15
259
15
16
275

på att sammanträdeskostnaderna blivit lägre samt att
övriga kostnader inte förbrukats.
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från allmänheten att ta del av kommunstyrelsens
sammanträden.

Framtid
Enligt kommunstyrelsens beslut, § 161/2016, kommer
bland annat formerna för annonsering, i vilka lokaler
samt på vilka tider kommunstyrelsen sammanträder ses
över under 2017. Översynen syftar till att klargöra vilka
förändringar som kan genomföras för att få fler personer

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

Verksamhetsmått

Antal sammanträden
Antal registrerade ärenden
Antal protokollförda ärenden

2012

2013

2014

2015

2016

7
514
159

9
485
196

9
586
187

8
577
222

8
633
199
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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
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

70 319
8 335
61 984

Budget
2016

-

78 220
13 721
64 499

Prognos
2016

-

67 289
13 721
53 568

-

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

67 062
14 790
52 272

11 158
1 069
12 227

Avvikelse mot
budget

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

13 334
9 607
34 060
1 399
105
2 662
817
61 984

12 400
6 963
9 754
30 536
1 478
105
2 400
863
64 499

13 550
9 754
25 365
1 284
152
2 600
863
53 568

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

Utfallet för pensioner och löneskatt, som baseras på de
underlag kommunen får från KPA, har blivit 1 502 tkr
högre än budgeterat. Inom utveckling och struktur har
det extra statsbidrag på 8,1 miljoner kronor som
överfördes till 2016 (kommunen fick nio miljoner
kronor för flyktingverksamheten i slutet av 2015), varit
budgeterad. De har inte förbrukats fullt ut. Utfallet för
gymnasieutbildning har blivit 6 897 tkr lägre än
budgeterat. Det beror främst på att gymnasieförbundet
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-

-

1 502
6 943
6 897
117
46
190
8
12 227

gjort återsök från Migrationsverket, att kostnaden för
tågkort upphörde inför höstterminen samt att det
budgeterades för fler elever. Kostnaden för färdtjänst
har blivit 117 tkr lägre än budgeterat och ungdomskorten för buss och tåg har blivit 190 tkr kronor dyrare,
främst på grund av det höga mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar under föregående år.

Kommunledning
Kommunchef:

Bengt Flykt

Årets händelser
Bygget av världens längsta bana för inomhusskidåkning
i naturberg blir verklighet och byggandet av
MidSweden SkiPark är i slutfasen. Det är ett
komplicerat och världsunikt bygge. Arenan bedömdes
bli klar före årsskiftet. Bygget har försenats något men
beräknas kunna tas i drift planenligt. Redan nu ser
kommunen ett antal företagsetableringsförfrågningar
med anledning av bygget. Ett arenabolag (MidSweden
365 AB) har under året bildats med 20 delägare.
Fastigheten som arenan byggs på har förts över till
arenabolaget.
Alla fastboende i kommunen har nu blivit erbjuden en
bredbandslösning med optofiber. Cirka 90 procent är
uppkopplade och resterande bedöms bli klara under
2017. Projektet har uppmärksammats nationellt och
Bräcke kommun inbjöds till Riksdagens Trafikutskotts
hearing om it-infrastruktur för att berätta om
erfarenheterna. Målet är att bli Sveriges första
kopparoberoende kommun.
Skol- och förskoleorganisationen i Gällö-området har
omorganiserats och koncentrerat verksamheten i färre
lokaler som sammantaget ger ett bättre lokalutnyttjande,
en bättre driftsekonomi, bättre pedagogiska och sociala

förutsättningar och bättre möjligheter att klara
kompetensförsörjningen. Investeringarna blev dock
dyrare är beräknat.
Kommunen fortsätter att satsa på minst fyra heldagar
för chefsutveckling. Kompetensutveckling av chefer är
ett viktigt verktyg för såväl verksamheternas arbetsmiljö
och förutsättningar att leverera en god kommunal
service, som det är för att få den koncernförståelse som
behövs för en långsiktigt sund koncernekonomi.
Kommunen har synts en del i nationella sammanhang,
främst kopplat till MidSweden SkiPark och fiberutbyggnaden. Intresset för kommunen kommer
sannolikt att öka och det är viktigt att utnyttja tillfället
för att stärka varumärket.
På grund av regeringens nya regler har asylmottagandet
och ersättningsnivåerna under året drastiskt sjunkit.
Många är dock kvar i kommunen och belastningen på
verksamheterna är fortsatt hög. Att krympa kostnaderna
i den takt ersättningsnivåerna sjunker kommer att bli en
utmaning. Det är viktigt att komma ihåg att antalet
asylsökande i världen och Europa inte har sjunkit så en
beredskap för en ny asylvåg måste upprätthållas.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

1 397
1 397

1 426
1 426

1 483
1 483

1 474
1 474

-

48
48
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Tillväxtavdelning
Chef:

Anna Jensén Salomonsson

Avdelningen arbetar med utvecklingsfrågor med tre
inriktningar: landsbygds- och näringsutveckling, kulturoch föreningsliv samt övergripande funktioner som
information, utredningar, kommunhusets reception och
folkhälsa. Avdelningen arbetar också med utvecklingsprojekten MidSweden SkiPark och fiberutbyggnad samt
deltar i olika andra nationella- samt regionala projekt.

Årets händelser
Näringsliv- och landsbygdsutveckling
Under 2016 har avdelningen i samverkan med teknikoch infrastrukturavdelningen arbetat med fem
företagsetableringar varav två företagsetableringar är
genomförda. Avdelningarna har även samverkat i
arbetet med att sex företag flyttar till nya lokaler inom
det kommunala fastighetsbeståndet varav två är helt
eller delvis genomförda. Under 2016 har avdelningen
stöttat 20 företag med information vid ansökningsförfarandet gällande det regionalpolitiska stödet men
även stöd via landsbygdsprogrammet. Av de företagen
har tre företag skickat in ansökan om stöd medan
resterande avvaktar. Det är sedan hösten 2015 beslutat
att det ska vara fyra näringslivsråd (företag, tjänstemän
och politiker träffas) per år. Under 2016 har samtliga
genomförts. Tillsammans med representanter från
näringslivet och kommunala tjänstemän har en
arbetsgrupp bildats för att ta fram en handlingsplan för
att förbättra näringslivsklimatet. Arbetsgruppen har
träffats tre gånger under året. NyföretagarCentrum, som
kommunen stöttar via bidrag, har haft fyra öppna
informationsmöten i kommunen under året och träffat
23 kunder. NyföretagarCentrum har varit en rådgivande
part till 10 företagsstarter.
Infrastrukturella frågor som tågplan T17, tidtabellen för
Norrtåg 2017, har krävt yttranden och tjänstemannaförslag för att synliggöra Bräcke kommuns syn på
eventuella tidtabellsförändringar. Atlantbanan och
funktionella Mittstråket är också infrastrukturprojekt
som kommunen är engagerade i. Innovation Champions
är ett utvecklingsprojekt med syfte att stötta befintliga
företags innovationsarbete. Leader Mittland Plus är en
viktig del av landsbygdsutvecklingen åren
2015 - 2021 och under året har de första projektansökningarna kommit in. Ett Leaderprojekt inom
kommunen har hittills beviljats medel. Länsstyrelsen
har beviljat tre LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar) och fyra nya projektansökningar har skickats
in för start under 2017.
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Turism och inflyttning
För att synas på flera platser i kommunen där besökarna
är, samt för att möta besökarnas behov av digital
information, fortgår arbetet med InfoPoints. Under
sommaren 2016 har det funnits elva platser runt om i
kommunen som är InfoPoints, bland annat på
biblioteken och på olika företag. I utbildningen för
InfoPoints ingår bland annat värdskap, information och
material om kommunens besöksmål.
Marknadsföring av sevärdheter, aktiviteter samt
boenden sker genom kommunens hemsida, databasen
jamtland.se, sociala medier samt broschyrer.
Evenemangskalendern På Gång produceras av
turistinformationen och den delas ut till alla hushåll och
finns även hos besöksnäringen. Under våren 2016 har
en ny besökskarta tagits fram för Bräcke kommun.
Under sommaren har samverkansprojektet som startade
under 2014 mellan Ånge och Bräcke kommun
(#hemester16) fortsatt, där kommunmedborgarna
uppmanas att semestra på hemmaplan. Två LONAprojekt är igång med fokus på turism. Det ena projektet
tar fram nya fiskevårdsområdesskyltar och en
vandrings- och kunskapsled. Det andra projektet
handlar om tillgänglighet till fiskevatten.
Under 2015 fick 35 personer bosatta i kommunen
svenskt medborgarskap. Dessa personer uppmärksammades på nationaldagen den 6 juni 2016 då Bräcke
kommun hade sin andra medborgarskapsceremoni,
vilken hölls på Hembygdsgården i Bräcke.
Kultur- och föreningsliv
Kulturskolans undervisning är från och med hösten
2016 avgiftsfri, enligt beslut i kommunfullmäktige
(kf § 133/2015). En försiktig ökning av elevantalet har
som väntat noterats. Ett extra anslag från kommunstyrelsen för integrationsaktiviteter har använts för att
kunna rikta verksamhet särskilt mot elever med
utlandsfödda föräldrar. Tillsammans med Kulturrådets
tillskott för verksamhetsutveckling om 500 tkr har
planeringen lagts för att utöka antalet konstformer och
möta nya elevgrupper under 2017.
Biblioteken arbetar med Kulturrådets läsfrämjandeprojekt Bokstart från och med våren 2016. Projektet är
treårigt och Jämtland-Härjedalen är utvalt som pilotregion, för att prova projektformen i lands- och glesbygd. Projektets erfarenheter kommer att ligga till grund
för nationella utvärderingar. Fokus ligger på språkutveckling för små barn och en hörnsten är hembesök
till småbarnsfamiljer. Under hösten 2016 genomfördes

ett trettiotal hembesök hos familjer med barn i
sexmånadersåldern i hela kommunen.
Det nya programmet för föreningsstöd har börjat ge
resultat, framför allt på aktivitetsstödet. Med en utökad
åldersgräns har fler föreningar än tidigare sökt stöd för
sina organiserade verksamheter. En utvärdering
kommer att göras under våren 2017, men än så länge
bedöms bidraget ligga inom ram. Kommunstyrelsens
extra anslag för föreningsaktiviteter med integrationsfokus utlystes som ett extra utvecklingsbidrag under
hösten 2016. Där gavs möjlighet att stötta de frivilligorganisationer som jobbar med språkcaféer, insamlingar
med mera, men också att uppmuntra nya verksamheter.
Tillväxtavdelningen samarbetade med arbetsmarknadsenheten i genomförandet, och ett tiotal föreningar
beviljades stöd för allt mellan inköp av symaskiner till
bussresor.
Avdelningen lyckades hantera en extra utlysning av
bidrag till fria sommarlovsaktiviteter som kom från
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF). 150 tusen kronor rekvirerades vilket ledde till
att fyra olika föreningar kunde erbjuda gratis aktiviteter
till barn och ungdomar under sommarlovet. Inför 2017
är statens anslagsram fastställd till cirka 190 tusen
kronor för Bräcke kommun.
Övergripande funktioner
Information
Informationsarbetet berör kommunens externa och
interna kommunikation. För detta används olika kanaler
såsom webbsidan bracke.se, tidningen Inblick, intranät
och sociala medier. Under året har det skett en översyn
av strukturer och rutiner kring information och
kommunikation. Bildarkivet har setts över och
uppdaterats, bildkommunikationen växer och en ny
portal med miljoner bilder finns upphandlad. Ett
bildarkiv i molntjänst som integreras med programvaran
för webben, både den interna och externa, har
upphandlats med anledning av bättre struktur gällande
användning och avtal. Dessutom har medarbetarna i
organisationen tillgång till bilderna. Filmproduktion är
en växande kanal och där har kommunen nu ett konto
på youtube, tre filmer har hittills producerats. En
långsiktig annonsfinansierad kommunbroschyr har
tagits fram, där 16 företag stöttar produktionen. Även en
film på samma tema har producerats. Kommunen har
även en kanal på facebook, vilket har gett ökad trafik
till kommunens webbplats. Även vid kriser är kanalen
en viktig informationsspridare. Arbete har skett med att
utarbeta och revidera Bräcke kommuns kriskommunikationsplan, som ska antas politiskt under
2017. Tillsammans med verksamheterna har man även
övat i både ledningsgrupp och kommunikationsfunktion.

Det har upphandlats en molntjänst för den externa
webbplatsen samt för den interna webbplatsen, allt för
bästa support, säkerhet och redundans. Redaktörsträffar
hålls två gånger per år med verksamheterna. Arbetet
med innehåll på webbsidan bracke.se fortsätter, innehåll
ses över enligt klarspråk. Planering och genomförande
av ett nytt intranät för organisationen kommer att ske
under 2017. En kommunikationsplattform kommer att
ge tydlighet i kommunikationsarbetet, där även en
uppdaterad grafisk profil ingår.
Folkhälsa
Brottsförebyggande rådet/Folkhälsorådet är
samverkansplattformen för det lokala arbetet kring
folkhälsa samt det brottsförebyggande arbetet. Under
året 2016 har det varit tre Brottsförebyggande råd.
Tjänsten som folkhälsosamordnare blev vakant i april. I
augusti tillsattes tjänsten på halvtid (50 %) genom ett
samarbete med Ånge kommun. För att utveckla
samarbetet mellan kommun och polis, så har polisen
påbörjat arbetet med medborgarlöfte inför 2017.
Utvecklingsprojekt
Fiber
Under första halvåret 2016 har de fem återstående
fiberföreningarnas stödansökningar varit en viktig del
och i början av mars blev samtliga fem föreningar
beviljade stöd. Dessa föreningar var Grönviken, E14,
Sjöarna, Nyhem och Granen. Upphandlingen för
byggande och drift var förberedda och publicerades
senare under våren. Tidplanen är att alla föreningar ska
vara färdigbyggda till hösten 2017. I tätorterna beräknas
allt vara färdigbyggt under 2016 och driftsatt under
vintern och våren 2017. Utbyggnaden i tätorten drivs
också av en fiberförening, KGB (Kälarne, Gällö och
Bräcke).
Detta leder till att över 90 procent av alla fastboende
hushåll i Bräcke kommun dragit in fiber till hösten
2017. Tillsammans med de fritidshus som anslutit sig
till fibernäten kommer det finnas fler fiberanslutningar i
Bräcke kommun än antalet fastboende hushåll.
Framgångarna i Bräcke kommun har uppmärksammats
och i PTS (Post- och telestyrelsen) statistik 2016 har
Bräcke kommun den största ökningen av fiberanslutningar av alla kommuner i Sverige. Bräcke
kommun har även gjort en upphandling av sitt interna
kommunövergripande fibernät. Det kommer att
driftsättas löpande och prognosen är att det ska vara
färdigt under senare delen av 2017.
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MidSweden SkiPark

näringen (S:t Olavsleden samt en skidregion i
världsklass). Träffar med projektledare, marknadsförare
av leden, besöksnäringen och övriga intressenter har
genomförts under året. Delar av leden har också
vandrats och rekognoserats och inslag har gjorts på
sociala medier. Dialog kring elladdstoplar i kommunen
har också förts.

Avdelningens roll i arbetat med projektet MidSweden
SkiPark är att fokusera på näringslivs- och destinationsutvecklingen som uppstår i samband med byggnation
och öppning av skidtunneln. Under våren ansökte
avdelningen om ett EU-projekt för att få resurser i form
av medel och kompetens för detta uppdrag. I juni kom
beskedet att ansökan ej blev prioriterad av partnerskapet
för Mellersta Norrland. I denna ansökan hade 12 företag
lämnat in avsiktsförklaringar att delta i projektet och en
rekrytering av projektledare var påbörjad. Projektet
avbröts och dialog fördes kring att ansöka om ett
projekt via Leader Mittland Plus. Samtidigt fanns det ett
intresse från lokala företag och föreningar i Revsundsområdet att också ansöka om Leadermedel, med fokus
på destinationsutveckling kring Revsundssjön, projekt
Lake Revsund. Projektet beviljades medel från Leader
Mittland Plus under hösten och det slutgiltiga beskedet
från Jordbruksverket kom i februari 2017 att projektet
har beviljats.

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. Under året har
avdelningen deltagit i fem styrgruppsmöten för
projektet, deltagit i utbildningar i Canvasmodellen och
varit med på Åre Kapitalmarknadsdagar. Under 2016
har två större konkreta förfrågningar behandlats i
projektet som avser Bräcke kommun och där har
insatser gjorts av näringslivsutvecklare, fibersamordnare, teknisk chef samt personal från bygg- och
miljöavdelningen. Arbetet som lagts på detta har hittills
inte resulterat i någon etablering. Insatsen i projektet är
både personella och finansiella resurser (totalt 31 119
kronor i kontant insats och 209 786 kronor i arbetstid). I
länet totalt arbetas det med ett tiotal objekt som kallas
VP (value proposition). Region Jämtland Härjedalen är
projektägare.

Under 2016 har avdelningen varit med och arrangerat
tre stycken ”Öppet hus” i berget, där skidtunneln byggs,
i februari, maj och oktober. Större träffar med
intressenter och investerare har också arrangerats.
Dialogmöten och information via projektets
facebooksida, webbplats, Kommunbladet, tidningen
Inblick, Nyhetsbrev och mejl har genomförts.

Övriga projekt kopplade till avdelningen

Smart Green Region Mid-Skandinavia

Avdelningen finansierar och deltar också i följande
fleråriga projekt; Skogstekniska klustret Smart
Innovation 2015 - 2018, Leader Mittland Plus
2015 -2021, Funktionella Mittstråket 2015 - 2019 samt
Innovation Champion i Jämtlands län 2016 - 2018.
Under 2016 har också dessa projekt finansierats;
Nyföretagarcentrum, Atlantbanan samt Ung företagsamhet Jämtland, gymnasieskolan. En stor del av
projektmedlen har avsatts till projektet MidSweden
SkiPark.

Bräcke kommun deltar som medfinansiär i det så
kallade SÖT-samarbetet (Sundsvall, Östersund och
Trondheim) och insatsen i projektet är personella
resurser (tid) under perioden 2015 - 2018. Fokus i
projektet är områden som ska främja entreprenörskap
med utvecklingspotential kopplat till miljö och energi
samt till kultur- och upplevelsenäring. Bräcke kommun
lägger företrädesvis tid inom kultur- och upplevelse-

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
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-

16 990
1 547
15 443

Budget
2016

-

15 906
266
15 640

Prognos
2016

-

16 042
407
15 635

Utfall
2016

-

15 682
647
15 035

Avvikelse mot
budget
224
381
605

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
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

2 419
1 172
587
864
506
1 259
1 979
4 418
547
1 007
488
89
15 335

1 620
1 285
814
200
1 162
1 773
2 090
4 578
685
1 328
15
90
15 640

1 528
1 489
814
50
1 140
1 658
2 050
4 638
685
1 483
10
90
15 635

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

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med
605 tkr. Det största överskottet finns inom
administrationen, där avdelningens lönekostnader
redovisas, och beror främst på vakanser del av året.

Avvikelse mot
budget

-

-

474
323
119
37
2
287
21
17
86
38
14
29
605

Överskott redovisas även inom turism, fritidsgårdar och
för projektmedel inom kultur och fritid. Underskottet
inom verksamheten Näringslivsfrågor avser till största
delen lönekostnader i projekt MidSweden SkiPark.

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.”

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Andelen svar där företagen är
nöjda med avdelningens service
ska uppgå till minst 90 %.

Målet är inte uppnått.
Andelen svar där företagen är nöjda med
avdelningens service har uppgått till 62%2.

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

Målet är inte uppnått. Andelen svar där
medarbetare har svarat ”ganska bra/mycket bra”
har uppgått till 49 %.

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

Antal besökare ska minst
bibehållas.

Målet är uppnått.

Antal aktiva låntagare ska minst
bibehållas.

Målet är uppnått.

Kulturskolans verksamhet är
tillgänglig för elever på
kommunens alla skolor.

Nyttjandegraden är fortsatt
30 % högre än riksgenomsnittet.

Målet är uppnått.

2

99 företag är tillfrågade, och 39 st har svarat (svarsfrekvens=39,3%).
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Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbetsoch anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är
stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.”

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått. Andelen svar där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” har uppgått
till 90 %.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i
balans.

Målet är uppnått.

Framtid
Möjligheter och utmaningar som det digitala samhället
ger kommer att förändra informationen till och från
organisationen ännu mer på sikt. Förväntningar från
medborgare, personal, politiker och övriga myndigheter
av 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.
Invigningen av skidtunneln är planerad till 2017. Denna
reseanledning, medför en stor potential för både
befintligt och nytt näringsliv i området.
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Fiberutbyggnaden i tätorten pågår och när de fem
återstående områdena på landsbygden är igång och klar
kommer behovet av samordningen av utbyggnaden att
minska på sikt. Däremot kommer utvecklingen av
digitala tjänster fortgå och öka.
Under åren 2016 - 2018 har kommunen beviljats flera
tillfälliga riktade statsbidrag inom kultur och fritid,
vilket är positivt. 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.

Kvalitet
Enkätverktyg, uppföljning och tydligare målstyrning är
delar som utvecklas under åren och detta arbete är
ständigt pågående.

Verksamhetsmått

Antal nyregistrerade företag i kommunen

2012

2013

2014

2015

2016

47

49

67

56

41

Antal unika besök på kommunens hemsida3
Antal företagskontakter

717 133

4

99

Antal utskick och nyhetsbrev till företag

8

Antal näringslivsråd och branschträffar
Antal samverkansmöten (BRÅ, regionala etc.)
Antal elever inskrivna i kulturskolan (ht)
Aktiva låntagare på biblioteken
Totalt antal biblioteksbesök

24
5

130
182

179

200

190

200

1 762

1 844

1 879

1 822

1 846

61 830

64 085

6

Antal utlån på biblioteken
Antal utlån per 1 000 invånare på biblioteken
Antal utlån per aktiv låntagare
Antal användare på bibliotekens webbsida.

55 695

51 906

49 345

50 573

47 805

8,3

7,7

7,6

7,8

7,4

31,6

28,1

26,3

27,2

25,9

184 003

308 154

145 222

175 361

197 013

3

Unika besök=per IP-adress
Med företagskontakt avses enskilt möte med företag (exklusive näringslivsråd, företagsluncher, branschträffar etc).
5
Avser all personal som deltar i olika grupper som exempelvis; kommunikatörsnätverk, FritidZ, KulturZ,
inflyttarnätverk, trafik- och kollektivtrafikfrågor, landsbygdsnätverk osv.
6
Mätmetoderna i biblioteksstatistiken förändrades på nationell nivå under 2015.
4
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Vård- och omsorgsavdelning
Tf chef:
Bengt Flykt
Biträdande chef: Marita Larsson
I vård- och omsorgsavdelningen ingår SOL/LSSverksamhet med nio enheter och HSL-verksamhet samt
medicinskt ansvarig sjuksköterska och vårdutvecklare.

Under hösten 2015 lämnade Bräcke kommun och
flertalet andra kommuner i länet in en projektansökan
(KIVO) om medel, via Europeiska socialfonden, för att
få möjlighet att utbilda, handleda och stödja personer
som är utlandsfördda till en framtida anställning inom
vård och omsorg. Den ursprungliga ansökan avslogs,
men en förnyad, något nedbantad ansökan har nu
beviljats.

Årets händelser
Nyckelfri hemtjänst infördes i Kälarne under 2015.
Införandet av nyckelfri hemtjänst i resterande delar av
kommunen pågår och förväntas vara klart innan årets
slut. Införandet är ett första steg i mobilt stöd för
personer i ordinärt boende. Nästa steg i det mobila
stödet är att hemtjänstpersonalen får tillgång till
arbetsschema och väsentlig dokumentation via mobiltelefon. Det skapar bättre förutsättningar för personalen
att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle vilket ökar
förutsättningarna för en ännu bättre vårdkvalitet.

Fyra enhetschefer deltar i utbildningen Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer på högskola
(30 hp). Utbildningen omfattar ämnena ledarskap,
värdegrund, organisation och juridik.
Implementeringen med projektet ÄBIC, Äldres behov i
centrum (som ändrat namn till IBIC - Individens behov
i centrum) påbörjades under 2015. IBIC är en modell
som ska bidra till ett behovsinriktat och systematiskt
arbetssätt, ett gemensamt språk och strukturerad
dokumentation. Det förväntas ge ett bättre underlag för
planering och uppföljning. Projektet kommer från 2017
övertas av sociala avdelningen och implementeras i
verksamheterna tillsammans med vård och omsorgsavdelningen.

I november 2015 beslutade kommunfullmäktige
(kf § 115/2015) att gruppbostaden LSS, Kvarnvägen i
Kälarne så snart som möjligt skulle avvecklas.
Avvecklingen bedömdes då bli genomförd under 2016,
men slutfördes i praktiken redan i december 2015.
Motivet till avvecklingen är att antalet personer som
omfattas av LSS (Lagen om särskilt stöd och service till
personer med funktionshinder) har minskat under flera
år. Under 2016 har minskningen fortsatt, samtidigt som
behoven av stöd enligt LSS förändras. Därför beslutade
kommunfullmäktige i oktober att dels påbörja
avvecklingen av gruppbostaden Jämtlandsgatan i
Bräcke med start den 1 november 2016 och samtidigt
införa en boendestödsgrupp som kan utföra arbete inom
ramen för LSS, för de personer som omfattas av ett
LSS-beslut och bor i ordinärt boende (kf § 114/2016).
Avvecklingen av gruppbostaden Jämtlandsgatan var
slutförd under januari 2017. Boendestödsgruppen blev
operativ i slutet av januari 2017.

Under hösten 2016 avslutade vård- och omsorgschefen
sin anställning i Bräcke kommun. Rekrytering av ny
chef pågår och tjänsten förväntas bli tillsatt under första
halvåret 2017.
Under hösten 2016 beslutade kommunchefen att LSSoch biståndshandläggarna från den 1 november 2016
skulle flyttas från vård- och omsorgsavdelningen till
sociala avdelningen. Ett syfte med den organisatoriska
ändringen är att vård- och omsorgsavdelningen renodlas
till en genomförandeorganisation.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
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-

184 482
26 493
157 989

Budget
2016
-

184 150
23 107
161 043

Prognos
2016
-

187 703
24 127
163 576

Utfall
2016
-

191 115
25 863
165 252

Avvikelse mot
budget
-

6 965
2 756
4 209

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

11 531
50 557
16 757
47 713
135
65
6 006
4 969
2 881
7
4 434
12 934
157 989

13 461
51 334
14 868
48 856
366
6 325
3 962
4 167
4 789
12 915
161 043

13 119
51 673
14 175
52 378
332
25
6 113
3 480
3 811
35
4 846
13 589
163 576

Vård och omsorg redovisar totalt ett underskott mot
budget på 4 209 tkr. De stora underskotten återfinns
inom verksamheterna äldreboenden, hemtjänsten och
hemsjukvård. I huvudsak är det högre lönekostnader, i
form av fler vikarier än vad som har varit budgeterat,
som är orsaken. Inom hemsjukvården har det varit brist
på sjuksköterskor, främst under sommaren som gjort att
verksamheten har behövt köpa resurser från

Utfall
2016
13 127
52 298
14 151
53 286
345
34
6 069
3 915
3 969
40
4 547
13 539
165 252

Avvikelse mot
budget
-

-

334
964
717
4 430
21
34
256
47
198
40
242
624
4 209

bemanningsföretag. Överskottet inom gruppbostäder
beror till största delen på avvecklingen av Kvarnvägen
som var genomförd redan i början av året. Överskotten
inom personlig assistent beror till stor del på att
lönekostnaderna blivit lägre och att intäkterna från
Försäkringskassan blivit högre. Inom verksamheten
arbetsterapi har det under del av året varit 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.”

Bräcke kommun ska ha en hög
grad av brukarnöjdhet där
brukarna känner sig delaktiga
och får stöd i att utveckla sina
förmågor/styrkor.

Bräcke kommun ska ha en god
omvårdnadskontinuitet.

Verksamhetsmål

Måluppföljning

90 % av brukarna ska uppleva
att de är nöjda med den vård
och omsorg de får.

Målet är uppnått.
Hemtjänst: 94 % (2015, 95 %)
Särskilt boende: 91 % (2015, 92 %)

80 % av brukarna ska uppleva
att de är delaktiga i den vård
och omsorg de får.

Målet är uppnått.
Hemtjänst: 91 % (2015, 93 %)
Särskilt boende: 87 % (2015, 83 %)

90 % av brukarna ska vara
nöjda med bemötandet.

Målet är uppnått.
Hemtjänst: 98 % (2015, 99 %)
Särskilt boende: 96 % (2015, 96 %)
Målet är inte uppnått.
Antalet personer har uppgått till 16 stycken.
(2015 17 stycken).
Kommentar: Statistiken avser en årlig mätning
avseende personalkontinuitet, ”antalet personer
som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar”

95 % av brukarna i ordinärt
boende ska få hjälp av max 15
personer.

55

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är inte uppnått.
Andelen svar där medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra” har uppgått till 77 %.
(2015 76 %)

Andelen utbildad personal ska
öka över tid

Andel undersköterskor ska vara
lägst 83 % den 31 december
2016 och lägst 91 % 2018.

Målet är inte uppnått.
Andelen undersköterskor har uppgått till 77,04 %.
(2015 76,87 %)

Medarbetarna ska ges goda
möjligheter till kompetensutveckling.

Medel motsvarande minst 0,5 %
av avdelningens personalbudget
ska satsas på kompetensutveckling.

Målet är uppnått.
Följande utbildningar har genomförts:
Brandutbildning, handledarutbildning,
inkontinensutbildning, BPDS, hot- och våld.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i
balans.

Målet är inte uppnått. Utfallet visar en negativ
avvikelse på 4,2 miljoner kronor.

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

Målet är inte uppnått.
Andelen timmar utförda av tillsvidareanställda
har uppgått till 73,94 % (2015 74,64 %).

Framtid

i dagsläget sammanfattas i tre stora delar: personalförsörjning, teknikutveckling och kompetensutveckling.

Region Jämtland Härjedalen och Helse Nord- Tröndelag
har startat ett gemensamt InterReg-projekt som syftar
till att öka organisationernas förmåga att ta tillvara på
de möjligheter som den nya välfärdsteknologin ger.
Bräcke kommun har anmält intresse att delta i projektet,
vilket vid ett positivt besked innebär att kommunen
under tre år avsätter 20 procent av en heltid.

Personalförsörjningen är en central fråga, både på kort
och på lång sikt. Ett stort antal åtgärder har direkt
bäring till kompetensförsörjningen. En åtgärd är att öka
andelen tillsvidareanställd personal, eftersom det skapar
en större stabilitet och kontinuitet.

Kommunchefen har initierat en översyn avseende
organisation, bemanning och schemaläggning.
Översynen sätter fokus på ett flertal frågor där det finns
potential att bedriva verksamheten på ett mer
ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Ambitionen
är att översynen är klar under första halvåret 2017 så att
förändringar successivt kan införas i verksamheterna
med start så snart det är möjligt.

Kvalitet
Avdelningens huvudfokus för att vidareutveckla och
bibehålla en god kvalitet i vård- och omsorgsarbetet kan
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Samarbetet med vård- och omsorgscollege i Jämtlands
län, är en annan mycket viktig åtgärd för att rekrytera
nya medarbetare.
En tredje åtgärd som är central för den framtida
kompetensförsörjningen är de åtgärder som vidtas för
att integrera och utbilda personer som är utlandsfödda.
Projektet KIVO är ett exempel, ett annat är de förstärkta
resurser som kommunstyrelsen har avsatt till
avdelningen (ks § 26/2016) för att möjliggöra
ytterligare introduktion och praktik för nyanlända.
Teknikutvecklingen har koppling till kvaliteten av den
service som vård- och omsorg erbjuder. Exempel på
detta är nyckelfri hemtjänst, nattkamera, mobil hemsjukvård samt det virtuella hälsorummet i Gällö.

Inom området förbereds även en upphandling av nya
trygghetslarm på Gimsätra och Gellinergården. En
utredning pågår som ska klarlägga valet av teknik,
trådlös eller konventionell lösning i form av fast
installation. En trådlös tekniklösning kan i det korta
perspektivet bli dyrare, men den erbjuder fler och nya
möjligheter till framtida tekniksmarta lösningar.
Det tredje fokusområdet som är centralt för kommunen
är kompetensutveckling inom olika områden. De
statliga stimulansmedel som vård- och omsorg fått har
möjliggjort flertalet kompetenshöjande åtgärder för
medarbetarna. Några exempel som har genomförts är
deltagande på demensdagarna i Göteborg (cirka 15
medarbetare) och utbildning i hot och våld för LSSpersonal. Utbildningen BPSD (Beteendemässiga och
Psykiska Symtom vid Demens) genomförs i team som

består av enhetschef, sjuksköterska och undersköterskor
från särskilt boende.
Kommunchefens initierade organisationsöversyn syftar
främst till att ge enhetscheferna bättre förutsättningar att
utföra sitt uppdrag. Idag bedöms arbetsbelastningen för
cheferna vara både ojämn och i vissa fall för hög. En
mycket viktig förutsättning för god kvalitet i verksamheten är att organisationen är rätt bemannad.
Kommunchefen har därför gett staben i uppdrag att
stödja enhetscheferna i arbetet att hitta rutiner som leder
till att enheterna är rätt bemannade över tid. Schemaläggningsprocessen har under många år orsakat ett stort
energiläckage, för såväl medarbetare som chefer.
Bedömningen är att en ny arbetsmetodik är nödvändig
för att denna process ska vara rättvis, kostnadseffektiv
och ändamålsenlig.

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

2015

2016

Antal personer

406

397

414

354

403

Antal beslut

698

969

1072

979

801

102

91

73

66
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285

276

293

282

285

Antal boende/platser i särskilda boendeformer SoL

121/128

121/128

121/128

121/128

121/128

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

463 tkr

464 tkr

505 tkr

502 tkr

519 tkr

Bruttokostnad per plats i gruppboende för dementa
inklusive kost/måltider

568 tkr

600 tkr

617 tkr

642 tkr

663 tkr

5

5

4

4

3

Antal boende i gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan

20

20

15

12

12

Antal boende i stödlägenheter

21

15

16

14

9

500 tkr

596 tkr

581 tkr

680 tkr

716 tkr

273

332

192

180

213

Biståndshandläggning

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

Särskild omsorg
Antal gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan

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
Chef:

David Danielsson

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

Konvertering till SBF-godkända brandlarm har gjorts
vid gymnasieskolan i Bröckling, kommunförrådet,
Gällö skola, ishallen samt vid Ringsvägens
gruppboende i Gällö.
I ishallen har ny belysning monterats och uppvärmningssystemet har byggts om.
På Tallgatan 7 och 9 har dörrbyten genomförts och
fönster har bytts på Hotell Östjemten, i E14-huset, på
gymnasieskolan och Zvampens fritidshem.

Årets händelser

Utrustning för att säkra arbete på tak vid flera av
kommunens fastigheter har uppförts.

Fastighetsenhet

VA- och renhållningsenhet

Under året har fasad- och målningsarbeten utförts på
fastigheterna på Riksvägen 1 och 29 samt entrépartierna
på Vinkelgatan 4 i Bräcke. Ommålning av Kälarne
skola samt fastigheterna på Jämtlandsgatan 31 och 33 i
Bräcke har genomförts. Invändig ommålning har
genomförts i skåphall, korridor och klassrum vid
gymnasieskolan, lokalerna för restaurang Grytan samt i
trapphusen på fastigheterna belägna på Läkarvägen 1
och Revsundsvägen 24 och 28 i Gällö och på Riksvägen
15 i Bräcke. På Torpgatan 3 och Jämtlandsgatan 16 har
renovering av balkonger genomförts.

Arbetet med det nya debiteringssystemet för V/A och
renhållning har fortgått och de första fakturorna för
renhållning skickades i början av januari 2017 (avsåg
kvartal 4 2016). Investeringen i den nya reningsanläggningen i Pilgrimstad inväntar beslut från
tillsynsmyndighet för att kunna fortskrida. I vattenskyddsområde Hunge, Fjällsta, Stavre, Revsund och
Bräcke fortgår arbetet och revidering av Kälarne
vattenskyddsområde kommer påbörjas. Åtgärder för att
minska ovidkommande vatten i Bräcke tätort och en
översyn och standardhöjning av reningsanläggningen i
Revsund, Döviken och Gällö har genomförts under året.

Med anledning av omorganisationen i Gällö skolområde
har ombyggnationer av skolköket i Gällö genomförts
och Kronvägens före detta gruppbostad och före detta
Folkets Hus i Pilgrimstad har byggts om till förskolor.
Driftövervakningssystem har installerats/utökats vid
Gällö skola, badhuset i Bräcke, Furugränd 2 & 3,
Norrlandsgatan 21 samt gymnasieskolan i Bräcke.
Renovering och målning av staketet runt Lekland i
Bräcke har påbörjats.
Två HVB-hem i Bräcke samt ett boende för
asylsökande i Kälarne har färdigställts i början av året.
Inkoppling av fjärrvärme till fastigheterna på Tallgatan
och Furugränd samt ombyggnation av fjärrvärmen på
Stationsvägen i Kälarne har färdigställts under hösten. I
Gällö har renovering och ombyggnation av befintlig
pannanläggning genomförts.
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Infrastrukturenhet
Under året har gator i Bräcke och Gällö fått ny underbyggnad och beläggning. Ett övertagande av
gatubelysning från Härjeån har slutförts. Under hösten
har utbyte av gatubelysningsarmaturer/ljuspunkter till
LED/lågenergi i tätorterna påbörjats. Upphandling av
skogliga tjänster är på gång. I samarbete och med stort
stöd av föreningslivet har förbättringar av elljusspåren i
Bräcke och Pilgrimstad genomförts.
Planerings- och administrativ enhet
Arbetet med att revidera tillägget till översiktsplan för
vindkraft fortskrider. Konvertering av koordinatsystem
från RT90 till SweRef fortgår.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

111 505
90 008
21 497

Budget
2016

-

100 317
82 033
18 284

Prognos
2016

-

86 908
67 516
19 392

Utfall
2016

-

108 029
86 547
21 482

Avvikelse mot
budget
-

7 712
4 514
3 198

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
2015

Budget
2016

Prognos
2016

3 074
535
4 781
986
1 720
3 634
3 679
559
2 529
21 497

3 496
532
103
4 922
1 573
1 801
3 653
2 357
12
165
18 284

3 769
527
110
4 812
1 620
1 812
3 655
2 675
643
231
19 392

Avdelningen redovisar ett underskott på 3 198 tkr mot
budget. Underskotten beror till stor del på att kostnader
för underhåll och skador blivit betydligt högre än
budgeterat, främst inom bostadsverksamheten. Inom
verksamheten lokaler har åtgärder blivit dyrare än

Utfall
2016
3 523
620
110
4 778
1 557
1 747
3 909
3 473
1 882
117
21 482

Avvikelse mot
budget
-

-

-

27
88
7
144
16
54
256
1 116
1 870
48
3 198

planerat och på pannanläggningen i Gällö har större
obudgeterade reparationer genomförts. Inom
fritidsverksamheten har kostnader för Mickelbacken
och ishallen gjort att det blivit dyrare än budgeterat.
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som
kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge
återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men
nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas.”

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått.
Minst 1 000 löpmeter har förbättrats under året, delar
av Vinkelgatan, Kronvägen, Ånäsvägen,
Svedjegatan, Tippgränd, Jämtlandsgatan samt
Violvägen.

Minst tio lägenheter tillgänglighetsanpassas vid renoveringar
med utgångspunkt 2014.

Målet är uppnått. Under året har 18 lägenheter
tillgänglighetsanpassats vid renoveringar.

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är inte uppnått. Andelen svar i HMEenkäten där medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra” har uppgått till 72 %.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
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Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i
balans.

Målet är inte uppnått. Utfallet visar en negativ
avvikelse på 3,2 miljoner kronor.

Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och uppgå till
minst 91,2 % vid årets utgång.

Målet är uppnått. Uthyrningsgraden uppgår till
92,6 % vid årets slut.

Andelen rätt sorterat hushållsavfall
ska öka med utgångspunkt från
2014 (66 %).

Målet är uppnått. Andelen rätt sorterat
hushållsavfall har uppgått till 71 %.

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

Målet är uppnått.
Under året har cirka 2 000 m² takytor dragits om
för att inte ledas till avloppsnätet samt att delar
av ledningsnätet förbättrats för att minska
ovidkommande vatten.

uppgradering/utbyte av styr- och reglerutrustning att
ske.

Framtid
Under kommande år kommer fokus vara att fortsätta
måla och förbättra fasader i bostadsbeståndet, göra
översyner och utbyten av fönster, dörrar och tak på
fastigheter samt konvertera brandlarm till SBFgodkända. Vid Gimsätras äldreboende ska ventilationen
byggas om. Standardhöjande åtgärder i reningsverken i
Revsund och Flatnor kommer ske liksom av gator och
vägar i Gällö och Pilgrimstad. Färdigställandet av styroch reglerutrustning vid Gällö skola kommer slutföras.
Vid Kälarne skola, i förvaltningshuset samt vid
Furugränd 4 och 6 kommer inventering och

Kvalitet
Arbetet med att revidera vattenförsörjningsplan samt
HACCP-riskanalyser* är påbörjade liksom underhållsplaner för fastighetsbeståndet. Styr- och reglerutrustning
i fastighetsbeståndet uppgraderas och utökas
kontinuerligt för att säkra fjärrövervakning och skapa
möjlighet till tidigare insatser vid behov.
* 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

2012

2013

2014

2015

2016

38 088 m²
100 %
11 209 m²
99 %
14 664 m²
62 %
5 635 m²
61 %
468 st
91 %

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 %

850 000 m2
1 705 ton

850 000 m2
1 700 ton

850 000 m2
1 705 ton

850 000 m2
1 699 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
Under våren har en uppgradering av ekonomisystemet
gjorts. Uppgraderingen innebär att ekonomisystemet har
ett helt nytt gränssnitt som är webbaserat.
Ett administrativt verktyg för att administrera
rekryteringsprocesserna har upphandlats och
implementerats i organisationen. Samtliga chefer,
fackliga företrädare och medarbetare som deltar i en
rekrytering har nu möjlighet att ta del av ansökningarna
via en webbportal.
En ny modul för anställningsavtal har implementerats.
Konsekvensen är att hanteringen av anställningsavtal
blir kvalitetssäkrad och mer rättssäker jämfört med
tidigare.
Upphandlingen av en förmånsportal som avslutades
tidigt under året blev överprövad. Resultatet av
överprövningen blev att upphandlingen gjordes om
under hösten 2016. Den nya upphandlingen har även
den begärts att bli överprövad.
Upphandlingen av företagshälsovård som
upphandlingskontoret har genomfört resulterade i att
Bräcke kommun har bytt leverantör från den 1
september 2016. Ny leverantör av företagshälsovård är
Previa.
Under hösten har ett informationssystem om arbetsmiljö
implementerats (KIA). Implementeringen har omfattat
införande och utbildning av chefer och skyddsombud.
Informationssystemet används vid tillbud och arbetsskador och skapar en mer robust och säker hantering av
de ärenden som inkommer.
Årets lönekartläggning (ks § 178/2016), inklusive
omvärldsbevakning utmynnade i justeringar av
lönebilden för rehabiliteringspersonal på vård-och
omsorgsavdelningens HSL-enhet samt inom delar av
chefskollektivet.

62

Bemanningsenhet
Behovet av vikarier har fortsatt att ligga på en hög nivå
för alla enheter. Vikarier arbetar en kortare tid hos
bemanningsenheten för att därefter gå vidare till andra
arbeten hos kommunen eller hos andra arbetsgivare.
Omsättningen på vikarier är stor vilket har lett till att
bemanningsenheten fått lägga en allt större del av tiden
på att rekrytera nya vikarier.
Under hösten har en ordentlig översyn av bokningsassistenten i Time Care Pool gjorts. Bokningsassistenten som sköter bokningar av vikarier på kvällar
och helger fungerar idag på ett bättre sätt än tidigare.
I slutet av året påbörjades ett arbete med att se över hur
schemasystemet Time Care planering används. Det
finns en viss kritik om att mycket tid går åt till
schemaläggning, framförallt i vården. Bemanningsenheten har genomfört ett test av en modul till Time
Care planering som heter Scheduler för att se om det
kan vara ett hjälpmedel för att effektivisera
schemaprocessen.
Kanslienhet
Enheten har arbetat med att utveckla rutiner för
ärendehantering.
Kommunen har deltagit i en länsgemensam övning,
HUBBE 1, där säkerhetssamordnaren varit lokal
övningsledare.
Arbete har påbörjats för att arkivfrågorna ska kunna
kommuniceras på ett tydligare sätt i organisationen. Det
har tagits fram ett förslag på ”Riktlinjer för arkivering
av analoga handlingar”. Kommunstyrelsen beslutade
om riktlinjerna vid sitt sammanträde i september
(ks § 139/2016). Det har också tagits fram ett förslag på
tillsynsplan för kommunens arkiv (ks § 163/2016).
IT-enhet
Under första halvan av 2016 har ett arbete med att
införa Office 365 för skolans elever och personal
genomförts. Vid skolstarten efter sommarlovet var
projektet genomfört. Under hösten har Office 365 även
kunnat användas av administrativ personal. Office 365
är en molntjänst som Microsoft tillhandahåller för att
kunna hantera mail, kalender och filer utanför det lokala
nätverket.

Ett nytt system för att managera mobiltelefoner och
surfplattor har införts (Microsoft EMS). Arbetet med att
lägga in alla mobila enheter i systemet kommer att
slutföras under 2017.

Utrustning för att ta över managering av nätverken
mellan orterna har införskaffats. Arbetet med att införa
förändringarna startades under vintern och kommer att
slutföras under början av 2017.

En ny IT-policy för Bräcke kommun har antagits.
Enheten har påbörjat arbetet för att kunna göra mer av
support och uppgradering på distans.

Viritualisering av servrar och utbyte av fasta telefoner
till IP-telefoni har varit ett pågående arbete under året.

Arbete har bedrivits för att uppradera plattformen
Citrix, för att användare, som har behov av det, ska
kunna logga in på kommunens nätverk på distans.

Projektet med att förändra domänstrukturen i datanätet,
slå ihop tre domäner till två, kommer att flyttas fram till
början av 2017.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

33 086
5 037
28 049

Budget
2016

-

35 412
5 698
29 714

Prognos
2016

-

34 992
5 549
29 443

Utfall
2016

-

34 617
5 127
29 490

Avvikelse mot
budget

-

795
571
224

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Administration, gemensamma kostn mm
Facklig verksamhet
Beredskapsplanering
Totalt

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

26 673
1 376
28 049

28 269
1 445
29 714

28 118
1 325
29 443

28 137
1 353
29 490

Avdelningen redovisar ett överskott med 224 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 lägre på grund av

Avvikelse mot
budget
132
92
224

vakanser och tjänstledigheter. Upphandlingen av den
planerade förmånsportalen har försenats på grund av ett
överklagande, vilket gör att den budgetposten inte
nyttjats. Kapitalkostnader har blivit lägre på grund av
att investeringar inte genomförts som planerat.
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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.”

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

Staben utarbetar alternativt
genomför översyn av minst tre
politiska styrdokument inom ramen
för stabens ansvarsområden.

Målet är uppnått.
Jämställdhetsplan och arbetsmiljöpolicy har
reviderats. En IT-policy och en lönekartläggning
har upprättats.

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

Målet är inte uppnått.
Bemanningsenheten har tillsatt 95.5 % av
beställda vikariat.

Andelen svar där chefer är nöjda
med stabens stöd och styrning inom
avdelningens verksamhetsområden
ska uppgå till minst 65 %.

Målet är uppnått.
Enkät utlämnad efter december och andelen svar
där chefer är nöjda med stabens stöd och styrning
inom avdelningens verksamhetsområden har
uppgått till 82 %.
Målet är inte uppnått.

Förfrågningar som inkommer till
kommunens officiella mailbox, och
inte kräver omfattande utredning,
besvaras inom 3 arbetsdagar.

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är inte uppnått.
Andelen svar där medarbetarna har svarat ”ganska
bra/mycket bra har uppgått till 76 %.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i balans.

Målet är uppnått. Utfallet visar en positiv
avvikelse på 0,2 miljoner kronor.
Målet är uppnått.
Manuella lönerapporter har minskat med 5,8 %
(december 2015: 536 stycken, december 2016:
505 stycken).
Arvoderad personal är borttagen eftersom de
måste rapportera manuellt.

Antalet manuella lönerapporter ska
vara oförändrat eller minska jämfört
med föregående år.
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Framtid
Under hösten har kommunen totalt sålt åtta leasingbilar
via Autoplan. En enklare sammanställning av kostnader
(administrationskostnader för Autoplan samt
administrativa kostnader i samband med försäljning)
kontra intäkter vid försäljningen visar ett litet överskott.
En normal omsättning av fordon innebär att i
genomsnitt cirka 20 leasingbilar ska säljas varje år.
Införandet av Autoplan bör därmed innebära att
administrationen är fullt finansierad genom den
försäljningsrutin som ingår i lösningen.
Bemanningsenheten fortsätter att arbeta för att hitta
effektivare sätt att schemalägga personalen inom
framförallt vård och omsorg

rekryteringsprocesser samt modulen för
anställningsavtal är två exempel som implementerats
under året.
Kommunen har ett samarbetsavtal med
Försäkringskassan som i korthet innebär att parterna
gemensamt tar ansvar och arbetar med de långa
rehabiliteringsärenden som finns i kommunen.
Inom ramen för personalens kompetensutveckling på
staben finns nu i allt högre grad möjlighet att delta på
olika typer av webbutbildningar (främst inom personaloch löneområdet), vilket är såväl praktiskt som
kostnadseffektivt.
Staben har under hösten haft stor del i vidareutvecklingen av kommunens målstyrningskedja.

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. I dagsläget går utvecklingen mot att
fler surfplattor och smartphones kommer in i IT miljön.
Förslag på informationssäkerhetspolicy kommer att tas
fram 2017.

Det pågår ett stort antal aktiviteter som förväntas
förbättra och förtydliga kommunens personalpolitik.
Exempel på detta är en omfattande revidering av
dokument avseende introduktion av nya medarbetare,
översyn av kommunens riktlinjer för lönerevision i
dialog med fackliga organisationer och översyn av
flextidsavtal för ”kontorsanställd personal”.
Bemanningsenheten kommer arbeta fram en modell för
att på ett bättre sätt följa upp vikariernas arbete. Syftet
är att kunna fånga upp och stötta vikarier så att
vikarierna i en framtid blir anställningsbara för
kommunen.

Nya regler om behandling av personuppgifter,
dataskyddsförordningen, kommer påverka kommunen.
Kanslienheten och verksamheterna kommer behöva
prioritera arbetet med att möta de nya reglerna.

Kvalitet

Under året har arbetet med att se över och utveckla
styrdokument inom IT- området fortgått. En ny ITpolicy har antagits av kommunfullmäktige.

Digitaliseringen av olika processer i den kommunala
verksamheten är kvalitetshöjande och utvecklas
kontinuerligt. Administrationsverktyget för

Under året har ytterligare servrar viritualiserats.

Verksamhetsmått
2012
Antal inkomna leverantörsfakturor

2013

2014

2015

2016

18 862

18 779

19 534

20 159

19 948

26,7 %

34,6 %

40,1 %

43,6 %

44,9 %

Antal skickade fakturor*

23 144

22 955

23 116

23 272

26 208

Antal utbetalda löner

11 663

11 914

12 049

11925

11 352

Antal diarieförda ärenden

816

794

1 011

1 075

1 146

Antal datorarbetsplatser, hela kommunen**

824

882

946

963

972

varav andel elektroniska

* För 2016 ingår renhållningsfakturor.
**Antalet dataarbetsplatser som har varit påloggade någon gång under en tremånadersperiod.
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Skol- och barnomsorgsavdelning
Chef:

Catarina Julin-Nygren

I avdelningen ingår tre skolområden (Bräcke, Gällö och
Kälarne), samt två förskoleområden (Bräcke/Kälarne
och Gällö).

ytterligare två år går nästan alla kvar i årskurs 9 under
läsåret 16/17.
Ansvaret för vuxenutbildningen fördes slutgiltigt över
till Jämtlands gymnasieförbund från årsskiftet 2016.

Årets händelser

Klass 5 vid Gällö skola gjorde om fjolårsbedriften och
tog sig till länsfinal i Vi i femman.

Från höstterminen flyttades skolverksamheten i Fjällsta
och Pilgrimstad till Gällö skola. I Fjällsta lades även
förskoleverksamheten ner och barnen har i stället
erbjudits plats i Gällö eller Pilgrimstad. I Pilgrimstad
har förskole-och fritidsverksamheten flyttat in i
ombyggda lokaler i Folkets hus och förskolan har
utökat verksamheten till tre avdelningar. Förskolan i
Gällö har fått nya ombyggda lokaler på Kronvägen.
Föräldrakooperativet Hyllan i Sörbygden upphörde från
ht-16 då man även lade ner sin fritidshemsverksamhet.

Förskolecheferna avslutade under våren Skolverkets
ettåriga förskolechefsutbildning i Stockholm och de
biträdande rektorerna påbörjade den statliga
rektorsutbildningen vid Mittuniversitetet.
Skolans goda resultat gjorde att kommunen klättrade på
SKL:s rankinglista över bästa skolkommuner till plats
64. Bräcke var därmed länsbäst med god marginal.
Även på Lärarförbundets rankinglista hamnade Bräcke
högt på plats 93, endast slagna av Krokom med
placering 91, trots sämre resultat på indikatorerna
avslutad gymnasieutbildning inom tre år,
högskolebehörighet samt övergång till högskola.

Trots minskande barnkullar har elevantalet ökat genom
kommunens många asylsökande elever. Vid
vårterminens slut fanns 59 asylsökande elever i
årkurserna F - 9, varav de allra flesta i Bräcke och
Kälarne. 17 av dessa elever gick i årskurs 9 och
eftersom de numera kan fortsätta i grundskolan

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

144 929
18 586
126 343

Budget
2016

-

142 485
15 937
126 548

Prognos
2016

-

145 437
22 067
123 370

Utfall
2016

-

147 010
27 211
119 799

Avvikelse mot
budget
-

4 525
11 274
6 749
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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
2015

Budget
2016

Prognos
2016

2 346
59
5 010
31
26 915
3 017
9 527
5 475
6 636
3 719
16 608
38 049
2 329
4 073
2 667
126 343

3 000
775
4 523
12
26 759
3 132
8 123
5 509
7 989
3 845
16 794
37 130
2 391
3 966
2 600
126 548

2 816
733
4 268
13
26 834
2 598
8 613
5 614
7 201
3 413
16 807
36 698
1 196
3 966
2 600
123 370

Inom skolan redovisas ett överskott mot budget med
6 749 tkr. De stora överskotten avser riktade statsbidrag
från Skolverket samt återsök från Migrationsverket.
Kostnaderna för skolskjutsar har blivit billigare än
budgeterat inom alla skolområden. Förskolan redovisar

Utfall
2016
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

Avvikelse mot
budget
-

-

-

-

475
639
1 449
25
1 175
22
166
1 233
583
268
4 527
114
162
83
6 749

underskott, vilket beror på att det varit fler barn
inskrivna än planerat. Vuxenutbildningen som från
2016 överförts till Jämtlands Gymnasium, har haft fler
elever än budgeterat.
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra vilken service som
kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge
återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men
nytänkande och samverkan bör också vara ledord när utmaningar ska lösas.”

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

Andelen elever i årskurs 9 som
uppnår betyg A och B ska öka.

Målet är inte uppnått.
Andelen betyg A och B ligger kvar på oförändrad
nivå (22 %)

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

Målet är uppnått.
SKL:s enkät visar att andelen elever som anser
sig få den hjälp de behöver har ökat från 92,2 till
92,3 %.

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

Målet är inte uppnått. Många elever har haft
anpassad studiegång i förberedelseklass. Bland
övriga elever var resultaten goda, särskilt i
Bräcke.

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

Målet är inte uppnått.
Dock har utbyggnaden av bredband, utökningen
av antalet datorer samt tillgången till mjukvara i
lärandet varit god. Fortfarande saknas trådlöst
nätverk då infrastrukturen är utbyggd först 2017
enligt investeringsplanen. Likvärdighet i lärarnas
IT- kompetens behöver fortfarande säkerställas

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

Målet är inte uppnått.
Efter ombyggnationen i Gällö-området kommer
alla kommunens skolor och förskolor ha en
jämförelsevis mycket god inne- och utemiljö
Målet ännu inte uppnått när det gäller flexibel ITmiljö.
Målet är inte utvärderat.
93 % av eleverna känner sig trygga i skolan enligt
SKL:s enkät, mot 90 % förra året. Ingen
riksjämförelse finns att tillgå ännu.

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

Andelen barn och elever som
upplever sig trygga i Bräckes
skolor ska vara högre än
riksgenomsnittet.

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

Närvaron i skolan ska öka
genom att andelen elever med
frånvaro överstigande 70
timmar/läsår minskar.

Målet är uppnått.
Uppgift läsåret 14/ 15 saknas, men andelen elever
med hög frånvaro var 6,3 % under läsåret 15/16.
De har också i större utsträckning än tidigare
godkända betyg.
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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.”

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått.
Simkunnigheten är mycket god bland våra
svenska elever. För nyanländas skull hölls badet i
år öppet även under maj månad.

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

Målet är inte uppnått.
21 elever nådde inte kunskapskraven i idrott och
hälsa och/eller hem-och konsumentkunskap.

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

Målet är uppnått.
Uppföljning har gjorts i matråden.

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

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

Målet är uppnått.
Andelen elever som anser att lärarna tar hänsyn
till elevernas åsikter ligger i SKL:s enkät kvar på
samma nivå som tidigare år, 86 %.

Föräldrar har inflytande och
möjlighet att påverka
verksamheternas innehåll.

Andelen föräldrar som känner
delaktighet och upplever att de
har inflytande ska öka.

Målet är uppnått.
Föräldraenkät har genomförts under höstterminen
2016 som jämförts med skolinspektionens
föräldraenkät 2015.
Målet är uppnått.
Skolornas egna utvärderingar samt
skolinspektionens tillsyn i januari 2016 visar på
att målet har nåtts.

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

Målet är uppnått.
Skolornas verksamhet under och efter skoltid är
alltid drogfria.

All verksamhet där barn och
ungdomar deltar är drogfri.

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.”

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått. Ett rikligt kulturutbud har
erbjudits alla elever genom kulturrådets bidrag för
Skapande skola.

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

Målet är uppnått. Skolan, förskolan och
fritidshemmen har stimulerat eleverna till egen
aktiv fritid genom ett rikligt utbud av
friluftsaktiviteter, kulturaktiviteter och även andra
fritidsaktiviteter som jägarskola.
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Inriktningsmål
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och goda arbetsoch anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är
stimulerande och främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje.”

Undervisningen vilar på
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.

Verksamhetsmål

Måluppföljning

Andelen legitimerade lärare och
förskollärare ska öka.

Målet är inte uppnått. Officiell statistik ännu ej
publicerad, men lärarbristen har gjort att andelen
legitimerade tvärtom minskar.

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

Målet är uppnått. Andelen svar där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” har uppgått
till 83 %.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i
balans.

Målet är uppnått. Utfallet visar en positiv
avvikelse mot budget med 6,7 miljoner kronor.

Framtid
Den nationella lärarbristen gör sig nu gällande och tar
betydande tid i anspråk för skolledningen på alla skolor.
Konkurrensen med gymnasiet och grannkommunerna är
påtaglig och dessutom lönedrivande. En ändamålsenlig
och stabil skolorganisation är allt viktigare för att skapa
attraktiva tjänster och minska skolornas sårbarhet när
lärare slutar.
Flyktingvågen har under året inte bara fått konsekvenser
på det nationella planet. Även Bräcke kommun har tagit
ett stort ansvar vilket fått konsekvenser för alla
skolområden, men framför allt för Bräcke och Kälarne
skola samt Trollskogens förskola, En organisatorisk
utmaning är dessutom att nästan alla nyanlända elever i
årskurs 9 valt att gå om årskursen i stället för att gå
vidare till gymnasiet. Skolorna har nu sex
förberedelseklasser, varav tre i Bräcke. Bland dessa
finns elever med mycket bristfällig skolbakgrund eller
med synnerligen speciella behov som skolan måste
möta: blinda och döva elever, elever med stor hörseleller synedsättning, elever med depression, samt i vissa
fall synnerligen resurskrävande elever med olika
funktionshinder och behov av grundsärskola. Även om
skolan har en mycket välfungerande elevhälsa är det
absolut nödvändigt att täcka skolans behov av
specialpedagoger och speciallärare. Därför erbjöds de
lärare som ville, gå den tre terminer långa
påbyggnadsutbildningen, att göra detta på delvis betald
arbetstid från höstterminen.
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Kraven minskar inte heller i korstrycket mellan statlig
och kommunal styrning. Timplanen och läroplanen
revideras allt oftare och skolan ställs inför nya direktiv
med kort varsel. Före sommarlovet kom en reviderad
läroplan för förskoleklassen samt utökad tid i ämnet
matematik som började gälla 1 juli. En reviderad
läroplan för skolan är också på gång som kommer att
ställa stora krav på infrastruktur och skolans arbete med
att utveckla elevernas digitala kompetens.

Kvalitet
Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn av
kommunen i januari. Man hade inga synpunkter på
arbetet i förskolan, elevernas kunskapsresultat som
vårterminen 2015 genomgående låg över rikssnittet, inte
heller på skolornas arbete med värdegrund, trygghet och
arbetsro. Däremot behövde kommunen synliggöra
fritidshemsverksamheten mer i kvalitetsarbetet samt
redovisa för måluppfyllelsen i samtliga ämnen i årskurs
3, inte bara i matematik och svenska. Riktlinjerna för
resursfördelningen ansågs också för schablonmässiga
när det gäller förskolan och fritidshemmen.
Inspektionen har dock godkänt kommunens redovisning
av vidtagna åtgärder och avslutat tillsynen.
Flyktingvågen samt den ökande andelen familjehemsplacerade elever från andra kommuner har påtagligt
försämrat de tidigare goda kunskapsresultaten i åk 9.
Eftersom så många elever kom hit under åk 8 - 9 med
annat modersmål och ofta med mycket bristfällig

skolbakgrund har andelen behöriga till gymnasieskolan
minskat från mellan 85 - 88 procent tidigare år ner till
endast 64,1 procent. Om dessa elever och särskolan
räknas bort ligger behörigheten dock i linje med tidigare
år: 93,4 procent var behöriga i Bräcke, 80,7 procent i

Gällö och 91 procent i Kälarne. De flesta av de som inte
nådde kunskapskraven går nu om sista skolåret, vilket
de har rätt att göra ytterligare ett år om de fortfarande
inte når målen vårterminen 2017 enligt det nya
regelverket.

Verksamhetsmått

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

2012

2013

2014

2015

2016

235

231

189

196

214

23

24

26

16

17

708

695

665

660

700

Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år

176

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

7,6

9,4

9,4

9,4

Antal pedagoger i fritidshem/100 elever

7,0

7,0

7,8

7,8

7,8

6

14

15

10

5

Antal studenter vid högskola
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Social avdelning
Chef:

Peppe Liljefjäll

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

Årets händelser
IFO-enhet
Bräcke kommun ser som de flesta kommuner att
rekryteringsbasen på socionomer minskar. För
närvarande är personaltätheten relativt god, trots att ett
par handläggare har tjänstledigt. Enheten har gjort en
satsning på att ta emot studenter och erbjuda dem bra
praktik och visa att kommunen är en god arbetsgivare
och en bra arbetsplats. Utöver det arbetar enheten med
mentorskap samt har tagit fram ett introduktionsprogram för att tydliggöra och underlätta vid
nyanställningar.
En socialadministratör anställdes under året för att
avlasta socialsekreterarna med de uppgifter som inte
behöver utföras av medarbetare med socionomexamen.
En organisationsförändring genomfördes 1 november
som innebar att LSS- och biståndshandläggare flyttades
från vård- och omsorgsavdelningen till IFO-enheten
inom sociala avdelningen. Syftet är att samla
myndighetsutövning till en avdelning och skilja det
organisatoriskt från utförarsidan.
De tidigare två öppenvårdsteamen har organisatoriskt
slagits ihop till ett öppenvårdsteam med en samordnare.
Öppenvårdsteamet arbetar med målgrupperna: barn,
ungdomar och familjer med barn i åldrarna 0 - 18 år och
vuxna från 18-65 år med självupplevd psykisk ohälsa
och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt
stöd till hantering av missbruk.
Missbruksärenden ökar kontinuerligt. För att möta detta
har en satsning på öppenvården gjorts. Genom att utöka
med 0,5 tjänst har enheten större möjligheter att ge
öppenvårdsinsatser på hemmaplan.
SP-teamet har under våren gått utbildningarna rePulse
och Återfallsprevention (ÅP) och har från och med
hösten kunnat ta insatser som ÅP och Råd och Stöd. Att
förebyggande insatser prioriteras samt att kunna möta
upp klienter efter behandlingar och att göra det i egen
regi kommer leda till minskade kostnader.
”Glappärenden”, bistånd innan etableringen är igång,
har flyttats från AME/Integrationsservice till
ekonomiskt bistånd på IFO. En rutin för samverkan
kring det har tagits fram. Generellt fortsätter samarbetet
mellan AME och IFO att utvecklas positivt.
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Kostnader för vårdinsatser och ekonomiskt bistånd har
ökat igen efter en sjunkande trend under några år. Även
antalet orosanmälningarna hos barnfamiljer har ökat.
Ett stort arbete med nya rutiner och dokumentation har
påbörjats på alla områden och det arbetet fortskrider
framöver.
Enheten har köpt in ett nytt IT-stöd, SSBTEK
(sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd). Genom det
kan handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få utlämnat information
från a-kassorna, Arbetsförmedlingen, CSN,
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och
Skatteverket. Stödet innebär en förenklad och mer säker
hantering av informationen jämfört med tidigare samt
ger förutsättningar för frigjord arbetstid i handläggningen.
Internationella enheten
Internationella enheten ansvarar sedan januari 2016
enbart för mottagande av ensamkommande barn i
kommunen. Vuxenmottagning som tidigare varit en del
av Internationella enhetens verksamhet är numera
Arbetsmarknadsenhetens ansvarsområde.
Mottagande av ensamkommande barn ökade drastiskt
under andra halvan av 2015. För Bräcke kommun
innebar det en fördubbling av antalet HVB platser samt
antalet HVB boenden. I slutet av 2015 öppnades ett
HVB i centralorten Bräcke med plats för 18 ungdomar
och i februari 2016 togs ytterligare ett HVB i bruk med
15 boendeplatser. Personalstyrkan fördubblades under
den perioden.
Kommunen tecknade i början på 2016 en ny
överenskommelse med Migrationsverket om att
tillhandahålla 70 platser för ensamkommande mot
tidigare 50 platser. Denna överenskommelse har gällt
hela året men från 2017 kommer mottagande av
ensamkommande barn/ungdomar i Sverige baseras på
en ny anvisningsmodell där en promilleandel ersätter
tidigare överenskommelser.
Internationella enheten har under andra kvartalet anmält
en ny verksamhet till IVO (Inspektionen för vård och
omsorg), stödboende, som är en mer strukturerad form
av enhetens 18+ verksamhet. Placering i stödboende är
sedan januari 2016 ett möjlig placeringsalternativ vad
gäller ensamkommande barn och ungdomar. Förutom
införandet av nya placeringsformen stödboendet har
riksdagen beslutat om en hel del nya lagar som i allra

högsta grad påverkar Internationella enhetens
verksamhet. Den 1 juni ändrades rätten till bistånd
enligt lagen om mottagande av asylsökande. Ändringen
innebär att en asylsökande inte längre omfattas av LMA
(Lagen om mottagande av asylsökande) om han eller
hon har fått ett beslut om avvisning eller om tidsfristen
för frivilligt återvändande har gått ut. För asylsökande
ensamkommande barn som har fyllt 18 år innebär det
att Migrationsverket inte heller kan lämna ersättning till
kommuner för kostnader efter att rätten till bistånd
enligt LMA upphört.
Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en lag som
begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få
komma till Sverige.
Regeringen aviserar även nya ersättningsnivåer från
sommaren 2017, vilket skapar oro och osäkerhet i
många kommuner.
Under första kvartalet 2016 anvisades 6 ungdomar till
kommunen och ytterligare ett barn under december.
Kommunen hade i början av andra kvartalet 12 lediga
platser, vilka såldes till Östersunds kommun under
perioden maj-september.
Det stora antalet lediga platser har resulterat i beslut om
nedläggning av HVB Uniz1 i Gällö, vilket genomfördes
i oktober 2016. Personalen och ungdomarna
omplacerades till Furiz och Furiz1 i Bräcke och några
anvisades till stödboendet i Gällö.
En mycket glädjande händelse är att Inspektionen för
Vård och Omsorg, IVO, genomförde tillsyn av HVB i
Gällö under våren. Tillsynen resulterade i ett gott
resultat där IVO bedömde att verksamheten uppfyller
gällande krav för HVB. Under juni månad genomförde
IVO en oanmäld inspektion på HVB Furiz och Furiz1 i
Bräcke. Även där blev resultatet positivt och ärendet
avslutades utan kritik.
Personalen vid Internationella enheten har genomgått
heldagsutbildning kring säkerhetsfrågor, våld samt hot
om våld. Ämnet har varit högaktuellt även på nationell
nivå.
Arbetsmarknadsenhet (AME)
Sedan årsskiftet ingår Integrationsservice (f.d. Kultiz) i
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Integrationsservice ansvarar för mottagande av vuxna
nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till
kommunen samt utgör en stödjande funktion till övriga
nyanlända. De tidigare frivilliga överenskommelser om
mottagande som tecknats med Länsstyrelsen har
upphört. Från den 1 mars gäller Bosättningslagen som
innebär att alla kommuner ska kunna anvisas att ta emot
nyanlända genom de så kallade kommuntalen. Bräckes

kommuntal för år 2016 har varit 10 och samtliga är
mottagna och bosatta i kommunen.
Projektet PIX (Projekt Integration X-tra) avslutades den
14 maj. Totalt var 23 deltagare inskrivna i projektet.
Med hjälp av språkstöd på modersmål fick deltagarna ta
del av förstärkt språkträning samt förstärkt samhällsorientering. Ett antal deltagare hade även språkpraktik
på en arbetsplats. Den Drop-in verksamhet som
genomfördes i PIX har implementerats i ordinarie
verksamhet. Syftet med Drop-in är att via språkstöd och
handledare kunna hjälpa nyanlända med att t.ex. fylla i
blanketter, översätta information eller boka/avboka
tider. Drop-in har under våren utökats till Kälarne en
dag i veckan. Ett positivt projektresultat är att samtliga
(6) språkstöd som arbetade i PIX gått vidare till annat
arbete/utbildning.
Via Region Jämtland Härjedalen genomförs socialfondsprojektet Integration Jämtland Härjedalen i länets
samtliga kommuner. För Bräcke möjliggör projektet ett
fortsatt utvecklingsarbete kring olika integrationsinsatser. En särskild satsning mot civilsamhället
genomförs i Kälarne.
Projektet Språkvän genomförs via medel från
Länsstyrelsen. Målgrupper är nyanlända med
uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn samt
asylsökande i Bräcke kommun. Syftet med projektet är
att skapa kontakter mellan nyanlända och
svensktalande.
Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med fem
av länets kommuner blivit beviljade medel från
Socialfonden för projekt Öppen Arena. Projektets syfte
är att skapa/utveckla så kallade lågtröskelarenor för
etablering på arbetsmarknaden. På sikt kan projektet
möjliggöra fler arbetsträningsplatser/arbetstillfällen för
de som behöver extra tid för att nå arbetsmarknaden
eller komma tillbaka efter en lång tid av arbetslöshet
eller sjukskrivning.
AME är sammankallande vad gäller Strategigrupp
Integration. Syftet med gruppen är att ge möjlighet till
att informera varandra om vad som händer inom
området samt att underlätta för samarbete kring
integrationsfrågor. Gruppen har hittills representerats av
ansvariga för tillväxtavdelningen, kultur och fritid,
teknik- och infrastrukturavdelningen, internationella
enheten, individ- och familjeomsorgen,
arbetsmarknadsenheten samt Arbetsförmedlingen.
Under våren har gruppen utökats och representeras nu
även av politiker och Migrationsverket.
AME har ett bra samarbete med individ- och
familjeomsorgen som hänvisar klienter för handledning.
Servicegruppen, som arbetar på uppdrag av kommunen
med enklare arbetsuppgifter, möjliggör tillhandahållande av praktikplatser och anpassade anställningar.
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Via det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, håller sig
kommunen informerad om hur ungdomar upp till 20 år
är sysselsatta. De ungdomar som inte genomför eller har
fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildningar erbjuds stöd via AME.
Socialfondsprojektet UVAS (Unga som Varken Arbetar
eller Studerar) gör det möjligt att stödja ungdomar upp
till 25 år.
Arbetsförmedlingen lämnade sitt lokalkontor i april
månad och handläggare har sedan dess funnits i
Östersund och i Hammarstrand. Det fanns tidigare
planer på att samlokalisera AME med
Arbetsförmedlingen, vilket skulle ske i den del av AME

där en brand utbröt i april. AME har kunnat se följder
av att Arbetsförmedlingen inte längre finns lokalt, till
exempel har det varit oklart vilken handläggare som
ansvarar för vad samt att handläggningstider inför
praktik/anställningar har förlängts. Den arbetssökande
som ska träffa sin handläggare hänvisas nu till
Östersund, något som också innebär en ökad kostnad
för den enskilde. Sedan september finns en handläggare
från Arbetsförmedlingen vid Drop-in i Bräcke en
eftermiddag i veckan. Efter en ombyggnation av AME:s
lokaler kommer Arbetsförmedlingen respektive
Försäkringskassan att hyra del av lokal. Migrationsverkets boendevärdar har sedan en tid tillbaka tillgång
till AME:s lokal för lunchraster.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

47 857
- 28 356
19 501

56 688
- 27 851
28 837

67 142
- 44 667
22 475

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

9 039
186
815
1 740
1 555
1 018
1 511
5 519
2 743
1 086
222
1 816
4 117
19 501

8 355
195
940
2 632
1 940
1 088
1 999
5 500
4 570
1 499
37
82
28 837

7 389
205
2 068
4 068
1 300
1 607
1 663
7 800
2 632
1 437
388
7 306
22 475

Utfall
2016
65 988
- 49 580
16 408

Avvikelse mot
budget
-

9 300
21 729
12 429

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

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

Avdelningen redovisar ett överskott mot budget med
12 429 tkr. Det stora överskottet finns inom
verksamheten Ensamkommande flyktingbarn, vilket
förklaras av att mottagandet har varit större än
budgeterat. Kostnaderna för institutionsvård, både för
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Utfall
2016
7 686
193
2 321
5 772
1 233
1 706
1 641
7 696
2 268
1 224
690
- 14 642
16 408

Avvikelse mot
budget

-

669
2
1 381
3 140
707
618
358
2 196
2 302
275
727
14 724
12 429

barn och unga samt för vuxna har blivit högre eftersom
antalet placeringar har varit fler än beräknat.
Ekonomiskt bistånd har, främst på grund av det stora
flyktingmottagandet, blivit dyrare 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.”

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

Samtliga barn/ungdomar som
intervjuas ska uppleva att de har
varit delaktiga och haft
inflytande i sitt ärende.

Målet är inte utvärderat.
Det underlag som har kommit in är för litet för att
det ska vara mätbart.

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

Målet är uppnått.
De inkomna övervägande positiva.

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.

Målet är uppnått.
Inkomna enkäter visar att över 75 % upplever
trivsel och trygghet på boendet och upplever att
de får ett respektfullt bemötande av personalen.

Barn, ungdomar och vuxna
upplever att de får ett
respektfullt bemötande samt
stöd i den insats som beviljats.
Bidra till att alla våra
utlandsfödda medborgare
tidigt ges möjligheter till
utbildning och arbete.

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått. Andelen svar där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” har uppgått
till 90 %.
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”

Andelen hushåll med
försörjningsstöd ska minska
över tid.

Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i
balans.

Målet är uppnått. Utfallet visar en positiv
avvikelse mot budget med 12,4 miljoner kronor.

Andelen personer med
försörjningsstöd som tackat ja
till erbjudande om aktivitet via
AME ska uppgå till minst 90 %.

Målet är uppnått. Nästan 100 % har tackat ja till
erbjudande om aktivitet via AME.

50 % av de personer som fått
stöd via AME har gått till annan
försörjning.

Målet är inte uppnått.

Framtid
IFO-enhet
IFO kommer fortsätta arbetet med rutiner och
dokumentation, där det är viktigt att alla handläggare
medverkar och känner sig delaktiga. Ett av de
prioriterade områdena framöver är att fortsätta arbetet
med god arbetsmiljö och trivsel och att därigenom få
socionomer att välja kommunen som arbetsgivare. En
del i det är att utveckla satsningen på
studenter/praktikelever, mentorskap och ett tydligt
introduktionsprogram.
Satsningen kring missbruk kommer följas upp och
utvärderas under 2017.

antalet HVB platser och utökning av stödboendeplatser
då regeringen i sina förslag menar att just stödboende är
lämplig boendeform för majoriteten av de ensamkommande ungdomarna. Bräcke förväntas ta emot
mellan 3 - 5 ungdomar under 2017. 60 procent av de
inskrivna ungdomarna fyller 18 år under 2017 och
beroende på Migrationsverkets beslut kommer de
antingen att erbjudas plats på en förläggning eller i
kommunens stödboende. Antalet lediga platser kommer
alltså succesivt öka under 2017. Med anledning av det
har planering av nedläggning av HVB Unizon i Gällö
redan påbörjats. Från den 1 juni 2017 kommer det
enbart finnas HVB i Bräcke. I Gällö där stödboende
bedrivs kommer antal platser utökas.

Frågor som eventuellt kommer att påverka socialtjänsten framöver är flyktingspolitiken, vad som händer
med de nya asyllagarna, LMA ersättningarna och vad
som är Migrationsverkets respektive kommuners
ansvar?

Det nya ersättningssystemet som träder i kraft under
sommaren 2017 innebär en halvering av ersättningar till
kommuner. Kommuner kommer ersättas för faktiskt
mottagande med 1 350 kr per dygn för de ungdomar
som är under 18 år och med 750 kr för de ungdomar
som är fyllda 18 år och har uppehållstillstånd. Det
ovannämnda i kombination med befarad ökad oro i
ungdomsgruppen på grund av tillfälliga uppehållstillstånd, striktare handläggning av familjeåterföreningsärenden ställer det kommunala mottagandet inför en
svår utmaning de kommande åren.

Internationella enheten

Arbetsmarknadsenhet

Verksamheten präglas av en stor osäkerhet inför
framtiden. Det minskade antalet ensamkommande barn
i kombination med det försämrade ersättningsystemet
som regeringen aviserat ställer höga, nästintill orimliga
krav på ensamkommandeverksamheten. Oron inför
eventuella neddragningar märks tydligt i personalgruppen. Ökad oro kännetecknar även ungdomsgruppen
då begränsningar i möjligheten att få uppehållstillstånd
samt möjligheten för den sökandes familj att få komma
till Sverige är, i och med de senaste lagändringarna, ett
faktum. Internationella enheten står inför verksamhetsförändringar som innebär minskning av

Den individuella handledningen är fortsatt ett prioriterat
område. Handledarna ser att tiden är den absolut
viktigaste framgången för att nå ett hållbart resultat.
Den nyligen utgivna Solaris-handboken kommer att
vara ett bra stöd i det fortsatta arbetet.
Samtlig personal kommer att ha extern handledning
under året.

Samarbete mellan IFO, öppenvården och AME kommer
fortsätta utvecklas för att tydliggöra den röda tråden
genom sociala avdelningen.
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Den 1 januari 2017 övergår hela bosättningsansvaret
från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket. Hur
många nyanlända som varje kommun ska ta emot efter
anvisning beror på kommunens befolkningsstorlek,
arbetsmarknadsförutsättningar, det sammantagna

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
samt hur många asylsökande som redan vistas i
kommunen. Bräckes kommuntal för år 2017 är 30.
Mottagningen kommer att ske i mars (15) och i
september (15).
Projekt Öppen Arena startar den 1 april 2017 med en
analysfas på sex månader. Projektet kommer att pågå
till och med 31 december 2019.

Kvalitet
Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt
”kvalitetshjulet”, se nedan. Avdelningen genomgår
stora förändringar på alla enheter vilket gör kvalitetsarbetet extra viktigt. Framgångsfaktorn kommer vara att
kontinuerligt arbeta utifrån kvalitetshjulet.
För att det ska ge resultat måste all personal vara
involverad på ett eller annat sätt till exempel via större
sammankomster i form av work shops på arbetslagsnivå, enhetsnivå samt kanske även gränsöverskridande
mellan enheterna men också genom att återkoppla det
dagliga operativa arbetet till chefer och verksamhetsutvecklare.

Kvalitetsledningssystemet, ”Ledningssystem för
systematiskt förbättringsarbete – Sociala avdelningen”
finns att ladda ner digitalt på kommunens intranät och
är tillgängligt för all personal. Ledningssystemet
omfattar IFO-enheten, arbetsmarknadsenheten och
internationella enheten och är uppbyggt utifrån
ovanstående ”kvalitetshjul” med faserna:
Planera arbetet (identifiera krav och mål, säkerställa
krav och mål, ta fram processer och rutiner,
riskanalyser)
Genomföra arbetet (arbeta utifrån fastställda processer
och rutiner, ta emot rapporter, klagomål och synpunkter)
Utvärdera resultatet (egenkontroll, kvalitetsuppföljning, analys)
Förbättra verksamheten (utveckla och förbättra
processer och rutiner, förbättrad verksamhet).
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Verksamhetsmått
IFO-enhet
2012

2013

2014

2015

2016

Antal hushåll

209

237

199

246

201

Antal beslut

990

1 203

1 141

1 168

1 590

Antal förhandsbedömningar

111

149

112

90

163

Antal barnavårdsutredningar

35

68

62

75

64

13

6

10

5

3

1 438

1 153

989

756

1 256

20

22

17

19

18

2012

2013

2014

2015

2016

16

18

16

54

7

2012

2013

2014

2015

2016

117

97

Antal personer som får stöd av PIX

25

23

Antal personer som innehar OSA via AME

27

10

Ekonomiskt bistånd:

Barnavårdsärenden:

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

Antal ensamkommande barn
Arbetsmarknadsenhet

Antal personer som får stöd av AME

Antal personer i arbete eller studier efter 2 år

13

iu

6

3

iu

Antal mottagna personer

70

46

41

90

54
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BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Ordförande:
Jonas Sandbom
Vice ordförande: Kenneth Godhe

(s)
(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.
En mycket stor del 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

Under året har revidering av delegationsordning samt
revidering av taxa för miljö- och hälsoskydd
genomförts.

Årets händelser
Nämnden har sammanträtt vid sju tillfällen under året.
Visst fokus har lagts på att se över former för en
eventuell sammanslagning med Ånge kommun.

Ett avtal med Ånge kommun avseende samarbete för
2017 har tagits fram och fastställts vid decembers
nämndmöte.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

169
169

188
188

184
184

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

175
175

13
13

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

2015

2016

6

5

5

6

7

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd

333

202

262

354

338

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg

302

309

425

498

513

Antal sammanträden
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Bygg- och miljöavdelningen
Ansvarig nämnd:
Chef:

Bygg- och miljönämnden
Tomas Jonsson

Inom avdelningen handläggs kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, trafiklagstiftningens område samt bostadsanpassningslagens
område.

Årets händelser
Chefsbytet i mars och det därpå följande arbetet
tillsammans med Ånge kommun rörande sammanslagning har väsentligt påverkat verksamheten under
året. Ett omfattande arbete har påbörjats i syfte att
förbereda för den framtida organisationen.

Avdelningen arbetar även med energirådgivning till
kommuninvånare och företag och med samtliga
myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet miljöoch hälsoskydd.

Under året har också det EU-finansierade projektet
Triple Lakes fortsatt med inventeringar av enskilda
avlopp i anslutning till Revsundssjön.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2015
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

5 489
1 514
3 975

Budget
2016

-

5 780
1 630
4 150

Prognos
2016

-

6 597
1 880
4 717

-

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

6 861
2 136
4 725

-

1 081
506
575

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet

Miljö- och hälsoskydd
Planering och bygglov
Gator och vägar
Energirådgivning
Bostadsanpassningsbidrag
Totalt

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

1 944
501
2
1 528
3 975

1 902
704
1 544
4 150

2 095
634
80
2 068
4 717

2 389
260
12
2 064
4 725

-

Totalt redovisar avdelningen ett underskott mot budget
på 575 tkr. I verksamheten miljö- och hälsoskydd ingår
projektet Triple Lake där lönekostnader för drygt 500
tkr har varit obudgeterade. Vid bokslutstillfället är det
osäkert om de kostnaderna är möjliga att återsöka. För
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-

-

487
444
12
520
575

verksamheten planering och bygglov har intäkterna
varit högre än budget samtidigt som kostnader för
konsulter varit lägre. Inom verksamhet
bostadsanpassning har antal ärenden ökat med 38
procent under året vilket har gjort att kostnaderna ökat.

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.”

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

Uppnå lägst lagstadgade handläggningstider från kompletta
ansökningshandlingar.

Målet är uppnått.

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

Målet är inte uppnått.
Kontroller enligt kontrollplan för livsmedel har
till huvuddelen utförts. Kontrollplan för miljöoch hälsoskydd ej till fullo genomförd med
anledning av bristande resurser.

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

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått. Andelen svar där medarbetarna
har svarat ”ganska bra/mycket bra” har uppgått
till 87 %.

Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
Verksamhetsmål

Måluppföljning

Avdelningen ska ha en budget i
balans.

Målet är inte uppnått.

Kostnadstäckningsgraden för
taxe- och avgiftsfinansierad
verksamhet ska öka.

Målet är uppnått. Kostnadstäckningsgraden har
ökat med 26 % (från 38 % 2015 till 48 % 2016)

Framtid

Kvalitet

Samarbetet med, och den eventuella sammanslagningen
med Ånge kommun är det som framförallt kommer att
påverka avdelningen under den kommande femårsperioden. Det får avtryck inom alla delar av verksamheten. Kostnaderna kommer initialt att öka för att
därefter successivt hämtas hem under de år som följer.
Ambitionen är att uppnå en resurseffektiv organisation i
balans, med hög kostnadstäckningsgrad och hög
servicenivå gentemot både företag och privatpersoner.

Arbetet med att förbättra kvaliteten har påbörjats. En
stor satsning har gjorts inom administrationen där
rutiner för att likrikta ärendehanteringen har tagits fram.
Vidare har revidering och digitalisering av
delegationsordning liksom en revidering av taxan för
miljöbalkens område genomförts.
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Arbetet med att dokumentera rutiner kommer att
fortsätta och likriktas med Ånge kommun i syfte att
förbereda för den eventuella sammanslagningen.

Under 2017 och 2018 är ambitionen att successivt
påbörja en digitalisering av förvaltningen och
därigenom ytterligare höja kvalitet och effektivitet.

Verksamhetsmått
2012

2013

2014

2015

2016

Antal byggärenden

162

137

152

188

232

Antal trafikärenden

30

11

16

17

12

Antal bostadsanpassningsärenden

79

65

80

73

101

Antal parkeringstillstånd för rörelsehindrade

31

29

25

33

26

156

48

36

Byggenheten

Antal brister i takskyddsanordningar
Antal omklassningar av byggnadstyp

106

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Antal tillsynsobjekt miljö- och hälsoskydd *

750

750

750

750

750

Antal livsmedelskontroller

39

64

57

141

106

Antal hälsoskyddskontroller

13

9

1

14

14

275

207

18

25

30

18

18

Antal miljökontroller
Antal naturvårds- och naturskyddsärenden
Antal avfallsärenden

14

5

9

Antal köldmedieärenden

20

20

20

5

1

0

35

25

34

Antal vattenärenden
Antal avloppsärenden
* Totalt 2 800 men 750 kräver kontinuerlig 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

Verksamhet

2
2
1
5

Årets händelser

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

Inget val har ägt rum under året.
I slutet på november deltog ordförande och två
tjänstemän i fortbildning som länsstyrelsen anordnade.
Utbildningen innehöll bland annat information med
anledning av ändringar i vallagen.

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
2015

Budget
2016

Prognos
2016

1
1

-

-

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

2
2

-

2
2

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.

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

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2006

2009

2010

2014

2016

Antal sammanträden

4

2

5

5

-

Antal röstberättigade

5 651

5 402

5 519

5 097

-

79,0 %

83,9 %

-

-

41,8 %

-

Valdeltagande i kommunvalet
Valdeltagande i Europaparlamentvalet

75,8 %
-

39,3 %
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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

sammanställa statistiken på nationell nivå. År 2016 har
varit det första året som uppgifterna begärts in.
Årets tillsynsbesök från länsstyrelsen Västernorrland
genomfördes i november.

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

Under 2016 har det kommit färre ensamkommande
flyktingbarn än under 2015. Det har inneburit ett mindre
ärendeinflöde för verksamheten.
Överförmyndarverksamheterna i länets kommuner är
från hösten 2016 samarbetspartners i ett projekt där
Östersunds kommun är projektägare. Projektet ”Jämt
samarbete 2016 - 2017” har beviljats § 37-medel av
länsstyrelsen. Projektets syfte är att de ensamkommande
flyktingbarnen ska få en ökad rättssäkerhet.

Årets händelser
Från och med den 1 januari 2015 ska överförmyndaren
årligen sammanställa och redovisa statistik till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen Dalarna har ansvaret för att

Budgetutfall, politisk organisation
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

36
36

81
81

61
61

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

40
40

41
41

Kostnaderna för arvoden och förlorad inkomst har varit
lägre än budgeterat.

Budgetutfall, verksamhet
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter

Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

1 893
1 146
747

3 009
1 722
1 287

3 197
2 071
1 126

-

-

Utfall
2016

-

3 119
2 179
940

Avvikelse mot
budget
-

110
457
347
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2015

Budget
2016

Prognos
2016

476
271
747

715
572
1 287

715
411
1 126

Överförmyndare
Förvaltare och godemän
Totalt

Utfall
2016

Avvikelse mot
budget

715
225
940

347
347

Kostnaderna för arvoden till gode män och förvaltare
har varit 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.”

Överförmyndarnämnden ska
utöva tillsyn över
förmyndares, förvaltares och
gode mäns förvaltning för att
huvudmännens rättigheter ska
bevakas och tas till vara på
bästa sätt.

Verksamhetsmål

Måluppföljning

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

Målet är uppnått.

Samtliga kompletta och i tid
inkomna årsräkningar ska vara
åtgärdade senast den 31 oktober
2016.

Målet är uppnått.

Försenade eller bristfälliga
årsräkningar ska vara åtgärdade
senast den 31 december 2016.

Målet är uppnått.

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

Målet är inte uppnått.

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

Målet är uppnått.

Processen med att rekrytera god
man för ensamkommande barn
som överförmyndarverksamheten får kännedom om ska ha
påbörjats inom fem arbetsdagar
från det att ansökan kommit in
till överförmyndarnämnden.

Målet är uppnått.
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Inriktningsmål
Resurser - ”Kommunens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.”
Verksamhetsmål

Måluppföljning

Nämnden ska ha en budget i
balans.

Målet är uppnått

Ledamöter från nämnden har haft möjlighet att delta i
utbildningsdagar som anordnats av Föreningen Sveriges
Överförmyndare. De har även haft möjlighet att delta i
gemensamma nätverksträffar för tjänstemän och
nämndsledamöter som anordnats i länet.
Samtliga kompletta och i tid inkomna årsräkningar var
granskade till den 31 oktober. Till den 31 december var
även samtliga försenade eller bristfälliga årsräkningar
granskade.
Det har under året kommit in 27 sluträkningar efter
avliden. För några av dessa har granskningen inte
avslutats inom en månad efter att de kommit in.
Handläggning av sluträkning efter avliden är prioriterat.
I de fall då sluträkningar inte granskats inom en månad
har det funnits behov av kompletteringar.

Rutiner kommer att ses över inför att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018.

Kvalitet
Det har tagits fram en dokumenthanteringsplan för den
gemensamma nämnden. Beslut om dokumenthanteringsplanen fattades i september (öfn § 36/2016).
Under våren har gode män till ensamkommande barn
erbjudits möjlighet att delta i utbildning via videokonferens.
Översyn av hur verksamhetssystemet Wärna används
har påbörjats, förändringar planeras när det gäller att
använda mallar i systemet, för till exempel brev.
Det har gjorts i ordning mallar för hur den statistik som
ska lämnas till länsstyrelsen i Dalarna ska tas fram.

Framtid
Verksamheten kommer framåt att påverkas både av
samhällsutvecklingen och av ny praxis inom området.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2012

2013

2014

2015

2016

Antal förvaltarskap

18

13

13

22

20

Antal godmanskap

114

129

115

293

255

Antal förmyndarskap

46

59

61

96

95

Antal nya ärenden

55

60

56

182

88

Antal avslutade ärenden

47

61

35

110

142

8

8

7

7

7

Antal sammanträden

I siffrorna för 2015 och 2016 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 2.1)
Avsättning till särskild avtalspension och visstidspension redovisas i förekommande fall i not. Enligt
rekommendation 2.1 ska pensionsförpliktelser till
förtroendevald enligt pensionsreglemente som inte har
börjat utbetalas redovisas som en ansvarsförbindelse.
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)
Från och med år 2012 har det inte upprättats någon
koncernredovisning. Det helägda bolaget Bräcke
Teknik i likvidation AB slutlikviderades den
31 december 2013. Under 2016 har MidSweden 365
AB bildats, där kommunen är delägare med 50 %.
Bolagets första bokslutsdatum är den 31 december
2017. Övriga delägda bolag, förbund och uppdrags-

företag 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 07. 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 förutinbetalda 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
2016-12-31
6 492
2015-12-31
6 455
2014-12-31
6 463
2013-12-31
6 559
2012-12-31
6 655
2011-12-31
6 750
2010-12-31
6 885
2009-12-31
6 865
2008-12-31
7 009
2007-12-31
7 109
2006-12-31
7 202
2005-12-31
7 192
2004-12-31
7 282
2003-12-31
7 359
2002-12-31
7 406
2001-12-31
7 400

Antal invånare per församling

Bräcke/Nyhem
Hällesjö/Håsjö
Sundsjö/Revsund/Bodsjö
Summa kommunen:

2012
2 307
1 348
3 000
6 655

2013
2 268
1 309
2 982
6 559

2014
2 229
1 290
2 944
6 463

2015
2 240
1 263
2 952
6 455

Åldersfördelning 2016-12-31
Ålder (år)
0-5
6 - 15
16 - 18
19 - 24
25 - 44
45 - 64
65 - 79
80+

Antal
344
652
247
397
1 191
1 870
1 340
451
6 492

Andel
5,3%
10,0%
3,8%
6,1%
18,3%
28,8%
20,6%
6,9%
100,0%

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2016
Skatt till
kommunen

Skatt till
landstinget

Bräcke/Nyhem

23,39

11,20

1,50

0,50

36,59

Hällesjö/Håsjö

23,39

11,20

1,16

0,54

36,29

Revsund/Sundsjö/Bodsjö

23,39

11,20

1,50

0,50

36,59

Genomsnitt:

23,39

11,20

1,39

0,51

36,49

Församling

Avgift till
Begravnings- Summa skatt inkl
svenska kyrkan
avgift
kyrkoavgift
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2016
2 265
1 288
2 939
6 492

För Bräcke kommun
Bräcke den

/

2017

..............................................................................
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, 840 60 BRÄCKE
TEL 0693-161 00. FAX 0693-161 05
INTERNET www.bracke.se E-MAIL bracke@bracke.se
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