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BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION
Politisk organisation
BTAB

Kommunfullmäktige

Bygg- och
miljönämnd

Revision

Kommunstyrelse

Näringslivsutskottt

Överförmyndarnämnd

Socialutskott

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

Koncernföretag
- Bräcke Teknik i likvidation AB (BTAB)
-

Ett koncernföretag definieras som en juridisk person där
kommunen har ett bestämmande (minst 50 %
ägarandel) eller betydande (minst 20 % ägarandel)
inflytande.

Utlagd verksamhet
Renhållning och slamtömning
Yttre skötsel och vinterväghållning
Förbränning av sopor
Drift fjärrvärmeanläggningar Bräcke och Kälarne
Transport av hushållssopor till förbräningsanläggning
Ledningsspolningar

Avtalstid och möjlig förlängning
130101 - 160131
110401 - 150331, ett års förlängning
130101 - 151231, två års förlängning
100801 - 130731, två års förlängning
130101 - 161231, två års förlängning
110101 - 151231, ett års förlängning

Förvaltningsorganisation
Kommunchef

Stab

Tillväxtavdelning
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Vård- och
omsorgsavdelning

Teknik- och
infrastruktur
avdelning

Ägarandel
100 %

Samägda företag och förbund
- Jämtlands Gymnasium
- Samordningsförbundet i Jämtlands län
- Jämtlands Räddningstjänstförbund
- Regionförbundet i Jämtlands län
- Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF)

Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där
kommunen äger en mindre del (samägda) eller där
verksamheten bedrivs på entreprenad av större
omfattning.
Kommunala entreprenader
- Revsunds Transport AB
- NCC AB
- Sundsvall Energi AB
- E.on AB
- Sundfrakt AB
- ISS Industriservice AB

Valnämnd

Social
avdelning

Skol- och
barnomsorgs
avdelning

Bygg- och
miljöavdelning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNENS VISION .................................................................................................................................................... 4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .................................................................................................................................... 5
PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ................................................................................................................ 14
MILJÖREDOVISNING ................................................................................................................................................... 16
BUDGETUTFALL ............................................................................................................................................................ 17
RESULTATRÄKNING .................................................................................................................................................... 18
BALANSRÄKNING ......................................................................................................................................................... 19
FINANSIERINGSANALYS ............................................................................................................................................. 20
NOTER............................................................................................................................................................................... 21
INVESTERINGSREDOVISNING .................................................................................................................................. 29
INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT, TKR ............................................................................................................... 30
KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND ................................................................................................................... 32
BRÄCKE TEKNIK I LIKVIDATION AB ................................................................................................................................ 32
JÄMTLANDS GYMNASIUM ................................................................................................................................................ 32
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I JÄMTLANDS LÄN ................................................................................................................. 32
JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND ....................................................................................................................... 32
KOMMUNFULLMÄKTIGE ........................................................................................................................................... 33
REVISION ......................................................................................................................................................................... 34
KOMMUNSTYRELSEN .................................................................................................................................................. 35
POLITISK ORGANISATION ................................................................................................................................................. 35
GEMENSAMMA ANSLAG ................................................................................................................................................... 37
KOMMUNLEDNING ........................................................................................................................................................... 38
TILLVÄXTAVDELNING ...................................................................................................................................................... 39
TEKNIK- OCH INFRASTRUKTURAVDELNINGEN.................................................................................................................. 45
STABEN ............................................................................................................................................................................ 48
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNING ................................................................................................................................... 52
SKOL- OCH BARNOMSORGSAVDELNING ........................................................................................................................... 55
SOCIAL AVDELNING ......................................................................................................................................................... 61
BYGG- OCH MILJÖNÄMND ........................................................................................................................................ 66
POLITISK ORGANISATION ................................................................................................................................................. 66
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN ..................................................................................................................................... 67
VALNÄMND ..................................................................................................................................................................... 70
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND........................................................................................................................................ 71
REDOVISNINGSPRINCIPER ........................................................................................................................................ 74
ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR ................................................................................................................. 75
NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN ................................................................................................................. 76

KOMMUNENS VISION
Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en
vision för Bräcke kommun (kf § 55/2011).

-

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

Bräcke kommuns vision;
-

-

-

I Bräcke kommun lever alla ett rikt, jämställt och
bra liv och är delaktiga i utformningen av en god
kommunal service.
Den starka framtidstron gör att vi tar de initiativ
som krävs för att alla ska få en bra tillvaro.
Samverkan är ett honnörsord.
Läget mellan Östersund och Sundsvall med goda
kommunikationer bland annat, gör våra bygder
attraktiva att bosätta sig i.

Sammanfattning
I framtidens Bräcke kommun:
-

ökar befolkningen

-

ökar näringslivet

-

ökar välbefinnandet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Kommunstyrelsen i Bräcke kommun får härmed avge
redovisning för perioden januari - augusti 2013 samt
prognos för hela 2013.

Kommunen
Delårsbokslut 31 augusti 2013
Bräcke kommun redovisar per den 31 augusti 2013, ett
resultat på fyra miljoner kronor. I resultatet ingår
jämförelsestörande poster i form av realisationsvinster
med 0,1 miljoner kronor samt en finansiell post
inklusive löneskatt beroende på sänkningen av
diskonteringsräntan med 2,2 miljoner kronor. Posterna
hanteras också utanför det lagstadgade balanskravet och
resultatet efter avstämning mot balanskravet uppgår till
6,1 miljoner kronor. Kommunens nettokostnader
inklusive finansiella poster, när posterna som hanteras
utanför balanskravet har exkluderats, uppgår till
290,8 miljoner kronor, vilket utgör 66,2 procent av
kommunens budgeterade nettokostnad för hela året. I
förhållande till skatte- och statsbidragsintäkter uppgår
nettokostnaderna till 98 procent. Resultatet under
samma period föregående år, uppgick till 14,5 miljoner
kronor och nettokostnaderna utgjorde 95 procent av
kommunens skatte- och statsbidragsintäkter.

Finansieringen prognostiserar ett överskott på totalt
4,4 miljoner kronor. I överskottet ingår återbetalning av
försäkringspremier från AFA försäkring samt den
finansiella posten avseende sänkning av
diskonteringsräntan.
Kommunens prognostiserade nettokostnader inklusive
finansiella poster, när posterna som hanteras utanför
balanskravet har exkluderats, uppgår till 443,1 miljoner
kronor. I förhållande till prognostiserade skatte- och
statsbidragsintäkter uppgår nettokostnaderna till
99,5 procent.
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från
2012 uppgår till 23,9 miljoner kronor. Utfallet per den
31 augusti 2013 uppgår till 5,9 miljoner kronor. I
prognosen för helåret bedöms 16,5 miljoner kronor
förbrukas, 2,8 miljoner kronor kommer att begäras
ombudgeterade till 2014 och 4,6 miljoner kronor
återlämnas.
Avskrivningskostnader bedöms under året uppgå till
22,0 miljoner kronor jämfört med en budget på
22,7 miljoner kronor.
Nedan visas fördelningen av avvikelsen mellan prognos
och budget för verksamheterna (tkr):

Prognos 2013
Prognosen för hela året visar mot ett resultat på
0,7 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner lägre än det
budgeterade resultatet. I prognosen ingår följande
jämförelsestörande poster; återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring, bedömt resultat vid avslut
av Bräcke teknik i likvidation AB, realisationsvinster
samt effekten på grund av ändrad diskonteringsränta.
Efter avstämning mot balanskravet prognostiseras ett
resultat på plus 2,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens verksamheter prognostiserar ett
underskott på 5,1 miljoner kronor. De största
prognostiserade underskotten är inom vård- och
omsorgsavdelningen samt skol- och barnomsorgsavdelning. Tillväxtavdelningen prognostiserar det
största överskottet jämfört med budget.
Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen
prognostiserar ett underskott på 3,3 miljoner kronor, där
kostnaderna för gymnasieverksamheten bedöms bli
2,3 miljoner kronor högre än budget. Även kostnader
för länstrafiken och pensioner beräknas bli dyrare än
budgeterat.
Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett underskott
med 0,3 miljoner kronor medan överförmyndarnämndens prognos visar ett litet överskott.

Kommunfullmäktige pol org
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen
Gemensamma anslag
Bygg- och miljönämnden
Skatter, finans, centrala poster
Totalt

-

8,0
36,0
5 116,0
3 294,0
281,0
4 387,0
4 260,0

Utvärdering av måluppfyllelse avseende
verksamheternas mål

•
•
•

35 mål kommer att uppnås
15 mål kommer inte att uppnås
23 mål har inte utvärderats

God ekonomisk hushållning
I ”Lagen om god ekonomisk hushållning” framgår det
att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Kommunen har två mål som är av
betydelse för att uppfylla kriterierna för god ekonomisk
hushållning.
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Ambitionen med det finansiella resultatmålet är att det
ska motsvara minst två procent av kommunens skatteoch statsbidragsintäkter där den kommunala fastighetsavgiften är inkluderad. Under 2013 gör kommunen
avsteg från ovanstående ambition.
Utöver de två finansiella målen har det utarbetats verksamhetsmål av kommunövergripande karaktär som har
betydelse för god ekonomisk hushållning.
Mål med betydelse för god ekonomisk hushållning
1.

2.

Kommunens långfristiga låneskuld ska under
2013 minska med minst 4,5 miljoner kronor.
Syftet med målet är att minska kommunens
långfristiga låneskuld för att frigöra medel som
är bundna i räntekostnader.

Utfall per 31 augusti: Kommunens långfristiga
låneskuld har minskat med 3,1 miljoner kronor.

Kommunens resultat för 2013 ska uppgå till
minst fem miljoner kronor.

Prognos 2013: Kommunens långfristiga låneskuld
beräknas minska med 4,5 miljoner kronor.

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

Målet kommer att uppnås.

Utfall per 31 augusti: Kommunens resultat efter
avstämning mot balanskravet uppgår till 6,1 miljoner
kronor.
Prognos 2013: Kommunens resultat efter avstämning
mot balanskravet prognostiseras till 2,1 miljoner kronor.

Inriktningsmål

Personal
Personalens hälsa och trivsel
är god

Miljö
Energianvändningen minskar

1

Målet kommer inte att uppnås.

Verksamhetsmål
Sammanställning kommunövergripande mål
Inom områdena personal och miljö har kommunen
följande inriktningsmål med tillhörande kommunövergripande effektmål:

Kommunövergripande
effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831/
Prognos 131231

1. Sjukfrånvaron ska inte
överstiga 6,0 % av tillgänglig
ordinarie arbetstid. (5,89 %
2012)

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie arbetstid
2012. Redovisas per den
31/8 och 31/12.

Utfall: Sjukfrånvaron i
förhållande till ordinarie
arbetstid den 31/8 uppgår till
5,66 %.

2. Antalet långa sjukfall (60
dagar eller mer) ska minska
med 10 % jämfört med 2012.
(30 st 2012)

Antalet långa sjukfall per den
31/8 och 31/12.

Prognos: Målet kommer att
uppnås.
Utfall: Antalet långa sjukfall
den 31/8 är 32 stycken.

Kommunens totala elförbrukning, exklusive
industrilokaler och bostäder,
ska minska med 2 % per år.1

Total elförbrukning per den
31/12 exklusive industrihus.
Jämförelse med 2012.

Prognos: Målet kommer
troligen inte att uppnås.

Det kommunövergripande effektmålet avser den totala elförbrukningen inom ramen för kommunens verksamhet.
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Mäts på helår och redovisas i
årsredovisningen.
Prognos: En preliminär
avläsning per den 31 augusti
indikerar en ökning med
0,5 procent. Målet kommer
troligen inte att uppnås.

Balanskravet

tillbaka. Enligt Sveriges kommuner och landstings
(SKL) senaste prognos växer svensk BNP med 1,1
procent i år och med 2,4 procent 2014, främst tack vare
tillväxt i produktion inom byggnadsverksamheten och
den privata tjänstesektorn. För åren 2015 - 2017 bedöms
den svenska tillväxten öka med drygt 3,5 procent. En
avgörande förutsättning för en sådan tillväxt i Sverige är
att tillväxten internationellt förstärks.

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.

Den relativt svaga tillväxten medför att arbetslösheten
håller sig kvar på drygt åtta procent under 2013. Från
2014 bedöms arbetslösheten successivt börja minska
och nå 6,5 procent (betecknas som jämvikt) i slutet av
2016. Tillväxt-, sysselsättnings- och arbetslöshetssiffrorna medför att såväl löneutveckling som inflation
hålls tillbaka på låga nivåer under 2013 och 2014.

Efter avstämning mot balanskravet per den 31 augusti
redovisas ett resultat på 6,1 miljoner kronor. Då har
effekten av sänkningen av diskonteringsräntan samt
realisationsvinster frånräknats.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) bedömer att
skatteunderlagets ökningstakt nominellt uppgår till
3,3 procent under 2013 och 2014 för att därefter öka till
drygt 4,5 procent under 2015 - 2016. I reala termer
innebär det att skatteunderlaget växer med mellan en
och två procent per år trots en relativ svag tillväxt.
Huvudanledningen till detta är att prisutvecklingen
inom kommunsektorns kostnader är långsammare än
den totala ekonomin vilket leder till en positiv
priseffekt.

I prognosen för hela året beräknas slutlikvidationen av
Bräcke Teknik AB generera ett överskott till kommunen
med 0,7 miljoner kronor. Den posten kommer i
bokslutet att hanteras utanför balanskravet.
En översyn av de bokförda värdena för kommunens
anläggningstillgångar pågår och det kan utmynna i att
det kan bli aktuellt med nedskrivningar i bokslutet för
2013. Enligt beslut kommer eventuella nedskrivningar
att hanteras utanför balanskravet (kf § 36/2013).

Bräcke kommuns utveckling
Solaris

Prognosen för hela 2013 enligt balanskravsutredningen
visar att det inte kommer att finnas något underskott
som ska återställas.
Balanskravsutredning (mkr)
Resultat enligt resultaträkning
Realisationsvinster

2010
0,1
- 0,6

2011
- 9,8
-

-

2012
3,7
-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

- 0,5

- 9,8

-

3,7

3,9

0,6

-

-

-

7,0
3,3

2,2
6,1

Medel till/från resultatutjämningsreserv
Synnerliga skäl
Nedskrivn aktieinnehav BTAB*
Prel avstämning BTAB*
Förändrad RIPS-ränta pensionsskuld
Korrigering avsättning till deponier
Risk infriande av borgensåtagande
Årets balanskravsresultat

2,5
2,0

- 0,7
1,9
11,8
3,2

13-08-31 2013
4,0
0,7
- 0,1
0,1

-

0,7
2,2
2,1

Socialfondsprojektet Solaris, med Bräcke kommun som
projektägare, pågår under tiden 1 januari 2012 till 30
juni 2014. Samverkanspartners i projektet är Krokoms
kommun, ABF J/H, RSMH Backe samt Livsstilskompetens och Medborgarskolan i Sundsvall. Medfinansiärer är arbetsförmedlingen, försäkringskassan
och aktuella kommuner. I projektbudgeten ingår även
medfinansiering från Europeiska socialfonden med
26,5 miljoner kronor. Målgruppen är personer mellan
16 - 64 år som är långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa
eller har utländsk bakgrund.
Midsweden skidtunnel

* BTAB (Bräcke Teknik i likvidation AB)

Omvärldsbevakning
I år, liksom ifjol, beräknas BNP i EU-länderna sammantaget backa något. Samtidigt tyder statistik på att
konjunkturen i Europa håller på att bottna och att en
försiktig återhämtning inleds under hösten 2013. Risken
för ny oro på de finansiella marknaderna är dock inte
undanröjd.
Eftersom två tredjedelar av svensk export går till EU
och Norge är det svårt för svensk export att växa, vilket
får till följd att den svenska tillväxten också trycks

Kommunen initierade under 2012 en förstudie i syfte att
utreda möjligheter och förutsättningar för en skidtunnel
i bergrummet i Gällö. Förstudien visade att det finns
goda förutsättningar för en skidtunnel. Projektet är nu i
en fas som omfattar förhandlingar med fastighetsägaren
och dialog med externa aktörer som enskilt eller
tillsammans med Bräcke kommun vill förverkliga idén.
Bredbandsutbyggnad i Bräcke kommun
År 2009 ingick kommunen ett avtal (Nextavtalet) med
Telia Sonera AB. Avtalet innebar att kommunen ingick
ett hyresavtal med Telia. Motprestationen från Telia var
7

att bygga områdes - och fastighetsnät samt leverera
tjänster till hyresgäster i de kommunala fastigheterna i
Bräcke, Gällö och Kälarne.
Bräcke kommun påbörjade 2012 ett intensivt arbete i
syfte att vidareutveckla och förverkliga strategier för en
bredbandsutbyggnad i kommunens samtliga delar.
Kommunens mål är att 90 procent av alla hushåll och
företag i kommunen har tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s år 2015. År 2020 ska 100 procent ha tillgång
till den hastigheten.
Ett vägledande dokument (IT-infrastrukturprogram för
Bräcke kommun 2012 - 2015) utarbetades och antogs av
kommunstyrelsen 2012 (ks § 92/2012). Syftet med
programmet var att ge stöd i arbetet med att förverkliga
kommunens mål för utbyggnad av hållbart bredband.
Under året har processen fortgått och de kommunala
bostäderna i de tre tätorterna bedöms kunna få fiberanslutning under 2013. Parallellt har kommunen
genomfört informationsmöten med invånarna som bor
utanför tätbebyggt område. Det har resulterat i att sex av
tio områden sökt och blivit beviljade statligt stöd för
utbyggnad. De sex områdena förväntas vara fullt
utbyggda innan slutet av 2014. Det fortsatta arbetet
inriktas nu mot kvarvarande fyra områden utanför
tätbebyggt område, villaområden, industrifastigheter
och övriga lokaler inom tätbebyggda områden samt
Pilgrimstad.
Ett viktigt delmål uppnåddes under sommaren då
kommunen och TeliaSonera Skanova Access AB
träffade ett samarbetsavtal, som i korthet innebär att
kommunen säljer sitt fibernät till Skanova som i sin tur
erbjuder utbyggnad av fiber, enligt marknadsmässiga
priser, till samtliga villor, industribyggnader, affärslokaler och övriga fastigheter inom Bräcke, Gällö och
Kälarne tätort. Samarbetsavtalet innebär också att
Skanova erbjuder att överta (köpa) fibernät utanför
tätbebyggda områden från de lokala fiberföreningarna.
Nedskrivningsbehov av kommunens
anläggningstillgångar
I juni 2013 beslutade kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av det
bokförda värdet på kommunens anläggningstillgångar
och utifrån översynen göra erforderliga nedskrivningar.
De eventuella nedskrivningar som ska göras ska
hanteras utanför balanskravet med beaktande av
synnerliga skäl (kf § 36/2013).
Beslutet är av strategisk karaktär och har flera syften.
Ett syfte är att följa lagen om kommunal redovisning.
Ett annat syfte är att det sänker kommunens
driftskostnader. Ett tredje syfte är att det möjliggör en
ordnad minskning av anläggningstillgångar som
kommunen inte har behov av.
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I ett kortsiktigt tidsperspektiv innebär eventuella
nedskrivningar att det egna kapitalet urholkas. På lite
längre sikt bör det skapa förutsättningar för att stärka
det egna kapitalet.
En extern utredare har under sommaren tillsatts för att
genomföra översynen. Översynen beräknas bli klar
under hösten 2013.
Mål och målstyrning
Kommunens styrmodell för målstyrning beslutades av
kommunfullmäktige år 2008. Under 2011 antog
kommunfullmäktige en reviderad vision och beslutade
att det ska upprättas tre stycken politiskt fastställda
verksamhetsplaner (Barn- och ungdomsplan; Plan för
äldre och funktionshindrade i Bräcke kommun och
Samhällsbyggnadsplan) som sträcker sig över en
mandatperiod. Under 2011 antog kommunfullmäktige
de två första planerna.
År 2012 genomförde revisionen en granskning av
”Kommunstyrelsens egna verksamheter” som
resulterade i ett antal rekommendationer, varav två
stycken har en direkt koppling till kommunens
målstyrningsmodell. Kommunstyrelsen lämnade i
december synpunkter (ks § 143/2012) på
rekommendationerna att arbetet med målstyrningsmodellen kommer fortgå.
Från den 1 januari 2013 har det skett förändringar i
kommunallagen. De två största nyheterna är att lagen nu
anger att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt att kommuner och
landsting i balanskravsutredningen får möjlighet att
utjämna intäkter över tid och därmed hantera
konjunkturvariationer genom att skapa en
resultatutjämningsreserv.
Bedömningen är att en översyn av målstyrningsmodellen och beslut om riktlinjer inklusive resultatutjämningsreserver, med beaktande av nyheterna i
kommunallagen, är möjliga att inarbeta i kommunplan
2015 - 2017.
Organisation
Under årets första åtta månader har det inte skett några
organisatoriska förändringar. Inför 2014 pågår en
diskussion om hur organisationen ska se ut när
socialfondsprojektet Solaris tar slut. Ambitionen är att
en eventuell organisationsändring ska inarbetas i
kommunplan 2014 - 2016.
Kommunstyrelsen har i mars (ks § 28/2013),
tillsammans med övriga kommuner i länet, ställt sig
positiv till att Regionförbundet utreder möjligheterna att
bilda ett center för administration för länets kommuner.

En extern utredare kommer att utreda frågan under
hösten 2013.

2,1 miljoner kronor. Jämfört med budget är det en
negativ avvikelse med 2,9 miljoner kronor.

Bräcke Teknik i likvidation AB

Den största enskilda positiva posten utgörs av en
engångsintäkt (+7,9 mkr) i form av återbetalning av
försäkringspremier som kommunen betalat in under
2005 och 2006. Återbetalningen från AFA försäkring
beror dels på den reformerade sjukförsäkringen, dels på
god finansiell avkastning av kapitalet.

Likvidationen av Bräcke Teknik i likvidation AB bör
vara möjlig att avsluta vid årsskiftet. Den sista
fastigheten är såld och kvarvarande fastighetsregleringar, som uppstod i samband med kommunens
övertagande av fastigheter från bolaget, är avslutade.
Arbetsmarknad och sysselsättning
Arbetsförmedlingens statistik avseende arbetsmarknadsläget i Jämtland juli 2013, visar att den totala arbetslösheten uppgick till 7,9 procent (4 967 personer) av
den registerbaserade arbetskraften 16 - 64 år. Det är en
minskning med 0,4 procentenheter jämfört med samma
tid 2012. I riket var motsvarande siffra 8,4 procent
(+0,2 procentenheter). Det är första gången som arbetslösheten är lägre i Jämtland än för landet i genomsnitt.
Ungdomsarbetslösheten (18 - 24 år) i länet har också
minskat, från 19,7 procent i juli 2012 till 17,6 procent i
juli 2013. Motsvarande siffra i riket var 16,8 procent.
Under årets första sju månader har 263 personer varslats
om uppsägning, i länet. Under motsvarande period 2012
berördes 252 personer. Antalet nyanmälda lediga platser
har varit högre under årets sju första månader jämfört
med samma period 2012.
Den totala arbetslösheten i Bräcke uppgick i juli till
8,6 procent (öppet arbetslösa: 4,2 procent, arbetssökande 4,4 procent), vilket är en minskning med
2,7 procentenheter jämfört med juli 2012. I gruppen
18 - 24 år uppgick arbetslösheten till 20,3 procent
(öppet arbetslösa: 10,6 procent, arbetssökande:
9,7 procent). Det innebär en minskning med
9,2 procentenheter under det senaste året. Statistiken
omfattar knappt 70 personer (-40). För gruppen
utlandsfödda uppgick den totala arbetslösheten till
36,2 procent (öppet arbetslösa: 15,0 procent, arbetssökande: 21,2 procent). Det är en minskning med
11,4 procentenheter jämfört med samma tid ifjol. Totalt
omfattas cirka 100 personer av statistiken (-30).
Arbetsmarknadsläget i Bräcke kommun har under årets
första sju månader avsevärt förbättrats, både siffermässigt och jämfört med övriga kommuner i länet. De
senaste åren har Bräcke kommun haft högst andel
arbetslösa i länet. Ovanstående statistik innebär att
kommunen i ett länsperspektiv nu är en genomsnittskommun, vilket är glädjande.
Ekonomisk utveckling
Prognosen för 2013, när poster som hanteras utanför
balanskravet är exkluderade, visar ett resultat på

I den egna verksamheten är prognosen för utfallet högre
än budgeterat. Kommunstyrelsens verksamheter
prognostiserar totalt ett underskott med 5,1 miljoner
kronor. Inom skol- och barnomsorgsavdelningen
(-2,6 mkr) är det framförallt kostnader inom Gällö
skolområde som avviker mot budget. Vård- och
omsorgsavdelningen (-4,1 mkr) prognostiserar ett
underskott på grund av ökat omsorgsbehov inom
hemtjänsten i Bräcke, vilket till viss del balanseras av
prognostiserade överskott på andra enheter. Sociala
avdelningens prognos uppgår till minus 0,4 mkr.
Kostnaderna för placeringar, i såväl antal som
omfattning, av barn och ungdomar har blivit väsentligt
högre jämfört med budget. Det balanseras bland annat
av vakanser inom individ- och familjeomsorgen.
Teknik- och infrastrukturavdelningens prognos visar ett
överskott (+0,6 mkr). Det finns såväl positiva som
negativa avvikelser i driften, samtidigt som kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat. I stabens prognos
(+0,3 mkr) är kostnader för licenser och IT-utrustning
högre än budgeterat, vilket balanseras av lägre
personalkostnader och lägre kapitalkostnader.
Tillväxtavdelningen prognostiserar ett överskott
(+1,1 mkr) vilket främst beror på överskott av projektmedel.
Inom Gymnasieförbundets verksamhet och länstrafiken
har det skett rejäla kostnadsökningar (-2,9 mkr) jämfört
med budget. Inom gymnasieverksamheten beror det
främst på betydligt högre lönerevisioner under 2012 och
2013 samt ökade kostnader för skolskjutsar under 2013
jämfört med budget. Länstrafikens anslag har utökats
(-600 tkr) efter begäran om extra anslag (kf § 43/2013).
I april 2013 beslutade Sveriges kommuner och landsting
att från 2014 sänka diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen RIPS07 med 0,75 procentenheter.
Sänkningen innebär att kommunens resultat för 2013
försämras med 2,2 miljoner kronor. Sänkningen
påverkar även balansräkningen eftersom kommunens
skuld för pensioner ökar. Kommunen avser att hantera
sänkningen på samma sätt som 2011, vilket är i enlighet
med Sveriges kommuner och landstings
rekommendation (cirkulär 11:38 och 13:16) och med
beaktande av Rådet för kommunal redovisnings
yttrande från 2011. Det innebär att effekten av den
förändrade diskonteringsräntan hanteras utanför
balanskravet med beaktande av synnerliga skäl.
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Befolkning
I månadsskiftet augusti/september har Bräcke kommun
6 639 invånare. Kommunens befolkning har minskat
med 16 personer från årsskiftet, att jämföra med 2012
då kommunens befolkning minskade med 61 personer
under årets första åtta månader. Befolkningsminskningen sedan 1 november 2012, som ligger till
grund för budgetarbetet, uppgår därmed till minus
34 personer. Hittills i år har det fötts 35 barn och 66
personer har avlidit. 250 personer har flyttat in till
kommunen och 242 personer har flyttat ut. Totalt är det
ett positivt flyttningsnetto på 6 personer.

Framtiden
De ekonomiska förutsättningarna inför framtiden
innehåller såväl positiva som negativa aspekter som kan
få stor betydelse beroende på tidsperspektiv. De positiva
aspekterna är i huvudsak av karaktären att de kan få
effekt på lite längre sikt medan de negativa aspekterna
påverkar förutsättningarna i närtid samtidigt som de kan
få både långvarig och stor effekt på ekonomin om de
inte hanteras i ett kortare perspektiv.
Till de positiva aspekterna inräknas de senaste arbetslöshetssiffrorna som arbetsförmedlingen redovisade i
augusti. Arbetslösheten i kommunen har på ett år
minskat med 2,7 procentenheter, vilket bland annat
resulterar i minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.
Socialfondsprojektet Solaris bedöms i detta sammanhang vara en bidragande orsak till de förbättrade
arbetslöshetssiffrorna.
Fiberutbyggnaden i kommunen har betydelse för
framtiden, i den meningen att den skapar förbättrade
möjligheter för kommunmedborgarna att verka inom
kommunens gränser. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan
utbyggnaden på sikt innebära att befolkningsminskningen bromsar upp, vilket förbättrar kommunens
intäktssida.
Planerna på att bygga en skidtunnel i Gällö är, vid ett
förverkligande, en åtgärd som långsiktigt har störst
potential att bidra till en positivare utveckling i
kommunen. En skidtunnel skulle innebära att
kommunen blir en del av den vintersportprofil som är
utmärkande för länet, samtidigt som ett turistinflöde
skapar nya förutsättningar för näringsverksamhet.
Under 2012 och 2013 har det varit kommunens
finansiella målsättning att minska den långfristiga låneskulden. Enligt prognosen kommer målet att uppnås
under 2013 vilket innebär att skulden vid årets slut har
minskat med 9,5 miljoner kronor de två senaste åren. I
faktiska kostnader har räntekostnaderna på den långfristiga låneskulden minskat med 0,8 miljoner kronor
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vid en jämförelse mellan utfallet 2011 och prognosen
för 2013. Hälften av minskningen utgörs av en minskad
skuld, medan den andra hälften utgörs av bättre
räntevillkor vid omsättning av lån.
Kommunfullmäktiges beslut (kf § 36/2013) att göra en
översyn av det bokförda värdet på kommunens
anläggningstillgångar och utifrån översynen göra
erforderliga nedskrivningar, har betydelse för
kommunens ekonomiska utveckling. Eventuella nedskrivningar kommer att urholka det egna kapitalet, men
samtidigt öppnar det möjligheter att aktivt arbeta med
att minska kommunens totala kostnader. I ett långsiktigt
perspektiv bedöms åtgärden medföra positiva
ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Kommunens största utmaningar i det korta perspektivet
är att komma tillrätta med den obalans som har uppstått
mellan behov och ekonomiska resurser. Kostnaderna för
den egna verksamheten (kommunstyrelsen och byggoch miljönämnden) samt kostnaderna för gymnasieverksamhet och kollektivtrafik är väsentligt högre än
budgeterat. Obalansen är ohållbar då kostnaderna
överstiger intäkterna för kommunen som helhet. I det
korta perspektivet får det allvarliga konsekvenser inför
2014. Hanteringen av obalansen kan delas in i två olika
delar. Budgetdisciplinen, som samtliga verksamheter
måste beakta, innebär att alla verksamheter behöver
bidra. Det är nödvändigt att alla verksamheter strävar
efter att nå positiva resultat i förhållande till sin budget.
Dessa överskott behövs för att täcka de obudgeterade
kostnader som alltid uppstår under ett år. En annan
nödvändighet är att verksamhetsanpassningar, i form av
avveckling av verksamhet, är i takt med intäktsförändringarna i kommunen. Det ställer stora krav på
långsiktighet och beslut.
I dagsläget är de två största utmaningarna dels att
hantera skolorganisationsfrågan, där kommunens
kostnader är väsentligt högre än riksgenomsnittet, dels
att hantera de ökade kostnaderna inom vård och omsorg
med fokus på hemtjänsten.
Årets prognostiserade resultat förbättras av en engångsintäkt från AFA (+7,9 mkr) i form av återbetalning av
försäkringspremier. Det innebär att de ekonomiska
förutsättningarna inför 2014 försämras med
motsvarande belopp.

Koncern
Från och med år 2012 upprättas inte längre någon
koncernredovisning. Bräcke Teknik i likvidation AB
som ingår i koncernen Bräcke kommun, bedöms inte ha
någon påverkan på kommunens totala resultat.

Pensioner och förändring av
pensionsskuld

Räntan i pensionsskuldsberäkningen har stor betydelse
för pensionsskuldens storlek - ju lägre diskonteringsränta desto större pensionsskuld. Rips-kommittén
beslutade i april att sänka diskonteringsräntan med
0,75 procentenheter från och med 2014. Förändringen
ska beaktas i redovisningen under 2013 såväl i
ansvarsförbindelse, balansräkning som resultaträkning.
Kostnadseffekten av den förändrade diskonteringsräntan
redovisas i resultaträkningen som en finansiell post och
klassificeras som en jämförelsestörande post enligt
rekommendation nr 3.1. Kommunen har också beslutat
att hantera den utanför balanskravet (kf § 29/2013).

Kommunens totala pensionsskuld uppgår den
31 augusti 2013 till 289,8 miljoner kronor (KPA
2013-08-15). Prognosen är att den totala pensionsskulden kommer att uppgå till 290,9 miljoner kronor
vid årets slut.
Pensionskostnaderna budgeteras dels i PO-pålägget som
avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) och
förändring av avsättning, dels under gemensamma
anslag för pensionsutbetalningar och förvaltningsavgifter. Jämfört med den förmånsbestämda delen av
pensionsskulden som budgeteras i PO-pålägget
beräknas utfallet bli cirka 1,5 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Prognosen för posten under gemensamma
anslag visar att kostnaden för pensionsutbetalningar blir
cirka 0,4 miljoner högre än budgeterat.

Någon reservering av likvida medel för pensionsskulden
som ligger utanför balansräkningen har inte gjorts. Av
den skuld som finns upptagen i balansräkningen och
den reservering som gjorts under eget kapital återlånas
allt i verksamheten.

Redovisning av kommunens totala pensionsskuld
(mkr)
Intjänad pension < 1998
(ansvarsförbindelsen)
Förmånsbestämd pension
(avsättning i balansräkningen)
Individuell del
(kortfristig skuld i balansräkningen)
Total pensionsskuld

2009-12-31
229,4

2010-12-31
222,0

2011-12-31
245,3

2012-12-31 2013-08-31 2013-12-31
243,4
258,3
255,3

17,1

17,8

20,0

20,4

23,3

23,3

12,4

12,5

13,2

11,9

8,2

12,3

258,9

252,3

278,5

275,7

289,8

290,9
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Borgensåtagande

Känslighetsanalys

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.

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

Under de senaste åren har flera borgensåtaganden
hanterats. Kommunens totala borgensåtagande uppgår
vid årsskiftet 2012/2013 till 9,5 miljoner kronor. En
reservering gjordes i bokslutet 2012 för ett befarat
infriande av det borgensåtagandet som finns för
Bostugan i Hunge med sju miljoner kronor. Hur det ska
hanteras väntas blir klart under hösten. Hittills under
året har kommunen betalat räntor och amortering med
totalt 356 tkr avseende de lån som Bostugan i Hunge
har i Swedbank.

Kapitalkostnader
Verksamheterna belastas med kapitalkostnader av två
slag, dels internränta och dels avskrivning. Internräntan
för 2013 uppgår till 2,9 procent och beräknas på det
oavskrivna bokförda värdet på anläggningstillgångarna.
I delårsbokslutet har internränta belastat verksamheterna med samma belopp som budgeterat,
8,3 miljoner kronor. Avskrivningar motsvarar värdeminskningen på anläggningstillgångarna och per den
31 augusti 2013 uppgår avskrivningskostnaderna till
14,7 miljoner kronor. Prognosen visar mot att
avskrivningskostnaderna för hela året blir 22 miljoner
kronor, vilket är 0,7 miljoner kronor lägre än
budgeterat.

Finansiering
Kommunens finansiering består främst av skatter och
statsbidrag samt finansiella poster. I prognosen för
skatter och statsbidrag redovisas en positiv avvikelse på
nästan 0,6 miljoner kronor, vilket främst beror på en
positiv slutavräkning för 2012. De finansiella posterna
beräknas bli nästan 1,2 miljoner kronor högre än
budgeterat vilket främst beror på effekten av
sänkningen av diskonteringsräntan (1,7 miljoner
kronor). Räntekostnader för låneskulden och pensionsskulden visar mot ett överskott på drygt 1,5 miljoner
kronor medan en budgeterad utdelning på 0,6 miljoner
kronor från Kommuninvest inte kan redovisas som en
intäkt och därför blir ett underskott med motsvarande
belopp. Ränteintäkter på bankmedel och kundfordringar
beräknas bli högre än budgeterat.
Övriga poster som belastar finansieringen är bland
annat justering av internränta samt korrigeringar av POavgiften, kostnader avseende borgensåtagande samt
realisations-vinster/förluster. Den återbetalning av
försäkringspremier från AFA som beslutats om i
september kommer att redovisas under finansieringen i
bokslutet. Den prognostiseras till 7,9 miljoner kronor.
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Förändring av befolkning, skatte- och
statsbidragsintäkter (100 personer)

+/- 6,0 mkr

Löneökningar med en procent

+2,7 mkr

Övriga verksamhetskostnader, ökning
med en procent

+2,5 mkr

Förändrad kommunalskatt med en
krona
Ränteförändring med en procent (på
lån som förfaller inom ett år)
Höjda avgifter och taxor med en
procent

+/-11,0 mkr
+/-0,5 mkr
+0,3 mkr

Lån och räntor
Kommunens låneskuld uppgår den 31 augusti till
235,3 miljoner kronor. Under året har amorteringar
hittills gjorts med 3,1 miljoner kronor. Ytterligare
1,4 miljoner kronor kommer att amorteras under året.
Kostnaden för låneräntor har per den 31 augusti 2013
uppgått till 5,7 miljoner kronor. För hela året
prognostiseras kostnader för låneräntor på 8,5 miljoner
kronor. Den totala finansiella kostnaden beräknas uppgå
till drygt 10,9 miljoner kronor och inkluderar då även
den finansiella posten avseende sänkning av
diskonteringsräntan, räntekostnader för pensioner,
dröjsmålsräntor och bankavgifter.

Eget kapital
Det egna kapitalet förändras med årets resultat. Per den
31 augusti 2013 uppgår det egna kapitalet till
130,2 miljoner kronor vilket är en ökning med
fyra miljoner kronor sen årets början.
Prognosen för hela året är att det egna kapitalet kommer
att öka med 0,7 miljoner kronor jämfört med vid årets
början.

Likviditet
Kassalikviditeten som anger kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppgår den 31 augusti 2013 till
72,7 procent. Det är en förbättring med 3,8 procentenheter sen årets början.
Den 31 augusti 2013 uppgår likvida medel till
18,9 miljoner kronor. Prognosen är att det vid årets slut
ska finnas 13,1 miljoner kronor i likvida medel. Om
samtliga nu planerade utbetalningar genomförs kommer

likvida medel att minska från årets början med
6,2 miljoner kronor.
En god likviditet innebär bland annat att kommunen kan
finansiera beslutade investeringar utan att göra nya upplåningar. Det innebär också möjligheter att amortera ner
låneskulden för att minska kommunens räntekostnader
eller att avsätta medel för kommande pensionsutbetalningar.

Soliditet
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.

Soliditet
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser
Kassalikviditet
Genomsnittlig räntekostnad
Nettokostnadernas andel inkl finansiella poster av
skatteintäkter och generella statsbidrag

Soliditeten uppgår den 31 augusti 2013 till 27,6 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 augusti 2013 till
minus 27,2 procent, en försämring från årets början med
3,6 procentenheter. Det beror i huvudsak på att
pensionsskulden ökat i och med beslutet om sänkt
diskonteringsränta.

Nyckeltal
Tabellen nedan visar en sammanställning över några av
de nyckeltal kommunen anser är viktiga att mäta och
följa upp.

2013-08-31
27,6%
-27,2%
72,8%
3,60%

2012-12-31
25,4%
-23,6%
68,9%
3,70%

2012-08-31
29,3%
-20,7%
80,3%
3,84%

98,7%

99,2%

95,0%
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING
Grundvärderingar

Personalarbetet ska utgå från kommunens sju grundvärderingar; delaktighet, jämställdhet, ledarskap,
medarbetarskap, mångfald, välbefinnande och hälsa.
Grundvärderingarna ska alltid stå i fokus och återspeglas i koncern nyttan, i organisation och i samverkan
mellan medarbetare, chefer och fackliga företrädare.

Staben har under hösten att genomföra utbildningar för
chefer och medarbetare gällande administrativa rutiner.
Bygg- och miljöavdelningen har under året genomfört
utbildning i ärendesystemet ECOS samt för regler kring
strandskydd. Seminarier gällande lågenergihus, tillsyn
PBL, IPPC direktivet har bedrivits via webb. Under året
har även arbetsplatsträffarna (APT) innehållit interna
utbildningar i administration, ekonomi och arbetsmiljö.

Ledarskap, kompetens och kompetensutveckling

Vård- och omsorgsavdelningen fortsätter satsningen att
erbjuda vårdbiträden att utbildas till undersköterskor.
Bidrag till detta erhålls genom omvårdnadslyftet. Under
året har gymnasieförbundets omvårdnadsprogram blivit
certifierat som Vård- och omsorgscollege vilket skapar
förutsättningar för en bättre kvalitet inom kommunens
vård och omsorg. Avdelningen har fått ytterligare
stimulansmedel från staten som avser att utveckla
demensvården, vilket resulterat i ett samarbete med
Landstinget. Utbildning sker i palliation. Föreläsning av
Thyra Graf gällande social dokumentation genomfördes
med runt tvåhundra deltagare.
Inom sociala avdelningen avslutas vid årsskiftet ett
samarbete mellan kommunens socialsekreterare, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Solaris gällande
åtgärder för arbetslösa. Arbetssättet kommer nu att
införlivas i mindre omfattning i den ordinarie
verksamheten. Under året har en utbildningsdag på
temat flykting med inriktning på hur det skulle vara att
fly från sitt eget land, genomförts av hela avdelningen
samt godemän. Utbildningsdag på Migrationsverket i
Umeå har genomförts för samordnare. Studiebesök har
även skett på andra boenden i Jämtland i syfte att bygga
nätverk och hämta goda exempel till verksamheten.
Inom skolan fortsätter ett intensivt arbete med att
implementera de nya statliga reformerna såsom skollag,
lärarauktorisation, Gy 11, nytt betygsystem, kursplaner
samt nya läroplaner. En omfattande kulturanalys har
genomförts i samarbete med Mittuniversitetet, vilket
resulterade i ett flertal utbildningsinsatser. Från årsskiftet har satsning på rektorer fortskridit via handledning från Mittuniversitetet. I augusti 2013 påbörjas
en stor utbildningssatsning riktat till förskolelärare och
dokumentation i förskolan.
Kulturskolan har genom Europeiska Socialfonden
(ESF) fortbildat personalen. Projektet, som genomfördes i Jämtland och Västernorrlands län, startade i
februari 2012 och pågick till den sista juli 2013.
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Chefsträffarna fortsätter som ett positivt forum som
syftar till att stärka och utveckla ledarskapet.
Delaktighet och inflytande

Samverkansavtalet mellan arbetsgivaren och fackliga
organisationerna slöts 2012. Ett informations- och
utbildningsmaterial utarbetades och utbildningar
genomfördes. Därefter har chef tillsammans med
skyddsombud utbildat på arbetsplatsträffar för ett flertal
medarbetare. Arbetet med denna insats fortskrider.
Personalförsörjning och personalrörlighet

Arbetet med att införa önskad sysselsättningsgrad inom
vård och omsorg fortskrider. Målsättningen är att, under
hösten 2013, nå en överenskommelse med kommunal
om ett lokalt kollektivavtal avseende önskad
sysselsättningsgrad med flexibel arbetstid. När avtalet
är på plats är avsikten att utarbeta en tidsplan för
implementering.
Under 2013 har staben genom bemanningsenheten
övertagit administrationen av vikariehanteringen för
Unizon och köken i Gällö.
Under årets första åtta månader har tio personer tillsvidareanställts varav tre stycken har konverterats. Det är
32 anställda som har avslutat sin anställning i
kommunen. Av dessa har 17 stycken gått i pension och
tre personer har omplacerats efter avslutad
rehabiliteringsprocess. Prognosen för pensinsavgångar
är för 2013: 19 stycken, för 2014 16 stycken och för
2015 27 stycken.
Arbetsmiljö

Under våren har en rehabiliteringspolicy (kf § 6/2013),
en medarbetarpolicy (kf § 38/2013) samt en friskvårdspolicy (kf § 39/2013) utarbets och antagits av kommunfullmäktige. En revideringav kommunens alkohol- och
drogpolicyn är inplanerad under hösten 2013.
Ambitionen är att utöka policyn så att den omfattar
alkohol, narkotika, doping och tobak.

Det pågår ett arbete tillsammans med fackliga
organisationer för att ta fram tillämpningsbestämmelser
för arbetsmiljö, baserad på kommunens arbetsmiljöpolicy, som antogs av kommunfullmäktige i juni 2012
(kf § 36/2012). Motsvarande arbete pågår avseende
riktlinjer för rehabiliteringsprocessen, baserad på
antagen rehabiliteringspolicy.

Under hösten fortsätter det förebyggande och främjande
arbetet inom rehabiliteringsområdet.
Personalklubbens lades under våren ner på den valda
styrelsens initiativ.
Lönebildning

Skyddsronder har genomförts på alla arbetsplatser under
våren och kommer att redovisas i centrala samverkansgruppen (CSG). Arbetsmiljöproblem som bedömts vara
av allvarlig karaktär har lämnats vidare till berörd
avdelning för att åtgärdas innan årsskiftet. Under årets
första åtta månader har 20 arbetsskadeanmälningar och
25 tillbud inkommit. Förändringar i administrationen
har gjort att fler incidenter kommit organisationen till
känna, vilket är positivt.
Från hösten 2013 kommer kommunen att använda en
enkät som utarbetats, av Sveriges kommuner och
landsting (SKL), för landsting och kommuner. Enkäten
fokuserar på ett Hållbart medarbetarengagemang
(HME) och består av nio enkätfrågor, omfattande
motivation, ledarskap och styrning. Resultatet kommer
att inrapporteras till SKL:s databas, vilket innebär att
kommunen kan jämföra sig med andra kommuner.
Rapporteringen till SKL är kostnadsfri. Enkäten är
möjlig att utveckla genom komplettering med egna
frågor, vilket innebär att kommunen successivt kan
vidareutveckla enkäten till en medarbetarenkät.
I det förebyggande arbetet kring ohälsa är ambitionen
att fokusera på sådana frågor i samband med de årliga
medarbetarsamtalen.

Årets lönerevision har avslutats. Organisationen har
använt de nya lönekriterier som utarbetades i samverkan
under hösten 2012. Responsen från de fackliga
organisationerna har varit positiv och en fortsatt
utveckling av kriterierna på enhetsnivå planeras. De
centrala fastställda lägstanivåerna i kollektivavtalen
uppgick till 550 kronor per person för kommunal,
2,6 procent för OFR (tjänstemän) samt 2,0 procent (och
en uppmaning om lokal uppvärdering) för lärarkollektivet. För chefskollektivet och vårdförbundet är
avtalen sifferlösa. Utfallet i årets lönerevision blev
570 kronor per person för kommunal och 2,8 procent
för tjänstemän och vårdförbund. För lärarkollektivet
blev det totala utfallet också 2,8 procent, varav
0,3 procent riktades mot högstadielärare. En extra
satsning gjordes på chefskollektivet, vilket innebar ett
utfall på 3,6 procent. Utfallet är något lägre än
budgeterat.
En lönekartläggning baserad på 2013 års löner är
utarbetad för beslut i kommunstyrelsen. Den har i år
kompletterats med en omvärldsanalys för att utgöra ett
beslutsunderlag inför kommande lönerevision.
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MILJÖREDOVISNING
För att nå utveckling inom miljöområdet har Sveriges
riksdag antagit 16 olika miljömål. Målen beskriver den
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
Det övergripande målet med dessa är att när vi lämnar
över ett samhälle till nästa generation om cirka 20 år
skall de största miljöproblemen vara lösta.

Lokala miljömål
Om de nationella miljömålen ska kunna uppnås krävs
att de tillämpas på lokal nivå. Kommunens miljömål är
valda utifrån de lokala förutsättningar och behov som
finns. Bräcke kommuns miljömål är:
-

Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricksvattentäkter i kommunen ska skyddas mot negativ
påverkan.
Det ska säkerställas att hanteringen av farligt avfall i
kommunen sker på ett tillfredsställande sätt.
Elenergianvändningen i kommunens lokaler och
anläggningar ska minska med 2 % per år.
Uppvärmning av kommunala fastigheter ska senast
2015 uteslutande baseras på förnybara energikällor.
Utsläppen av koldioxid inom Bräcke kommun ska
minska med 15 % fram till 2015 jämfört med 2004.

-

Uppföljning och utvärdering
Skyddet av det kommunala dricksvattnet görs på flera
sätt. Dels så upprättas skyddsområden runt
vattentäkterna för att minska risken för påverkan av
verksamheter i närheten och dels så förbättras skyddet i
vattenverken så att vattenkvaliteten ska bevaras.
Kommunens samtliga vattentäkter tar grundvatten vilket

är ett säkrare och stabilare vatten än ytvattentäkter
framförallt för bakterier och parasiter. Ändå installeras
efterhand UV-filter för att ha ytterligare en skyddsbarriär mot påverkan. Fem vattentäkter har antagna
skyddsområden och för ytterligare två, Stavre och
Revsund, håller arbetet på med att upprätta nya.
Insamling av farligt avfall sker på kommunens tre
återvinningscentraler. Insamlingsmängderna är ganska
oförändrade från förra året. Mängden hushållsavfall till
deponi ligger på en ganska stabil nivå med liten
preliminär förändring från 2012.
Elförbrukningen för 2013 har ökat med 0,5 % jämfört
med 2012. Det är främst i lokalbeståndet som ökningen
märks samt inom fritidsanläggningarna. I övrigt är det
mycket små förändringar mot 2012. Kommunens mål,
en sänkning med 2 procent per år kommer troligen inte
att uppnås under 2013.

Total elenergiförbrukning
exkl industrihus och bostäder

Årsförbrukning
2012

Årsförbrukning
Prel 2013

9 052 348 kWh

9 097 593 kWh

Utsläppet av koldioxid redovisas ett år i efterskott då
data från SCB kommer så sent på året. I jämförelse med
2004 så har utsläppen minskat med knappt 18 procent
Den största minskningen står bensinen och eldningsoljan för medan dieseln har ökat. En ökning har skett
mellan 2011 och 2012. Dels har mängden drivmedel
generellt ökat men så har även den kommunala fjärrvärmen ökat mängden torv i värmeverken vilket räknas
som fossilt bränsle.

Nyckeltal
Nedan redovisas några nyckeltal knutna till miljömål inom kommunen.

Insamlad mängd farligt
avfall
Mängd hushållsavfall till
deponi
Utsläpp av koldioxid
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2004

2009

2010

2011

2012

2013-08-31

16 056 kg

26 910 kg

26 870 kg

25 962 kg

25 417 kg

18 456 kg

170 ton

168 ton

169 ton

184 ton

191 ton

112 ton

39 156 ton

37 865 ton

31 903 ton 31 208 ton

33 237 ton

Statistik tillgänglig 2014

BUDGETUTFALL
NÄMND

Not Kostnader
13-08-31

Intäkter
13-08-31

Netto
13-08-31

Budget
2013

Prognos
2013

Avvikelse
mot budget

(tkr)
Kommunfullmäktige pol org

246

-

246

634

626

8

Revision

357

-

357

650

650

-

-

-

-

-

6

47
811
858

294
294

47
517
564

111
1 050
1 161

95
1 030
1 125

2 042
724
12 148
89 322
121 073
36 352
74 475
22 312
358 448

541
8 417
17 907
16 620
64 954
3 257
111 696

2 042
724
11 607
80 905
103 166
19 732
9 521
19 055
246 752

3 176
1 206
18 313
128 090
154 681
25 806
17 096
27 098
375 466

3 054
1 322
17 210
130 696
158 823
26 166
16 496
26 815
380 582

Gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen
Utveckling/Struktur
Delade resurser
39 344
3 047
Pensioner, löneskatt
8 743
Summa
48 087
3 047

36 297
8 743
45 040

2 609
51 541
12 500
66 650

2 609
54 435
12 900
69 944

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

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation
Bygg- och miljöavdelning
Summa

-

6
16
20
36

-

-

122
116
1 103
2 606
4 142
360
600
283
5 116

- 2 894
400
- 3 294

96
3 587
3 683

982
982

96
2 605
2 701

168
3 971
4 139

168
4 252
4 420

Summa nämndernas verksamhet

411 679

116 019

295 660

448 700

457 353

- 8 653

Centrala poster
Kommunens avskrivningar
Justering avskrivningar
Justering interna poster
Återbet försäkr.premier AFA
Reavinst/reaförlust
Övriga centrala poster
1

14 731
- 14 731
339

9 231
156
748

14 731
- 14 731
- 9 231
156
- 1 087

22 667
- 22 667
- 13 846
- 4 660

22 049
- 22 049
- 13 414
- 7 900
156
- 2 042

618
618
432
7 900
156
- 2 618

Summa centrala poster

-

339

10 135

- 10 474

- 18 506

- 23 512

5 006

NETTOKOSTNAD

411 340

126 154

285 186

430 194

433 841

- 3 647

-

169 184
6 938
120 637
296 759

- 169 184
- 6 938
- 120 637
-296 759

- 251 743
- 10 908
- 181 993
-444 644

- 253 400
- 10 875
- 180 956
-445 231

7 840

273

7 567

9 450

10 656

- 1 206

419 180

423 186

734

- 4 266

Skatteintäkter
Kommunal fastighetsavgift
Generella statsbidrag
Summa
Finansiella poster
RESULTAT

-

4 006

-

5 000

-

-

281
281

-

-

1 657
33
1 037
587
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RESULTATRÄKNING

(mkr)

Verksamhetens nettokostnad
Avskrivningar

Not

2
3

NETTOKOSTNAD
Skatte- och statsbidragsintäkter
Finansiella intäkter och kostnader

4
5

Skatt
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

18

Utfall
2012-08-31

-

-

270,5
14,7

- 285,2

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER OCH SKATT

ÅRETS RESULTAT

Utfall
2013-08-31

6

-

296,8
7,6

254,7
14,6

- 269,3
-

289,8
6,0

Budget
2013

Prognos
2013

- 407,5
- 22,7

- 411,8
- 22,0

- 430,2

- 433,8

-

444,6
9,4

-

445,2
10,7

4,0

14,5

5,0

0,7

--

--

--

-

4,0

14,5

5,0

0,7

BALANSRÄKNING
(mkr)
TILLGÅNGAR

Not

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

7
8
9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Förråd/varulager

10
11

SUMMA TILLGÅNGAR

Bokslut
2013-08-31

Bokslut
2012-12-31

402,5
10,8
6,8

410,9
11,3
5,6

420,1

427,8

32,8
18,9
-

49,0
19,3
-

51,7

68,3

471,8

496,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

12
126,2
4,0
-

-

129,9
3,7
-

130,2

126,2

Avsättningar
Pensionsavsättningar mm

13

39,8

36,9

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

14
15

230,8
71,0
301,8

233,9
99,1
333,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

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

471,8

496,1

16
16

207,9
50,4
258,3

195,9
47,5
243,4

17

9,5
-

9,5
-
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FINANSIERINGSANALYS
Bokslut
2012

(mkr)

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
+/- Minskn/ökning övr kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier
Invest.bidrag fastigheter och inventarier
Försäljning 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
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Specifikation till justeringsposter
Justering för avskrivningar
Justering för förändring pensionsavsättn inkl löneskatt
Just för förändring avsättning deponi
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som
ingår i årets resultat
Justeringsposter
Specifikation till Årets kassaflöde
+/- ökning/minskning kassa och bank
Årets kassaflöde
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Utfall
2013-08-31

Prognos
2013

3,7
22,1

4,0
17,6

0,7
24,8

18,4

21,6

25,5

0,5
3,7
9,2
24,4

0,1
16,2
28,1
9,8

0,1
5,8
- 14,9
16,5

5,9
0,1
1,3
7,1

-

20,2
1,8
0,9
0,6
0,1
18,0

5,0
5,0
1,4

-

-

-

-

3,1
3,1

-

0,4

-

16,5
0,1
1,3
- 17,7

-

5,0
5,0

-

6,2

-

17,9
19,3

19,3
18,9

19,3
13,1

22,2
0,4
0,4

14,7
3,0
0,1

22,0
2,9
0,1

-

0,1
22,1

1,4
1,4

-

17,6

-

0,4
0,4

24,8

-

6,2
6,2

NOTER

21

22

23

24

25

26

27

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 260 kommuner som per
2010-12-31 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 medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de
medel som respektive medlemskommun lånat av
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Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till
storleken på medlemskommunernas 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 2013-06-30 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
278 152 671 920 kronor och totala tillgångar till
280 054 092 403 kronor. Bräcke kommuns andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 373 250 810 kronor
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
375 565 011 kronor.

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringar januari – augusti
och prognos 2013
Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeteringar från
2012 uppgår till 23,9 miljoner kronor. Utfallet per den
31 augusti 2013 uppgår till 5,9 miljoner kronor. I
prognosen för helåret bedöms 16,5 miljoner kronor
förbrukas, medan 2,8 miljoner kronor kommer att
begäras ombudgeterade till 2014. Enligt prognosen
kommer 4,6 miljoner kronor inte förbrukas.
Medel för uppkomna behov
Under 2013 finns det 500 tkr till investeringar
”uppkomna behov”. Hittills har inga investeringar
belastat kontot men de prognostiseras förbrukas under
hösten.
Vård- och omsorgsavdelning
De medel som finns för, sängar, taklyftar och övrig
utrustning kommer att förbrukas under 2013.
Teknik- och infrastrukturavdelning
Ombyggnad av lokal, Ringsvägen i Gällö, för folktandvårdens behov, blir klar för slutbesiktning i slutet av
september. Den upprättade kostnadsberäkningen håller.
Utbyggnaden av truckhallen i Bröckling, för gymnasieskolans behov, kommer att färdigställas i slutet av
oktober.
Ombyggnaden av biodammarna i Pilgrimstad är klar.
Under hösten påbörjas åtgärder på en ny reningsanläggning för bryggeriet i Pilgrimstad.
Ombyggnaden för den nya tapplinjen i Pilgrimstad
bryggeri är färdigställd.
Vad gäller projektet yttre miljö Bräcke, Kälarne, Gällö,
Pilgrimstad har inte några större åtgärder gjorts. Under
hösten kommer utvändiga asfaltytor kring delar av
Pilgrimstad fabriken att göras om på grund av dålig
underbyggnad. Det kommer också att göras en mindre
åtgärd kring kvarteret Lokatten i Bräcke.

Stab
Utbyte av personaldatorer har skett/kommer att ske av
det antal datorer som behöver bytas ut för att klara
systemkraven som följer med uppgraderingen av
operativsystemet.
För en fortsatt virtualisering av servrar har nätverksutrustning anskaffats. Ny filserver har köpts in eftersom
gammal filserver inte hade tillräcklig kapacitet. Nya
servrar kommer att köpas in för att kunna separera det
administrativa nätet från skolnätet vilket är ett
licenskrav.
Någon IT-plan har inte arbetats fram för 2013. Om
arbetet inleds under hösten kommer det att rikta in sig
på att ta fram en IT-plan för 2014. Prognosen att 300 tkr
kommer att användas grundar sig på att det ska finnas
medel att använda för behov som inte kan vänta. Behov
finns framförallt inom skolan.
Investeringsmedel för fysisk infrastruktur var planerad
att använda för att byta nätet i förvaltningshuset. Det har
dock inte funnits resurser att arbetas med det under
2013. Då det finns stort behov av åtgärderna kommer
medlen begäras ombudgeterade till 2014.
Medel som inte förbrukas, avseende fibernät till
kommunala fastigheter, kommer att behöva begäras
ombudgeterade till 2014. Hittills har avgift betalats till
Rissna fiberförening.
För kanalisation industriområden kommer investeringsmedlen inte att förbrukas. Det kommer istället att lösas
inom ”Skanova-avtalet”.
När det gäller IT-infrastruktur och WAN i Kälarne görs
en bedömning att investeringarna inte behövs.

Försäljning/köp
Under året har fastigheter och mark sålts för 95 tkr.
En rättelse har gjorts i redovisningen avseende en
försäljning som gjordes 2012 för 150 tkr (”stickspår i
Kälarne”)

Projektet fjärrvärme Furulund, i Bräcke föreslås
avslutas för tillfället i avvaktan på framtida
ägarförhållanden av fjärrvärmeverken.

Mark- och fastighetsförsäljning
Del av Gällön 1:9 (måleribyggnaden)

Projektet driftövervakning/energieffektivisering, har
behov av ytterligare medel, för att nå målen, i den av
fullmäktige antagna energieffektiviseringsstrategin.
Medel kommer kunna tillföras genom omdisponeringar
inom antagen investeringsplan.

Finansiering

95,0

De investeringar som genomförs under året finansieras
med egna medel.

Investeringsredovisning per projekt, tkr
Projekt
(tkr)
Kommunledning
1001 Medel för uppkomna behov
Vård- och omsorgsavdelning
1414 Sängar vård och omsorg
1456 Taklyftar äldreomsorgen
1460 Utrustning vård och omsorg
Teknik- och infrastrukturavdelning
1504 Yttre miljö Bräcke, Gällö, Kälarne, Pilgr
1505 Verksamhetsanp kom lokaler
1507 Lekplats Kälarne skolområde
1510 Ventilation Gymnasieskolan
1512 Sopkärl
1513 Åtgärder Biodammar
1514 Gator och vägar
1515 Driftövervakning/effektivisering
1520 Nya detaljplaner
1531 LAN kommunala fastigheter
1533 Utvändig ombyggnad bostäder
1535 Anpassning hissar
1539 Gatubelysning
1544 Projektering ny värme lägenh Gällö
1546 Åtgärder vattenverk Hunge, Revsund
1548 Ny tapplinje Pilgrimstad Bryggeri
1550 Byte VA-ledningar
1551 Anpassningar Pilgrimscenter
1553 Ombyggn Folktandvården Gällö
1554 Utbyggnad truckhall Bröckling
1557 Industrilokaler
1558 Ny ventilation bad Gällö
1575 Ny fasad Giraffen 1
1578 Fjärrvärme Furulund Bräcke
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Redovisat netto
13-08-31

Budget
2013

Prognos
2013

Prognos om- Avvikelse
budget. 2014 mot budget

-

500,0

500,0

-

-

-

500,0

500,0

-

-

59,8
-

32,2
60,0
200,0

32,2
60,0
200,0

-

-

59,8

292,2

292,2

-

-

288,8
313,4
90,5
260,0
457,2
1 497,8
248,5
23,8
100,0
178,6
120,0
34,3
957,8
12,0
108,1
-

1 000,0
700,0
86,8
300,0
74,4
1 397,4
2 500,0
500,0
200,0
500,0
2 256,3
750,0
245,0
300,0
100,0
155,5
769,6
34,3
2 750,0
680,0
650,0
150,0
110,0
2 500,0

250,0
700,0
300,0
74,4
397,4
2 500,0
1 000,0
250,0
2 256,3
750,0
245,0
300,0
100,0
178,6
269,6
50,0
2 750,0
680,0
250,0
108,1
110,0
-

250,0
1 000,0
200,0
500,0
400,0
-

500,0
86,8
500,0
250,0
23,1
15,7
41,9
2 500,0

4 690,8

18 709,3

13 519,4

2 350,0

2 839,9

Projekt
(tkr)
1603
1607
1608
1609
1610
1611
1613

Kontorsdatorer
IT infrastruktur Kälarne
WAN Kälarne
Nätverksutrustning
Servrar
IT enligt plan
Fysisk infrastruktur

1614 Anslutn fibernät kommunala fastigh
1615 Kanalisation industriområden
Summa:
Nettoinvesteringar hela kommunen:

Redovisat netto
13-08-31

Budget
2013

Prognos
2013

719,9
289,6
147,0
-

1 750,0
100,0
300,0
250,0
320,0
700,0
400,0

1 100,0
290,0
320,0
300,0
-

15,0
-

200,0
350,0

200,0
-

1 171,5

4 370,0

2 210,0

5 922,1

23 871,5

16 521,6

Prognos om- Avvikelse
budget. 2014 mot budget
400,0
400,0
2 750,0

-

650,0
100,0
300,0
40,0
400,0
350,0
1 760,0
4 599,9
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KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND
BRÄCKE
KOMMUN

BRÄCKE TEKNIK
I LIKVIDATION
AB

JÄMTLANDS
GYMNASIUM

Bräcke Teknik i likvidation AB
Likvidator:

Bengt Flykt

Enligt beslut i april 2008, har bolaget försatts i frivillig
likvidation. Fastigheten i Sörbygden har sålts under
hösten och bedömningen är nu att likvidationen kan
slutföras innan årsskiftet. I nuläget bedöms resultatet bli
cirka 0,7 miljoner kronor.

Jämtlands Gymnasium
Ordförande:
Ledamot:

Per Lundgren (c)
Jörgen Persson (s)

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.
Förbundets delårsresultat och prognos enligt preliminär
information indikerar att resultatet för helåret blir sämre
än budgeterat. I prognosen ingår såväl återbetalning från
AFA-försäkringar som effekten av den beslutade
sänkningen av diskonteringsräntan.

Samordningsförbundet i
Jämtlands län
Ledamot:
Förbundschef:

Monica Drugge-Hjortling (s)
Åke Rönnberg

Samordningsförbundet i Jämtlands län bildades 2011.
Det är ett av Sveriges lite drygt 80 samordningsförbund
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET I
JÄMTLANDS LÄN

JÄMTLANDS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

där kommun, landsting, försäkringskassa och
arbetsförmedling verkar för att samordna
rehabiliteringsinsatser. Målgruppen är människor i
åldrarna mellan 16 och 64 år med behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet ska
skapa möjligheter och stötta människor i målgruppen så
att de på sikt kommer ut på eller närmar sig
arbetsmarknaden. Lagen om finansiell samordning
anger ramarna för verksamheten. Uppdraget är att
bedriva utvecklingsarbete samt finansiera projekt,
utvärderingar och uppföljningar.

Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Ordförande:
Anders Edvinsson (s)
Ledamot:
Jörgen Persson (s)
Räddningschef: Morgan Olsson
Jämtlands Räddningstjänstförbund består av
ägarkommunerna Östersund, Krokom, Strömsund,
Berg, Ragunda och Bräcke.
Resultatet per den 31 augusti visar ett underskott på
cirka 1,2 miljoner kronor. Det beror främst på högre
verksamhetskostnader och pensionsskulder än
budgeterat. I underskottet ingår cirka en miljon kronor
som avser en jämförelsestörande post avseende effekten
av den beslutade sänkningen av diskonteringsräntan.
För 2013 är det budgeterat ett 0-resultat och för att klara
det föreslås man besluta om omedelbart köpstopp och
åtdragning av budgetmedel på flera konton.

.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ordförande:
Anna-Lisa Isaksson (s)
1:e vice ordförande: Sven Edström (s)
2:e vice ordförande: Kerstin Åhlander (m)

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är följande
för mandatperioden 2010-11-01 - 2014-10-31:
Socialdemokraterna
22
Vänsterpartiet
3
Centerpartiet
6
Moderaterna
6
Folkpartiet
2
Miljöpartiet
1
Sverigedemokraterna
1
Antal ledamöter
41

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
Kommunfullmäktiges ledamöter har under året
bland annat fått information om upphandlings
kontoret och upphandling samt om projektet Solaris.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Delårsbokslut
2013-08-31

615
615

246
246

Budget
2013

Prognos
2013-12-31

634
634

Avvikelse mot
budget

626
626

8
8

Kvalitet
Revisorerna har tid för att informera vid varje ordinarie
sammanträde.

Verksamhetsmått
Antal sammanträden
Antal protokollförda ärenden

2009

2010

2011

2012 2013-08-31

6

5

5

6

2

90

129

95

105

63
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REVISION
Revisorer: Anna-Lisa Lindström, ordförande
Mats Eriksson, vice ordförande
Anna Lindström
Per-Olof Mellgren
Östen Wallström
Steinar Pettersson
Inger Berggren-Lundqvist

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

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

•

Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en
ekonomi i balans

•

Övergripande granskning av grundskolan i
Bräcke kommun

•

Granskning av kommunens rutiner för att hålla
god offentlighetsstruktur

•

Delårsrapport per 2013-08-31

•

Bokslut/årsredovisning per 2013-12-31

Därutöver granskar kommunens revisorer donationsstiftelser och årsrapport för fjärrvärmeverksamheten.

Följande granskningsprojekt har fastställts för
revisionsåret 2013:

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

635
635

Orsaken till det positiva resultatet per 31 augusti 2013
är att flera av de planerade revisionsprojekten kommer
att genomföras först under hösten 2013.
Revisionens utfall för helåret bedöms motsvara tilldelad
budget.

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.
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Delårsbokslut
2013-08-31
357
357

Budget
2013
650
650

Prognos
2013-12-31
650
650

Avvikelse mot
budget
-

Inriktningen på revisorernas arbete under kommande år
beslutas utifrån de årliga analyser som görs av risk och
väsentlighet i kommunens verksamhet.

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.

KOMMUNSTYRELSEN
Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:
Oppositionsråd:
Kommunchef:

Sven-Åke Draxten (s)
Jörgen Persson (s)
Anneli Valter
(s)
Veronica Eklund (m)
Bengt Flykt

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

•

Vård- och omsorgsfrågor

•

Barn- och ungdomsfrågor

•

Samhällsbyggnadsfrågor

•

Demokratifrågor

•

Ekonomifrågor

•

Folkhälsoråd

Årets händelser
Kommunstyrelsen har bland annat fått information om
bredbandsutbyggnad och avtalet med Skanova,
genomlysning av kostnader inom hemtjänst i Bräckeområdet, projektet Solaris samt om arbetet med
skidtunnel-projektet MidSweden SkiPark.
Processen med att välja lösning för ett mer digitaliserat
arbetssätt pågår.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

3 015
3 015

Delårsbokslut
2013-08-31
2 042
2 042

Budget
2013
3 176
3 176

Prognos
2013-12-31
3 054
3 054

Avvikelse mot
budget
122
122

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Stöd till politiska partier
Kommunstyrelse
Byutvecklingsgrupper
Övrigt
Totalt

433
2 396
75
111
3 015

Delårsbokslut
2013-08-31
433
1 492
55
62
2 042

Budget
2013
447
2 553
80
96
3 176

Prognos
2013-12-31
433
2 466
75
80
3 054

Avvikelse mot
budget
14
87
5
16
122

Kvalitet

Överskottet mot budget i prognosen för kommunstyrelsens politiska organisation beror bland annat på att
arvoden för arbetsgrupper och utskott beräknas bli lägre
än budgeterat.

Digitalisering av ärendehanteringsprocessen bedöms
kunna ge en högre effektivitet och bidra till en högre
kvalitetssäkring i beslutsprocesserna. Den granskning
revisionen gjorde 2012 av kommunstyrelsens styrning
och uppföljning av de egna verksamheterna kan, efter
diskussioner och ändringar de leder fram till, bidra till
att beslutsprocesserna kvalitetssäkras ytterligare.

Framtid
Utveckling mot ett mer digitaliserat arbetssätt behöver
fortsätta.

Verksamhetsmått

Antal sammanträden
Antal registrerade ärenden
Antal protokollförda ärenden

36

2009

2010

2011

9
475
152

8
547
149

11
561
171

2012 2013-08-31
7
514
159

5
320
111

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, trafikbidrag, gemensam

nämnd för upphandling samt avgifter till Samordningsförbundet Jämtland, Regionförbundet i Jämtlands län
och till Sveriges kommuner och landsting. Delade
resurser administreras av staben enligt avtal och beslut.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

69 679
902
68 777

Delårsbokslut
2013-08-31

-

48 087
3 047
45 040

Budget
2013
69 392
2 742
66 650

Prognos
2013-12-31
72 686
2 742
69 944

Avvikelse mot
budget
-

3 294
3 294

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Pensioner och löneskatt
Utveckling och struktur
Räddningstjänst
Gymnasieutbildning
Färdtjänst
Finsam
Linjetrafik
Övriga gemensamma anslag
Totalt

12 930
8 980
39 340
1 598
107
5 172
650
68 777

Prognosen för pensioner och löneskatt visar ett
underskott på 400 tkr jämfört med budget. Budgeten för
gymnasieutbildning kommer enligt prognosen att
överskridas med 2 320 tkr. Det beror dels på en
uppskrivning av elevplatspriser med 3,8 procent

Delårsbokslut
2013-08-31
8 743
6 140
23 785
1 018
107
4 693
554
45 040

Budget
2013

Prognos
2013-12-31

12 500
2 608
9 210
33 358
1 750
107
6 437
680
66 650

12 900
2 608
9 210
35 678
1 750
107
7 014
677
69 944

Avvikelse mot
budget
-

-

-

400
2 320
577
3
3 294

(kf §31/2013) och dels att kostnaderna för skolskjutsar
ser ut att bli väsentligt högre än budgeterat. Länstrafiken har genom beslut fått ett extra anslag med
600 tkr (kf § 43/2013).
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Kommunledning
Kommunchef:

Bengt Flykt

Årets händelser
Arbetet med de tre stora utvecklingsprojekten har
upptagit det mesta av tiden. Arbetet med MidSweden
SkiPark har varit omfattande och mötts av ett stort
regionalt intresse. Förstudien visar att det är möjligt att
genomföra och att det troligtvis finns en marknad som
kan bära kostnaderna. Arbete pågår nu för att hitta
investerare.
När det gäller bredbandssatsningen har ett avtal slutits
med Skanova Fiber Access AB som innebär att de
kommer att erbjuda fiber till samtliga inom tätorterna
Gällö, Bräcke och Kälarne. Dessutom erbjuder man

fiberföreningarna utanför tätorterna att kontant köpa
deras nät när de är utbyggda. ESF projektet SOLARIS
visar goda resultat men är administrativt besvärligt på
grund av många aktörer och krångliga regelverk.
Ambitionen är att förlänga projekttiden den 31
december 2014 då starten blev försenad.
Samtliga tre projekt har uppmärksammats i nationell
media.
Chefsutveckling pågår planenligt.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

2 156
53
2 103

Delårsbokslut
2013-08-31
724
724

Budget
2013
1 206
1 206

Prognos
2013-12-31
1 322
1 322

Avvikelse mot
budget
-

116
116

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Admin, gemensamma kostn mm
Facklig verksamhet
Nettokostnad

1 089
1 014
2 103

Prognosen visar mot ett underskott mot budget på drygt
100 tkr. Det beror på pensionskostnader som
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Delårsbokslut
2013-08-31
724
724

Budget
2013
1 206
1 206

Prognos
2013-12-31
1 322
1 322

Avvikelse mot
budget
-

116
116

budgeterats centralt samt högre konsultkostnader
jämfört med budget.

Tillväxtavdelning
Chef:

Anna Jensén Salomonsson

Avdelningen arbetar med utvecklingsfrågor för de som
vill bo, bedriva verksamhet och besöka kommunen.
Följande verksamheter ingår: landsbygdsutveckling,
turism och inflyttning, kultur, näringsliv, fritid,
folkhälsa samt extern information.

några boendeanläggningar som varit stängda åter öppnat
samt att andelen gästarbetare inom vindkraftindustrin
just nu är hög i kommunen.

Årets händelser

Kommunen uppmärksammas fortlöpande i media för
satsningen på biblioteken, vilket visar sig i länets högsta
utlåningssiffror för barn och unga. Biblioteksdatasystemet är uppgraderat vilket gör att låntagarna kan
erbjudas nya tjänster. Det finns nu möjlighet att ta del
av digitala konstutställningar. Hela personalen har
arbetat med Skolverkets PIM-utbildning (praktisk IToch mediekompetens) under året.

Under 2013 har det varit stort fokus på infrastrukturfrågor med fiber i spetsen samt projektet MidSweden
SkiPark. Nedan följer en beskrivning av årets händelser
för verksamheterna.
Landsbygdsutveckling
Kommunens medel för landsbygdsutveckling medfinansierar Leader Mittland som i sin tur fördelar stöd
till projekt som utvecklar landsbygden. Programperioden 2007 - 2013 går mot sitt slut och under 2013
har 15 Leader-projekt varit igång inom kommunens
geografiska område. Några pågår fortfarande medan
andra är slutredovisade. Det är positivt att så många
projekt verkar inom kommunen. Det tyder på
engagemang och vilja. Förberedelserna inför nästa
programperiod har påbörjats. Klart är att Leader byter
namn till CLLD (Community Lead Local Development,
Lokalt Ledd Utveckling) men arbetsmetoden (Ideell,
Privat, Offentlig) förblir densamma. Exempel på
projekt under perioden är följande: Förprojektering turismutveckling i Bodsjöbygden, Vidareutveckling av
Revsundslogen, Kälen 500 år – en resa i tiden, Byfilm,
Utveckling av Kälarnebygden, Ungdomschansen
(paraplyprojekt), Projekt Pilgrimstad, Fiskelyftet i
Hällesjö del 1, Fiskelyftet i Hällesjö del 2, Förstudie för
utveckling av Arnljotbygden, Lokala Förstudier För
Bredband i Mittlandområdet, Bodsjöstugan destinationsdesign, Den Ådelmodige Älskaren,
Gimdalen JORDA och Projekt väg 711.
Turism
I kommunen finns en helårsöppen turistbyrå som har
utökade öppettider under sommaren för att serva
besökare och invånare. Marknadsföring av kommunens
sevärdheter samt boenden sker genom turistbyråns
hemsida, databasen jamtland.se samt broschyrer.
Evenemangskalendern På Gång produceras av turistbyrån och delas ut till alla hushåll och finns även
placerad hos besöksnäringen samt handeln. Enligt JHT
har antalet besöksnätter i kommunen ökat med 26
procent jämfört med föregående år. Det kan bero på att

Kultur och Fritid

Kulturskolan visar fortsatt hög nyttjandegrad och har
under året avslutat sitt ESF-projekt Kompkulmen.
Hösten 2013 lägger de femton kulturskolorna i Jämtland
och Västernorrland grunden för en ny projektansökan,
denna gång i samarbete med de regionala kulturverksamheterna.
Kulturenheten och Turistbyrån har på olika sätt
medverkat i arbetet med S:t Olavsleden mellan Selånger
och Trondheim. Ideella krafter, SÖT-samarbetet Green
Highway, länsstyrelserna, företagare, markägare och
kommuner längs vägen har tillsammans åstadkommit en
upprustad led med en gemensam marknadsföringsplattform under ett och samma namn.
Hela Sverige ska leva (HSSL) valde att förlägga en
nationell kulturkonferens till Bräcke i februari 2013.
”Kultur kan göra skillnad” handlade om vilken
betydelse kultursatsningar kan ha för utveckling på
landsbygd och i mindre samhällen. Goda exempel och
inspiratörer lockade cirka 100 besökare från hela landet,
och det goda utfallet har lett till en fortsatt satsning från
HSSL. Ett mindre arrangemang i Bräcke 2014 ska lägga
grunden för en återkommande kulturkonferens
vartannat år som kommer att vandra genom landet på
samma sätt som Landsbygdsriksdagen.
Näringsliv
Under perioden har det varit tre Näringslivsråd där ett
femtontal företag samt politiker och tjänstemän från
kommunen träffats. Träffarna har varit i förvaltningshuset, ute hos företag och studiebesök har gjorts bland
annat vid Gällö Timber AB, Gällöberget samt
vindkraftparken i Mörttjärnberget. Skola och näringslivsrådet har träffats tre gånger och i augusti var det en
samverkansdag för
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alla lärare i kommunen där tre företag fick besök.
Mängden stödärenden är ungefär detsamma som
tidigare år. Projektet MidSweden SkiPark är den största
etableringen som det jobbas med just nu.

ytterligare cirka 500 hushåll anslutas. Sammantaget
skulle detta kunna innebära att minst 1 000 hushåll i
Bräcke kommun har tillgång till optofiber med en
kapacitet av upp till 100 MB i slutet av detta första
byggnadssår. Lågt räknat innebär det cirka 25 procent
av kommunens samtliga hushåll.

Folkhälsa
Brottsförebyggande rådet /Folkhälsorådet har träffats tre
gånger under året. En viktig del i arbetet är att följa den
gemensamma aktivitetsplanen. De prioriterade
grupperna inom folkhälsa är barn, unga samt äldre. Ett
samverkansavtal har utformats och signerats mellan
kommunen och Polismyndigheten. Detta för att ge en
ännu tydligare samverkan mellan parterna i det
brottsförebyggande arbetet.

Under våren och sommaren har det allmännyttiga
bostadsbeståndet Bräcke centralort kanaliserats för
installation av optofiber. Teknik installerades redan
under vintern i fastigheterna. Samtliga nät i kommunen
förutsätter en kapacitet på 100 MB (Mbyte) i närtid men
är dimensionerade för en framtida kapacitet på 1 GB
(1 000 MB).
MidSweden Skipark

Information
Projektet MidSweden SkiPark har under 2013 kommit
in i en etableringsfas som handlar om att hitta medspelare som ensam eller tillsammans med kommunen
möjliggör bygget av en anläggning för längdskidåkning
och skidskytte året om. I mars kom besked att
Tillväxtverket beviljat den ansökan som gjorts, gällande
förstudien för MidSweden SkiPark. Det var en
glädjande överraskning.

Avdelningen ansvarar för kommunens hemsida och
tidningen Inblick Bräcke kommun, som har getts ut två
gånger under året.
Utvecklingsprojekt
Fiber
Samordning av utbyggnaden av fiber i kommunen
hanteras av avdelningen. Under första halvåret har 17
möten/informationsträffat hållits med grupperingar av
byar. Syftet har varit att skapa intresse för etablering av
optofibernät på landsbygden samt att följa upp och
stödja de fiberprojekt som redan är igångsatta. Första
halvåret 2013 sökte fyra fiberföreningar stöd till egna
fibernät via Post & Telestyrelsen (PTS) och Landsbygdsprogrammet. Av dessa ansökningar beviljades tre.
Således har nu sammanlagt sex fiberföreningar i
kommunen stödfinansierats. Prognosen tyder på att
ytterligare fyra till fem fiberföreningar behövs för att
täcka in behoven på landsbygden. Fiberföreningarna i
Revsund, Rissna och Gimdalen bygger omfattande nät
just nu. Målsättningen är att dessa nät ska kunna tas i
drift under senare delen av 2013. När så sker kan

Övriga projekt
Inflyttningsprojekten via Midscand och SBO Placement
med fokus på inflyttning från Holland har fortlöpt under
året och hittills i år har det flyttat hit fyra personer från
projektets målgrupp. Antalet inflyttade som tagit direktkontakt med inflyttarsamordnaren är sex personer.
Projektet Bokningsbar bygd som drivits via Turistbyrån
avslutades i juni och har uppnått de mål som var
uppsatta.
Värdskapet genomsyrar hela avdelningens arbete och
under hösten kommer två ”Värdskapsutbildningar” att
genomföras i samverkan med projektet Parkera och res.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
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-

18 660
1 134
17 526

Delårsbokslut
2013-08-31

-

12 148
541
11 607

Budget
2013

-

18 589
276
18 313

Prognos
2013-12-31

-

17 773
563
17 210

Avvikelse mot
budget
816
287
1 103

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Administration, gemensamma kostn mm
Skog
Näringslivsfrågor
Vänortsutbyte
Turism
Bredbandsutbyggnad
Information och EU-frågor
Gemensamma kostn kultur o fritid
Föreningsbidrag
Stöd till kulturell verksamhet
Bibliotek
Idrott- och fritidsanläggningar
Fritidsgårdar
Kulturskola
Folkhälsa
Totalt

1 798
124
987
186
856
173
571
1 448
1 727
800
4 497
3 110
599
1 115
155
17 526

-

Tillväxtavdelningen kommer under 2013 få ett
överskott som framför allt härrör ur projektmedel. En
stor del av överskottet beror på det beviljade stödet från
Tillväxtverket för projekt MidSweden SkiPark. Projektet
Bokningsbar Bygd som drivits av Turistbyrån har också
bidragit till att personalkostnader har minskat med
motsvarande cirka 40 procent under första halvåret.

Delårsbokslut
2013-08-31
1 712
83
532
462
51
388
496
1 451
2 931
2 043
353
806
299
11 607

Budget
2013

Prognos
2013-12-31

2 634
125
1 088
1 016
90
550
921
1 778
4 541
3 211
686
1 177
496
18 313

2 806
125
474
578
62
555
745
1 777
4 545
3 211
660
1 177
495
17 210

Avvikelse mot
budget
-

-

-

172
614
438
28
5
176
1
4
26
1
1 103

Avdelningen har också en del vakanser som bidrar till
överskottet. En del handlar också om att planerade
aktiviteter har ställts in för att balansera den prognos
som uppvisades i april för hela organisationen. Till
exempel kommer det inte att tas fram någon ny
kommunbroschyr för Turistbyrån.
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål
Skapa förutsättningar för
tillväxt och god livskvalitet
för dem som vill bo, bedriva
verksamhet och besöka
kommunen.

Biblioteken är en attraktiv
mötesplats för livslångt
lärande och kulturella
upplevelser.
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Effektmål med
nyckeltal/volymtal
Från 0,03 till 100 % fiber
2020 (ks § 92/2012).

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

Intern uppföljning
Målet kommer att
uppnås

Information, stöd och
samordning gällande
fiberutbyggnaden. Minst tio
möten med byar och/eller
tätortsområden genomförs.
Aktivt bevaka frågor som rör
kommunikationer och
infrastruktur på regional
och/eller nationell nivå för att
säkerställa goda
kommunikationer till, från
och inom vår kommun. Minst
två möten per år.

Intern uppföljning

Två utvecklingsprojekt som
leder mot visionen startas
under året.

Intern uppföljning

Redovisas i
årsredovisningen

Trygghet – jobba strategiskt
med folkhälsa genom bland
annat BRÅ, fyra möten/år.

Intern uppföljning

Målet kommer att
uppnås

Aktivt samordna fem
jobbskapande aktiviteter
under året (t ex etableringar,
starta-eget-info).

Intern uppföljning

Målet kommer att
uppnås

Aktivt arbeta för att
begreppet värdskap
genomsyrar vår kommun.
Två aktiviteter kring detta
genomförs.

Intern uppföljning

Målet kommer att
uppnås

Målet kommer att
uppnås

Under året bjuder
avdelningen in till tio
företagsträffar med flera
företag.

Målet kommer att
uppnås

Under året görs minst 150
företagsbesök.

Målet kommer att
uppnås

Kommunens information på
hemsidan förbättras (80 %
svarsandel, jmf 2012 65 %).

SKLs årliga undersökning.

Redovisas i
årsredovisningen

Antalet besök och antalet
aktiva låntagare ökar under
2013.

Antalet besök och antalet
aktiva låntagare jämförs med
2012.

Redovisas i
årsredovisningen

Måluppfyllelse, forts
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231
Målet kommer att
uppnås

Minst en kulturell aktivitet
per månad på varje bibliotek,
sammanlagt 36 aktiviteter.

Antal aktiviteter under året

Enheten arbetar aktivt och
flexibelt med föreningslivets
frågor.

Minst 20 träffar med
föreningslivet; öppna möten
eller besök hos enskilda
föreningar.

Antalet träffar under året.

Målet kommer att
uppnås

Kulturskolans verksamhet är
tillgänglig för elever på
kommunens alla skolor.

Nyttjandegraden är fortsatt
30 % högre än
riksgenomsnittet.

Andelen elever som nyttjar
kulturskolan jämförs med
riksgenomsnittet.

Målet kommer att
uppnås

Personalens hälsa och trivsel
är god

Sjukfrånvaron är högst 4 %
av ordinarie arbetstid
(1,1 % 2012).

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie arbetstid
2013.

Sjukfrånvaron i
förhållande till
ordinarie arbetstid per
den 31/8 uppgår till
1,58 %.
Målet kommer att
uppnås.

Framtid
Avdelningen har stora strategiska frågor att arbeta med
de närmsta åren och det gäller framför allt fiberutbyggnad i kommunens alla delar. Fungerande fysiska
och digitala kommunikationer är en förutsättning för att
människor ska kunna bo, bedriva verksamhet i och på
sikt även vilja besöka vår kommun. Det är den enskilt
viktigaste frågan för avdelningen och för kommunen
som helhet, vilket också stärks i kommunens vision där
både befolkningsutveckling samt företagande är viktiga
delar. Bräcke kommun har slutit avtal med Teliasonera
Skanova Access AB för fibrering av samtliga villor och
tvåfamiljhus, industrilokaler samt affärslokaler i
tätorterna Kälarne, Gällö och Bräcke. Detta arbete
kommer att påbörjas tidig vår 2014.
Vidare är smarta samarbeten mellan olika kommunala
verksamheter en förutsättning för att kommunen ska
klara samhällsservicen, och där är avdelningens olika
enheter väl framme. Jobbskapande aktiviteter kommer

fortsatt också prioriteras och där är MidSweden SkiPark
och andra etableringar viktiga för kommunen.
BRÅ/Folkhälsorådet har sett ett behov av ökat stöd för
föräldrar till barn och unga. Därför kommer det att vara
något som kommer prioriteras, både vad gäller konkreta
handlingar och i att försöka hitta metoder som kan
stärka stödet. Detta kan på sikt även stärka välbefinnandet vilket är den tredje delen av kommunens
vision.

Kvalitet
Utifrån mätningar och rankningar som görs gällande
bland annat hemsida och näringslivsklimat är målet att
avdelningen ska göra ständiga förbättringar eller fortsatt
hålla en hög nivå på det som är påverkbart för verksamheterna. Avdelningen kommer också fokusera på att
informera och tydliggöra vad och vilken service medborgarna kan förvänta sig för att säkerställa att faktiskt
verksamhet och förväntningar går ihop.

Verksamhetsmått
2009

2010

2011

2012

2013-08-31

28

60

31

47

36

1 589

1 777

1 537

20

15

6

8

6

237

204

194

182

178

Aktiva låntagare på biblioteken

1 830

1 831

1 769

1 762

**

Antal biblioteksbesök per vecka

1 940

1 888

1 771

1 612

**

52 361

55 754

52 917

55 695

**

7,6

8,1

7,7

8,3

**

28,61

30,45

29,9

31,6

**

184 003

**

Antal nyregistrerade företag i
kommunen
Antal besök på turistbyrån under
sommaren
Antal företagsstöd (regionala)
Antal elever inskrivna i kulturskolan
(ht)

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

* Antal användare på bibliotekens webbsida mäts för
första gången under 2012. Målet är att antalet användare
ska öka med 10 procent per år. Både kulturskola och
bibliotek är direkt knutna till befolkningsutvecklingen.
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1 276

Verksamheterna kan alltså öka relativt sett, trots
vikande absoluta tal.
** Verksamhetsmåtten redovisas i årsredovisning 2013.

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Chef:

Kjell Backlund

Teknik- och infrastrukturavdelningen har fyra enheter:
lokalenhet, bostadsenhet, infrastrukturenhet samt en
planerings- och administrativenhet. Inom avdelningen
handläggs frågor inom vatten- och avlopp, renhållning,
gator och vägar, fjärrvärme, bostäder, lokaler med mera.

Förslaget på nytt skyddsområdet kring vattenverket i
Nyhem, har godkänts av Länsstyrelsen. Nu pågår
arbetet med nya skyddsområden för vattenverken i
Stavre och i Revsund.

Årets händelser

Arbeten med standardhöjande åtgärder på kommunens
gatunät fortsätter under året.

Lokalenhet

Bostadsenhet

Byggandet av den nya tapplinjen för Jämtlands bryggeri
har slutförts. Vissa arbeten i tankhallen kvarstår.

Arbetet med utvändiga åtgärder på bostadsfastigheterna
fortgår. Det är framförallt balkonger som åtgärdas,
utifrån ett säkerhetsperspektiv men även
tilläggsisolering utförs vid behov.

Infrastruktursenhet
Under året har den nya reningsanläggningen i
Pilgrimstad färdigställts.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

119 910
102 816
17 094

Delårsbokslut
2013-08-31

-

74 475
64 954
9 521

Budget
2013

-

113 215
96 119
17 096

Prognos
2013-12-31

-

113 654
97 158
16 496

Avvikelse mot
budget
-

439
1 039
600

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Administration, gemensamma kostn mm
Mark, fastigheter och kartor
Gator och vägar
Vägbelysning
Parkverksamhet
Lokaler mm
Bostäder mm
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Avfallshantering
Totalt

2 316
432
4 281
1 454
1 284
6 399
599
259
70
17 094

Delårsbokslut
2013-08-31

-

-

1 857
178
3 030
1 008
766
2 192
972
1 567
105
9 521

Budget
2013
3 400
543
4 786
1 146
1 220
6 053
425
373
17 096

Prognos
2013-12-31
3 200
543
4 601
1 749
1 348
4 827
182
484
78
4
16 496

Avvikelse mot
budget

-

200
185
603
128
1 226
243
111
78
4
600
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Prognosen för året är 600 tkr bättre än budget.
Verksamheterna som visar ett negativt resultat jämfört
med budget är framförallt driften av vägbelysningen,

bostäderna samt industrilokalerna. Verksamheterna som
visar på ett positivt överskott jämfört med budget är
verksamheten lokaler exklusive industrilokaler.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt prognos
131231

Stimulera till en förbättrad
tillgänglighet där yttre miljö,
ett bra boende och
ändamålsenliga lokaler
prioriteras.

Kommuninvånarna upplever
att kommunala gators och
vägars tillgänglighet och
standard förbättras med 5 %
utifrån enkätsvar 2010.

Enkätundersökning
genomförs av SKL och
resultat redovisas i
årsredovisningen.

Redovisas i
årsredovisningen.

60 % av alla funktionshindrade, äldre och yngre
upplever att kommunen
tillhandahåller ett boende
som är funktionellt.

Enkätundersökning
genomförs under hösten
2013.

Redovisas i
årsredovisningen.

Kommunen ska bidra till att
utsläpp av koldioxid
minskar.

Uppvärmning av kommunala
fastigheter ska senast år 2015
uteslutande baseras på
förnyelsebara energikällor.

Vilka byggnader som är
konverterade till förnyelsebar
energi, respektive de
byggnader med fossila
värmekällor som kvarstår,
redovisas i årsredovisningen.

Redovisas i
årsredovisningen.

Energianvändningen
minskar.

Elförbrukningen ska minska
med 2 % per år i kommunens
internt och externt hyrda
lokaler.

Mäts i kWh/m² på årsbasis
och redovisas i årsredovisning.

Redovisas i
årsredovisningen.

Personalens hälsa och trivsel
är god.

Sjukfrånvaron är högst 4 %
av ordinarie arbetstid.
(0,9 % 2012)

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie arbetstid
2013.

Sjukfrånvaron i förhållande
till ordinarie arbetstid per
den 31/8 uppgår till 5,51 %.
Målet kommer troligen inte
att uppnås.

Framtid
Energieffektiviseringsåtgärder inom avdelningens alla
verksamhetsområde, kommer att prioriteras under de
närmaste åren.
Åtgärder för att minska vakansgraden i kommunens
bostadsbestånd är nödvändiga. Vakansgraden uppgår i
nuläget till cirka 11 procent. Inom den närmsta
framtiden behöver en åtgärdsplan för att minska
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vakansgraden upprättas. Det kan även innebära att en
del av bostadsbeståndet behöver måste avyttras.
Det utvändiga underhållet på kommunens bostadsfastigheter är i vissa områden, i ett stort behov av
åtgärder.

Kvalitet
Egenkontrollprogram inom VA-verksamheten håller på
att revideras, för att säkra kvaliteten på VA-verken.

Verksamhetsmått
2009

2010

2011

2012

2013-08-31

30 495 m²

30 703 m²

38 088 m²

38 088 m²

38 088 m²

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9 636 m²

9 636 m²

11 209 m²

11 366 m²

11 366 m²

100 %

99 %

99 %

99 %

99 %

15 046 m²

15 046 m²

14 664 m²

14 310 m²

14 310 m²

66 %

75 %

62 %

69 %

69 %

10 918 m²

10 918 m²

12 987 m²

10 818 m²

10 818m²

6%

10 %

7%

6%

6%

5 635 m²

5 635 m²

5 635 m²

5 635 m²

5 635 m²

62 %

61 %

61 %

69 %

69 %

469 st

468 st

468 st

468 st

468 st

86 %

89 %

91 %

90 %

89 %

2 st

2 st

2 st

2 st

Lokalenhet
Interna hyreslokaler
Uthyrningsgrad
Kontors- och affärslokaler
Uthyrningsgrad
Industrilokaler
Uthyrningsgrad
Lokaler försäljning, rivning mm
Uthyrningsgrad
Furuhagen
Uthyrningsgrad
Bostadsenhet
Lägenheter
Uthyrningsgrad
Infrastrukturenhet
Fjärrvärmeverk
Levererad värme

16 443 MWh 17 650 MWh 14300 MWh

2 st

15 936 MWh Redovisas i ÅR

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.

Resursenheten har under året utökats med en tjänst.
Kanslienhet

Årets händelser

Process för införande av surfplattor för kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden påbörjades i
början på året. Därefter har processen varit vilande, dels
på grund av att tillgängliga personalresurser prioriterats
för andra arbetsuppgifter och dels för att den faktainsamling som gjordes i början på året har visat att det
finns andra lösningar, än de ursprungligen tänkta surfplattorna, för att ta del av handlingar digitalt. Ytterligare
förberedelser behöver göras innan val av lösning kan
göras. Arbetet kommer att tas upp igen under hösten.

Personal- och ekonomienhet
Enheten har i slutet av augusti påbörjat utbildningsinsatser genom att erbjuda kommunens medarbetare
(främst chefer) utbildning inom kommungemensamma
administrativa uppgifter.
Under våren har enheten utarbetat en rehabiliteringspolicy (kf § 6/2013), en medarbetarpolicy
(kf § 38/2013) samt en friskvårdspolicy (kf § 39/2013)
som antagits av kommunfullmäktige.

Inom enheten har en pensionsavgång skett.
IT-enhet

Inom ramen för kommunens lönepolitik har en lönekartläggning genomförts. Den kommer att lämnas till
kommunstyrelsen för behandling i oktober.

Arbete pågår med återbesättning av tjänster i samband
med pensionsavgångar.
Uppgradering till operativsystemet Windows 7 och
officepaketet Office 2010 har till stora delar utförts.

Ekonomifunktionen har även fortsättningsvis fått lägga
stor kraft på administrationen kring projektet Solaris, i
syfte att efterfrågat underlag redovisas till ESF-rådet.

Planering för IP-telefoni har påbörjats. IP-telefoni för
kommunens verksamheter kommer i första hand att
införas i Gällöområdet och sedan i Kälarne.

Två personer har avslutat sina anställningar under årets
första åtta månader, en pensionsavgång och ett avslut på
egen begäran. Rekrytering av ny personalspecialist med
inriktning arbetsrätt pågår. Rekrytering av ny personalspecialist med inriktning pensioner har slutförts inför en
planerad pensionsavgång under våren 2014.

De kommunala telefonväxlarna i Kälarne och Gällö är
borttagna och ersatta med en ny växel i Bräcke.
Datakapaciteten till Gällö och Kälarne har utökats från
10 Mb till 100 Mb.

Bemanningsenhet

Serverrummet i Kälarne har flyttats till en ny lokal.

Under våren har bemanningsenheten fullt ut tagit över
vikariehanteringen för ung integration. I början på
sommaren tog enheten även över vikariehanteringen för
köken i Gällö.

Inom enheten har en pensionsavgång skett.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad
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-

28 987
4 762
24 225

Delårsbokslut
2013-08-31

-

22 312
3 257
19 055

Budget
2013

-

33 900
6 802
27 098

Prognos
2013-12-31

-

32 881
6 066
26 815

Avvikelse mot
budget

-

1 019
736
283

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Administration, gemensamma kostn mm
Beredskapsplanering
Totalt

24 225
24 225

Totalt beräknas staben få ett överskott mot budget på
283 tkr. Personalvakanser på avdelningen ger
preliminärt ett överskott på 1 300 tkr medan IT-enheten
genererar ett underskott på 1 300 tkr. Det beror främst

Delårsbokslut
2013-08-31
19 055
19 055

Budget
2013

Prognos
2013-12-31

27 092
6
27 098

26 809
6
26 815

Avvikelse mot
budget
283
283

på obudgeterade kostnader för programvarulicenser. På
grund av att investeringar inte hinner genomföras som
planerat, blir avskrivningskostnaderna cirka 400 tkr
lägre än budgeterat.
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

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

I 80 % av ärenden, hanterade
av IT-enhetens helpdeskfunktion, upplever personalen
att de får god service och
hjälp i rätt tid.

Andel kunder som varit i
kontakt med helpdesk som
är nöjda. Elektronisk enkät

Andelen nöjda kunder som
svarat på enkäten uppgår till
82,75 %.

Av kommunens inkommande
leverantörsfakturor är 30 %
elektroniska.

Antal elektroniska fakturor
jämfört med totalt antal
fakturor 2013.

Handlingarna till
kommunstyrelsens samt
bygg- och miljönämndens
sammanträden görs
tillgängliga för de surfplattor
som införs.

Att handlingarna till
kommunstyrelsen samt
bygg- och miljönämnden är
åtkomliga på surfplatta.

Staben utarbetar alternativt
genomför översyn på minst
två politiska styrdokument
inom ramen för stabens
ansvarsområde.

Intern uppföljning

Staben (bemanningsenheten)
tillsätter minst 98 % av
beställda vikariat som
inkommit från vård och
omsorgsenheten.

Jämförelse i Time Care Pool
mellan beställd tid och
tillsatt tid under 2013.

Tillsättningen under
perioden uppgår till 92,1 %.
Målet kommer troligen inte
att uppnås.

Antalet manuella
lönerapporter minskar.

Jämförelse mellan 2012 och
2013.

Andelen timmar utförda av
timanställda ska minska inom
vård- och omsorgsenheten, i
jämförelse med föregående år.

Andel timmar utförda av
timvikarier i förhållande till
totalt antal arbetade timmar.

Sjukfrånvaron är högst 4 % av
ordinarie arbetstid.
(3,2 % 2012)

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie arbetstid
2013.

Antalet manuella lönerapporter:
Augusti 2012: 1 343 stycken
Augusti 2013: 538 stycken
Målet kommer att uppnås.
Andel timmar utförda av
timanställda:
Augusti 2012: 21,1 %
Augusti 2013: 17,6 %
Målet kommer troligen att
uppnås.
Sjukfrånvaron i förhållande
till ordinarie arbetstid den
31/8 uppgår till 7,03 %.

Personalens hälsa och
trivsel är god.

Målet kommer att uppnås.
Andelen elektroniska
fakturor t o m 31 aug uppgår
till 32,7 %.
Målet kommer att uppnås.
I augusti har surfplattor inte
införts. Det kan eventuellt
bli annan lösning än
surfplattor för att ta del av
handlingar digitalt.
Ambitionen är att välja
lösning för att ta del av
handlingar innan årets slut.
Målet kommer troligen inte
att uppnås.
Rehabiliteringspolicy, medarbetarpolicy och friskvårdspolicy har utarbetats.
Målet kommer att uppnås.

Målet kommer inte att
uppnås
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Framtid
Under hösten 2013 kommer en uppgradering av
ekonomisystemen att genomföras. Revidering av
kommunens alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsplan kommer att ske under hösten. Det pågår ett
arbete tillsammans med fackliga organisationer för att ta
fram tillämpningsbestämmelser för arbetsmiljö, baserad
på kommunens arbetsmiljöpolicy, som antogs av
kommunfullmäktige i juni 2012 (kf § 36/2012).
Motsvarande arbete pågår avseende riktlinjer för
rehabiliteringsprocessen, baserad på antagen
rehabiliteringspolicy (kf § 6/2013).
Målsättningen är att, under hösten 2013, nå en överenskommelse med kommunal om ett lokalt kollektivavtal
avseende önskad sysselsättningsgrad med flexibel
arbetstid. Ett utkast har utarbetats och dialog pågår med
ombudsman. När avtalet är på plats är avsikten att
utarbeta en tidsplan för implementering.

Kvalitet
Organisationen har under 2013 års lönerevision använt
de nya lönekriterier som utarbetats i samverkan.
Responsen från de fackliga organisationerna har varit
positiv och en fortsatt utveckling av kriterierna på
enhetsnivå planeras. Årets lönekartläggning har
kompletterats med en omvärldsanalys i syfte att

ytterligare utveckla kommunens lönepolitik.
Ambitionen är att från och med 2013 genomföra en
årlig lönekartläggning. Syftet med en årlig lönekartläggning är att den tillsammans med en omvärldsövervakning ger ett bättre beslutsunderlag inför
kommande lönerevisioner. I gällande styrdokument har
kommunfullmäktige anvisat att en lönekartläggning ska
genomföras minst vartannat år (Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun, kf § 12/2010).
Bemanningsenheten har numera ett huvudansvar för att
skriva fram förslag på anställningsavtal för både vårdoch omsorg (LSS och SoL) och förskoleverksamheten.
Inom ramen för det kontrollerar enheten att arbetsgivaren följer gällande lagstiftning avseende
konverteringar och företräden. Enheten genomför även
fortbildningsinsatser, i samverkan med personal- och
ekonomienheten, avseende schema- och bemanningsplanering. Fortbildningsinsatserna riktas i första hand
mot chefer och schemaadministratörer inom vård- och
omsorg, men sker även till berörd personal i syfte att
möjliggöra ett införande av önskad sysselsättningsgrad.
Inom IT-området ligger arbetet kring styrdokument och
dokumentation efter. Det behöver ske en utveckling av
processerna kring styrdokument och prioriteringar.
Tillgängliga resurser har prioriterats för löpande
arbetsuppgifter.

Verksamhetsmått
2009

2010

2011

2012

2013-0831

Antal inkomna leverantörsfakturor

16 597

16 658

18 904

18 862

12 171

Antal skickade fakturor

22 526

23 318

23 246

23 144

14 093

Antal utbetalda löner

10 989

10 776

11 269

11 663

7 984

Antal diarieförda ärenden

677

857

836

816

521

Antal datorarbetsplatser, hela kommunen

570

675

735

824

742
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som gjordes 2012 med utökning av en sjukgymnast
samt en arbetsterapeut ger resultat i ökad förståelse och
insikt inom området.

Vård- och omsorgsavdelning
Chef:
Anders Åreng
Biträdande chef: Marita Larsson

Satsningen inom ramen för ”Bättre liv för de sjuka
äldre” har inneburit att cirka 90 procent av boende på
särskilda äldreboenden är riskbedömda utifrån fall,
trycksår och undernäringsrisker. Avdelningen bedömer
att regeringens krav, att minst 90 procent av de äldre
ska vara riskbedömda, kommer att uppnås under året.

I vård- och omsorgsavdelningen ingår SOL/LSSverksamhet med nio enheter och HSL-verksamhet samt
medicinskt ansvarig sjuksköterska, biståndshandläggning och vårdutvecklare.

Demensprojektet som pågått under året har inneburit
stor förbättring i syfte att fånga upp dementa och ge
dem rätt medicinering och stöd för att de ska kunna leva
så bra som möjligt. Kommunen har ett viktigt och bra
samarbete med hälsocentralerna där undersköterskor,
sjuksköterskor och läkare samarbetar för att ge de
dementa en så bra vård som möjligt.

Årets händelser
Under året har omvårdnadsprogrammet på gymnasieskolan i Bräcke (utbildning av vårdbiträden till
undersköterskor) blivit certifierade som Vård &
Omsorgscollege. Certifieringen är viktig för att trygga
framtiden med välutbildad omvårdnadspersonal.

Avdelningen har under året startat upp ett korttidsboende inom LSS på försök i Gällö. Försöket ska
utvärderas under hösten 2013.

Arbetet med att utveckla det rehabiliterande
förhållningssättet/arbetssättet fortsätter. Den satsningen

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

181 289
28 670
152 619

Delårsbokslut
2013-08-31
-

121 073
17 907
103 166

Budget
2013
-

181 241
26 560
154 681

Prognos
2013-12-31
-

184 236
25 413
158 823

Avvikelse mot
budget
-

2 995
1 147
4 142

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
2012

Delårsbokslut
2013-08-31

10 609
50 188
19 103
42 058
268
19
5 459
4 339
3 630
105
4 028
12 813
152 619

6 392
32 266
13 082
30 414
147
3
4 442
3 109
2 175
113
2 676
8 353
103 166

Delårsprognosen visar på ett underskott mot budget på
drygt fyra miljoner kronor. Underskottet beror på flera
faktorer, men främst på att behovet av hemtjänst i
Bräckeområdet ökat över en tidsperiod av två år med
cirka 25 procent. För 2013 prognostiseras ett underskott
mot budget för Bräcke hemtjänst med nästan 4,5
52

-

Budget
2013
13 371
48 574
18 726
41 029
312
22
6 644
5 005
3 795
105
4 682
12 460
154 681

Prognos
2013-12-31
13 361
48 743
19 318
45 705
313
45
6 127
4 677
3 578
4 284
12 762
158 823

Avvikelse mot
budget
-

-

10
169
592
4 676
1
23
517
328
217
105
398
302
4 142

miljoner kronor. Några verksamheter visar mot överskott mot budget; LSS där kostnaderna för elevhem har
varit lägre (+200 tkr), dagverksamheten (+ 328 tkr)
arbetsterapi/rehab genom lägre personalkostnader
(+398 tkr) och personlig assistans där behovet av
timmar blivit färre (+517 tkr).

Måluppfyllelse
Inriktningsmål

Brukare
1. Bräcke kommun skall ha en
hög grad av brukarnöjdhet.
2. I Bräcke kommun skall
brukarna känna sig
delaktiga i den vård- och
omsorg som ges.
3. I Bräcke kommun skall
brukarna känna att de får
stöd i att utveckla sina
förmågor/styrkor.
Personal och verksamhet
4. Våra medarbetare skall
trivas på sin arbetsplats.
5. Våra medarbetare skall
uppleva att de är delaktiga i
verksamheten.
6. Andelen långtidsfriska skall
öka och andelen
sjukskrivna skall minska
över tid.
7. Andelen utbildad personal
skall öka över tid.

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

1 - 2. Bräcke kommun skall vara
bland landets 70 bästa
kommuner avseende
brukarnas nöjdhet och
upplevelse av delaktighet.
3. Ett salutogent och
rehabiliterande arbetssätt
införs inom hela Vård- och
omsorgsenheten under 2013.

1 - 2. Öppna jämförelser
och/eller kommunegnabrukarenkäter.

Redovisas i
årsredovisningen

4 - 5. Samtliga medarbetare ska
tillsammans med sin chef arbeta
med enhetens resultat i AHAenkäten.
6a. Sjukfrånvaron är högst 6,5 %
av ordinarie arbetstid
(8 % 2012).
6b. Antalet långa sjukfall är högst
20 stycken. (22 stycken 2012).
7. Andel undersköterskor ska
vara lägst 75 % den 31/12 2013
(66 % 2012)

4 - 5. Planer för varje
enhets förbättringsarbete
har tagits fram.
6a, 6b. Statistik från
personalkontoret.
6c. Planer för varje enhets
förbättringsarbete har
tagits fram.
7. Öppna jämförelser samt
vid behov statistik från
personalkontoret.

3a. Medarbetarenkät
och/eller intervju.

Medarbetarenkät
arbetas fram under
hösten.

6a. Sjukfrånvaron i
förhållande till
ordinarie arbetstid
per den 31/8 uppgår
till 7,87 %.
Målet kommer inte
att uppnås.
6b. Antal långa
sjukfall per den 31/8
är 23. Målet
kommer inte att
uppnås.
Övriga mål
redovisas i
årsredovisningen.

Ekonomi och styrning
8. Bräcke kommun skall
bedriva en kostnadseffektiv
verksamhet.
9. Medarbetarna skall ges goda
möjligheter till kompetensutveckling.
10. Årliga utvärderingar av
verksamhetens planer skall
genomföras.

8. Kostnaderna för vård- och
omsorgsenheten skall under 2013
vara högst 3 % högre än den
standardkostnad som SCB har
fastställt för Bräcke kommun
(8,7 % 2012)
9. Medel motsvarande minst 0,5
% av enhetens personalbudget
skall satsas på kompetensutveckling (0,3 % 2012)
10. Ett Ledningssystem för Vårdoch omsorgsenheten - där de
årliga utvärderingarna framgår fastställs senast i februari 2013.

8. ”Vad kostar
Verksamheten 2012?”
9. Analys av bokslut 2012
10. Dokumentstudie

Redovisas i
årsredovisningen
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Framtid
Målet är att kunna erbjuda dagvård för dementa i
Kälarne, Gällö samt Bräcke. Demensprojektet har visat

att rätt insatser för personer med demensdiagnos kan
innebära bättre livskvalitet och möjlighet att kunna leva
normalt.

Verksamhetsmått
2009

2010

2011

2012

2013-08-31

Antal personer

390

430

410

406

403

Antal beslut

687

709

862

698

675

110

102

110

102

108

259

310

288

285

282

*/128
*/16
*/97
*/15

120/128
16/16
94/99
10/13

122/128
16/16
93/99
13/13

121/128
18/18
93/99
10/10

121/128
18/18
93/99
10/10

Bruttokostnad per plats i äldreboende inklusive
kost/måltider

433 tkr

445 tkr

440 tkr

463 tkr

**

Bruttokostnad per plats i gruppboende för dementa
inklusive kost/måltider

620 tkr

600 tkr

616 tkr

568 tkr

**

6

5

5

5

5

22

22

20

20

19

*

19

21

21

19

461 tkr

517 tkr

518 tkr

500 tkr

**

178

243

248

273

235

Biståndshandläggning

LSS
Antal personer inskrivna med LSS beslut
Äldreomsorg
Antal i ordinärt boende med hemtjänst
Antal boende/platser i särskilda boendeformer SoL
varav boende/platser i gruppboende för dementa
varav boende/platser för permanent boende
varav boende/platser för korttidsboende

Särskild omsorg
Antal gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan
Antal boende i gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan
Antal boende i stödlägenheter
Bruttokostnad per plats i boende enligt LSS exklusive
kost, inklusive stödlägenheter
HSL
Antal i ordinärt boende med hemsjukvård
* Antal boende har inte mätts tidigare år
** Redovisas i årsredovisningen
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Skol- och barnomsorgsavdelning
Chef:

Catarina Julin-Nygren

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

Ett näringslivsråd för samarbete skola- näringsliv har
bildats i kommunen och i augusti hade de en gemensam
dag som blev mycket uppskattad. Dagen innehöll
intressanta studiebesök på Mittpac, Hakfelt produktion
och Bracke Forest samt en föreläsning av Thomas
Hjelm från Wargentinskolan om entreprenörskap i
skolan.

Årets händelser
Inom förskolan har det påbörjats ett samarbete med
SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som ska
pågå i 1 ½ år. De kommer att handleda och coacha
arbetslagen ute i förskolorna när det gäller
förhållningssätt mot barn och föräldrar. Det har varit tre
tillfällen under våren och kommer att fortsätta under
läsåret 13/14.

Skolverket påbörjade under våren den nationella
satsningen Matematiklyftet genom handledarutbildning
till de lärare som ska driva satsningen i kommunerna.
Rektorerna har också varit på två utbildningsdagar.
Satsningen ska pågå under de kommande två läsåren
och syftar till att förbättra elevernas resultat i
matematik. Statsbidragen kommer täcka kostnaderna för
kommunens handledare och tre förstelärare.

Kommunens och Bräcke skolas Comenius Regioprojekt, Paint, sing and dance modern Europe,
avslutades i maj med ett besök av våra polska vänner
och ett avslutande besök i Polen, då bland annat
kommunens konstnär Attila Vas hade vernissage på
slottet i Koszecin. Syftet har varit ett ömsesidigt kulturutbyte där kommunens elever fått möta polsk kultur
genom danser, folksånger, och de har även fått ställa ut
sina konstnärliga alster på gemensamma utställningar i
de båda länderna.

De statliga styrda förändringarna har de senaste åren
varit många och i juni sattes slutbetygen i årskurs 9 för
första gången enligt det nya betygssystemet A - F.
Samarbetet med Mittuniversitetet har fortsatt under
våren och kompetensutvecklingen kring individuella
utvecklingsplaner, betyg och bedömning avslutades
liksom den handledningsserie som rektorerna fått kring
det pedagogiska ledarskapet. Även Gällös rektor går nu
den statliga rektorsutbildning, som är en befattningsutbildning med praktiska uppgifter på hemmaplan.
Utbildningen förutsätter att man har en anställning som
rektor.

Bräcke skola har dessutom haft förmånen att med EUmedel ha en språkassistent för läsåret 12/13, en lärare i
engelska från England. Eleverna har på så sätt fått chans
att träna att prata engelska ”på riktigt” och skolans
utlandsfödda elever har kunnat erbjudas helt enspråkig
undervisning i engelska utan att behöva gå via svenska
språket.

Inom vuxenutbildningen märks den rådande arbetslösheten särskilt bland unga genom ett kraftigt ökat
söktryck på framför allt omvårdnadsutbildningen. Även
SFI har ökat med nära dubbelt så många studerande
som tidigare år.

Med anledning av elevhälsans förtydligade uppdrag har
arbete pågått under våren med att ta fram en ny
elevhälsoplan som fastställs under hösten.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

145 815
12 845
132 970

Delårsbokslut
2013-08-31

-

89 322
8 417
80 905

Budget
2013

-

139 180
11 090
128 090

Prognos
2013-12-31

-

143 505
12 809
130 696

Avvikelse mot
budget
-

4 325
1 719
2 606

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Admin, gemensamma kostn mm
Administration barnomsorg
Adminstration grundskola
Kultur och fritid
Förskolor
Kooperativ
Förskoleklass
Fritidshem
Skolmåltider
Elevvård
Skolskjutsar
Lokaler
Undervisning
Obligatorisk särskola
Vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Totalt

-

4 619
202
7 405
37
22 465
3 737
2 869
5 686
5 042
8 375
6 901
18 709
38 424
2 471
3 928
2 504
132 970

Avdelningen beräknas enligt prognosen uppvisa ett
underskott med 2,6 miljoner kronor.
Underskottet gäller i huvudsak Gällö skolområde som
beräknas gå 1,9 miljoner kronor sämre än budgeterat på
grund av obudgeterade löneskulder, högre lokalvårdskostnader än budgeterat, förseningar i förhandlingarna
om elevassistenterna samt att kostnaderna för busskort
blir dyrare än beräknat. Det har också varit ett ökat
resursbehov för förberedelseklass och modersmål samt
ökade vikariekostnader för skolmåltider.
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Delårsbokslut
2013-08-31
-

1 579
472
3 865
72
14 503
2 464
2 104
5 060
3 102
4 836
3 713
12 499
25 076
1 258
1 498
1 962
80 905

Budget
2013

Prognos
2013-12-31

3 771
173
6 823
34
21 588
3 306
3 371
8 636
5 099
5 481
6 355
18 911
35 557
2 700
3 805
2 480
128 090

3 819
209
6 024
34
21 747
3 701
3 376
7 938
5 003
7 262
6 503
19 102
37 328
1 965
3 685
3 000
130 696

Avvikelse mot
budget
-

-

-

-

48
36
799
159
395
5
698
96
1 781
148
191
1 771
735
120
520
2 606

Även Gällö förskoleområde beräknar ett underskott,
främst beroende av barn som tillkommit med stora
resursbehov.
Köp av barnomsorg i enskild regi eller i andra
kommuner för betydligt fler barn än budgeterat, samt
för lågt budgeterade lokalkostnader beräknas ge ett
underskott på 395 tkr.
På grund av fler SFI-studerande än budgeterat kommer
det att ge ett underskott på 520 tkr.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål

Kunskap och lärande
1. All verksamhet utgår från varje
persons behov och
förutsättningar, där varje
person med stigande ålder tar
ett större ansvar för det egna
lärandet.
2. Alla studerande har minst
godkänt i samtliga ämnen efter
slutförd utbildning.
3. Alla har tillgång till och kan
använda modern teknik i sitt
dagliga lärande.
4. Lärmiljöerna är flexibla,
effektivt använda och
anpassade för de barn och
ungdomar som finns i
verksamheten.

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

1a. Minst 95 % av barnen
och eleverna upplever att
verksamheten utgår från
deras behov och att de får ta
ansvar för sitt eget lärande.
1b. Minst 95 % av eleverna
vet vad de ska kunna för att
nå målen och lärarna har
höga förväntningar på sina
elever.
2a. Andelen elever i år 9
som lämnar grundskolan
med godkända betyg i alla
ämnen ska öka och
överträffa rikets nivå.
2b. Andelen elever behöriga
att söka nationellt program
ligger högre än riket.
2c. Andelen studerande som
klarar SFI:n inom rikets
riktmärke 525 tim för total
studietid ska öka.
3 - 4. Samtliga elever har
tillgång till modern teknik i
sitt dagliga lärande.

1a. SKL:s enkät Öppna
jämförelser.
1b. SKL:s enkät Öppna
jämförelser.

1a. Målet är uppnått till
och med åk 6, men i åk 78 stämmer påståendet
”Skolarbetet gör mig så
nyfiken att jag får lust att
lära mig mera” för endast
30- 60 % av eleverna.
Målet kommer ej att
uppnås.
1b. Målet är uppnått i åk
1-6. På högstadiet anser
mellan 80-100 % att de
får hjälp och att de vet
vad de ska kunna. I Gällö
har lärarna de högsta
förväntningarna på
eleverna.
Målet kommer ej att
uppnås.
2a. jämförelse med riket
ännu inte möjlig. För
första gången gavs
betygen A-F där A-E är
godkända. Men andelen
elever med godkänt i alla
ämnen har ökat markant,
även i matematik.
Målet har ej utvärderats.
2b.Andelen behöriga
kommer troligen ligga
över riksnivån.
Målet kommer troligen
att uppnås.
2c.Resultaten ligger långt
från målet ännu, därav
uppvisat underskott i
budgeten
Målet kommer inte att
uppnås.
3-4. Målet kommer inte
att uppnås pga otillräcklig
bandbredd. Detta har nu
förbättrats i tidigare
eftersatta Pilgrimstad.

2. Skolverkets statistik
3 - 4. Andel elever
(Enkät).
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Måluppfyllelse, forts
Inriktningsmål

Livskunskap och miljö
5. Alla är lika mycket värda. Alla
känner sig trygga och ingen
utsätts för kränkande
behandling eller hot.
6. Alla barn och ungdomar ska ha
möjlighet att utvecklas på ett
positivt sätt. Kommunen
erbjuder tidiga förebyggande
insatser vid behov.
7. Alla har kunskap om
folkhälsans betydelse.
Verksamheterna präglas av en
helhetssyn på människan, där
både kropp och själ mår bra.
8. Alla har kunskap om kostens
betydelse och vikten av rörelse
och motion.
9. Alla förstår sitt eget ansvar i
påverkan på klimat och miljö.

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

5. Minst 95 % av eleverna
känner sig trygga i skolan.
6. Minst 95 % av eleverna
upplever att de får stöd i
skolarbetet om de behöver
det.
7, 8, 15. Minst 85 % av
eleverna skall ha
fullständiga betyg i de
estetiskpraktiska ämnena.
9. Minskad andel mat som
slängs jämfört med 2012.

5 - 6. SKL:s enkät
Öppna jämförelser
7, 8, 15. Skolverkets
betygstatistik
9. Intervju med
respektive kök

5. Målet är uppnått till
och med åk 6. Så gott
som samtliga elever
känner sig trygga där. I åk
7-8 är otryggheten större
och på högstadiet ligger
resultaten i klasserna
mellan 80-96%.
Målet kommer inte att
uppnås.
6. Målet är uppnått till
och med åk 6. På
högstadiet pendlar de
instämmande påståendena
mellan 80-92%.
Målet kommer inte att
uppnås.
7,8,15. Målet kommer att
uppnås mer än väl när det
gäller betygen i de
estetisk-praktiska
ämnena.
9. Målet har ej
utvärderats.

Delaktighet och inflytande
10. Alla känner att de har ett
verkligt inflytande och att deras
åsikter tas tillvara vid
utformningen av det dagliga
arbetet.
11. Föräldrar har inflytande och
möjlighet att påverka
verksamheternas innehåll.
12. Alla skapar tillsammans en
lärande organisation, där olika
gruppers kompetenser
samverkar.
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10. Eleverna vet hur det går
för dem i skolarbetet och
lärarna tar hänsyn till deras
åsikter.
11. Föräldraråd har
etablerats på samtliga
enheter.
12. Avdelningens
kvalitetsarbete bedrivs i
verksamheterna utifrån
kvalitetsspiralen och
årscykeln för arbetet med
skolutveckling.

10. SKL:s enkät Öppna
jämförelser
11. Enkät
rektorsgruppen
12. Verksamhetsredovisningar av
måluppfyllelse och
kvalitetsarbete.

10. Målet är uppnått åk 16. På högstadiet
instämmer eleverna inte
lika ofta, resultaten
varierar i klasserna
mellan 48-88%.
Målet kommer inte att
uppnås.
11. Arbetet påbörjas i
samband med höstens
föräldramöten.
Målet har ej utvärderats.
12. Samtliga skolområden
har sammanställt
verksamhetsredovisningar
för läsåret 12/13. Inom
förskolan pågår en
satsning kring
dokumentation och
kvalitetsarbete
tillsammans med MIUN.
Målet kommer att uppnås.

Måluppfyllelse, forts
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

13. Skolan samverkar med
framför allt föräldrar så att
drogfria alternativ finns vid t ex
Lucia.
14 - 15. Alla elever får ta del av
Jamtlis kulturutbud, får uppleva
teater och konserter, uppleva
vinter- och friluftsaktiviteter,
äventyrspedagogik, möjlighet till
jägarexamen, dans, foto,
styrketräning.

13 Uppföljning
skolkurator.
14 - 15. Enkät
rektorsgruppen,
utvärdering Skapande
skola-gruppen.

13-15: Utvärdering
sker ht 13.
Kulturutbudet är dock
stort för eleverna då
vi beviljats 170 tkr
såväl lå 12/13 som
13/14 för
kulturupplevelser.
Målen har ej
utvärderats.

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

Plattformen Infomentor används
ändamålsenligt av alla lärare.
Användningen av IT som resurs i
lärandet ökar, också när det gäller
modersmålsstöd på distans.

Kartläggning av ITanvändning (årligen i
februari)

Effektmålen kommer
att uppfyllas om
bandbredden tillåter
det. Tillgången har
ökat, och modersmålsstöd på distans
har prövats.
Målet kommer att
uppnås.

Personalens hälsa och trivsel
är god

Sjukfrånvaron är högst 4 % av
ordinarie arbetstid (4,6 % 2012).

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie
arbetstid 2013.

Sjukfrånvaron i
förhållande till
ordinarie arbetstid per
den 31/8 uppgår till
3,39 %.

Kultur och fritid
13. All verksamhet där barn
och ungdomar deltar är
drogfri.
14. Alla får möjlighet till
kulturupplevelser som
leder till en god
livskvalitet.
15. Alla har möjlighet till
aktiv fritid som ett led i en
god livskvalitet.

Målet kommer att
uppnås.
Antalet långa sjukfall är högst 5
stycken (8 stycken 2012).

Antalet långa sjukfall per
den 31/8 och 31/12.

Antalet långa sjukfall
per den 31/8 är 4.
Målet kommer
troligen att uppnås.
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Framtid

Kvalitet

Elevunderlaget fortsätter att krympa, något som innebär
utmaningar rent organisatoriskt för att upprätthålla hög
kvalitet på verksamheten. Kälarne skola har hälften så
många elever i dag som för 10 år sedan och Gällö skola
har nu lika många elever som Kälarne hade då (229
elever). I Bräcke-Gällö-området består årskullarna
bland 1 - 4-åringarna på mellan 40 - 46 barn. Att fördela
dessa barn på fyra skolor som vi i dag har i området
kommer knappast att kunna försvaras ekonomiskt och
pedagogiskt, särskilt inte med de skärpta behörighetskraven i alla ämnen som en lärare undervisar i.
Kommunstyrelsens uppdrag att nu utreda lämplig
framtida skolorganisation för att möta dessa
förändringar är därför angeläget.

Samarbetet med Mittuniversitetet har fortsatt för att
utveckla ledarskap, undervisning och lärande. De har
hållit utbildningsdagar för lärarna kring individuella
utvecklingsplaner och formativ bedömning. Rektorerna
har även fått professionell handledning för att stötta
dem i deras pedagogiska ledarskap. I augusti påbörjades
en utbildningsserie i ledarskap i klassrummet för lärarna
och i dokumentation i förskolan för förskolepersonalen.
Även den nationella satsningen mattelyftet hade upptakt
i augusti.
I den nationella satsningen på kollegial handledning för
att öka elevernas måluppfyllelse har tre förstelärare
tillsatts i kommunen, en i varje skolområde.
Under hösten kommer avdelningen att arbeta utifrån
den granskning som KPMG gjorde under våren där man
bland annat påpekar att IT i undervisningen måste
utvecklas.

Verksamhetsmått
Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi

2009

2010

2011

2012

2013-08-31

348

208

218

235

231

23

24

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

830

765

725

708

695

Antal barn i förskolan per heltidsanställd

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Antal pedagoger i förskoleklass/100 elever

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Antal pedagoger i årskurs 1 - 9/100 elever

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

Antal pedagoger i fritidshem/100 elever

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Antal elever vid grundläggande vux ej heltid, vt

42

60

41

8

7

Antal heltidselever vid gymnasial Vux, vt

45

50

68

80

52

1

1

-

-

-

30

19

11

6

4

Antal elever vid Särvux
Antal studenter vid högskola
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Social avdelning
Chef:

Peppe Liljefjäll

I avdelningen ingår, IFO-enheten och Internationella
enheten samt ESF-projektet Solaris.

Årets händelser
IFO-enhet
En organisatorisk förändring som skett under året är
skapandet av en 1:e socialsekreterartjänst. Anledningen
till det är att skapa snabbare beslutsvägar gällande
ärenden och öka tillgänglighet av beslutsfattare med
delegation för medarbetare.
Under våren drog kostnaderna för ekonomiskt bistånd i
höjden. Orsaken till ökningen var ett stort inflöde av
ärenden av personer som avslutat tiden i arbetsförmedlingens etableringsreform. Med hjälp av Solaris
och aktivt arbete med OSA-anställningar har det mattats
av och ser nu ut att ha stabiliserat sig igen. Antalet
placerade barn har halverats under året och i princip har
inga nya tillkommit.
Internationella enheten
Internationella enheten har under juni avslutat arbetet
kring inflyttarservice och projekten som Midscand och
SBO (statens bostadsomvandling) som i huvudsak har
vänt sig till inflyttning från Holland.
Unizon
Verksamheten har hittills i år tagit emot 11 ungdomar.
Ungdomarna har omgående tilldelats en god man och
blivit inskrivna vid gymnasiekolan i Bräcke.
Verksamheten har även i år överskridit antalet avtalade
asylplatser. Likaså har behovet av omplaceringar varit
påtagligt i år och resulterat i två nya externa placeringar.
Två placeringar vid HVB-Unizon var kortvariga då en
ungdom avvek från boendet och ytterligare en anvisades
en förläggningsplats i samband med sin 18-årsdag.
Båda händelserna inträffade inom en månad från
ungdomarnas ankomstdatum till Unizon.
Fem ungdomar har erbjudits deltagande i enhetens
18+verksamhet och samtliga har tackat ja till
erbjudandet.
Unizon drabbades av en lägenhetsbrand, vilket
resulterade i två obelagda platser under saneringsperioden.

Unizons arbete kring de placerade ungdomarnas
inflytande har fortskridit genom regelbundna
”Unizonråds”-möten. Ett konkret och uppskattat resultat
av dessa möten var en tvådagars resa till Stockholm
under sommarlovet.
Socialstyrelsen har gjort tillsyn vid två tillfällen, ett
föranmält och ett oanmält. Inget av besöken har
resulterat i att Socialstyrelsen haft några invändningar
på verksamheten.
Kultiz
Vuxenverksamheten har under året mottagit 31
personer, varav 11 är vuxna. De har erbjudits
samhällsorientering via Regionförbundet och Sfi via
Gymnasieförbundet. Övriga personer som är under
20 år deltar i övrig skolform, förskola- och fridtids
verksamhet. De nyanlända bor i huvudsak Bräcke,
Gällö och Pilgrimstad. Det finns ett nära och bra samarbete med Arbetsförmedlingen och föreningar i
kommunen, som till exempel ABF, Röda Korset och
Rädda barnen.
Solaris
Socialfondsprojektet Solaris startade den 1 januari 2012
och ska på fram till den 30 juni 2014. Bräcke kommun
är projektägare och samverkanspartners är Krokoms
kommun, ABF J/H, RSMH Backe samt Livsstilskompetens och Medborgarskolan i Sundsvall.
Medfinansiärer är arbetsförmedlingen, försäkringskassan och aktuella kommuner.
Projekts mål är att medborgare som står långt från
arbetsmarknaden ska få ökade förutsättningar att få ett
arbete. Målgruppen är personer mellan 16 - 64 år som är
långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa eller har
utländsk bakgrund. Projektet arbetar utifrån tre
fokusområden: att minska antalet utanförställda, att ge
ett tidigt och lättillgängligt modersmålsstöd samt att
skapa förutsättningar för socialt företagande. I augusti
månad fanns 50 personer inskrivna i Bräcke. Hittills har
68 personer skrivits ut ur projektet och 47 procent av
dem har gått vidare till arbete eller studier.
Två utbildningsinsatser i socialt företagande har
genomförts, sammanlagt har 21 personer deltagit. Tre
personer arbetar idag aktivt inför etablering av socialt
företagande och ytterligare 2 - 4 personer är intresserade
av att delta i det utvecklingsarbetet.
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Planering pågår inför Solaris seminarium ”Att stödja
utan att styra” som kommer att genomföras i Bräcke
den 25 september. Seminariet genomförs via ett samarbete mellan Bräcke kommun, SKL, Temagruppen för
Entreprenörskap och Företagande, Tillväxtverket samt
Coompanion i Jämtlands län.

förmedlingen, försäkringskassan, IFO-enheten samt
arbetsgivare. Under seminariet berättade bland annat
personal från Hyllie Park Folkhögskola om sitt arbete
vid SFI utifrån ett modersmålsbaserat förhållningssätt.
Seminariet utgjorde ett första steg i Solaris arbete med
metodutveckling inom området.

Fem personer är idag anställda som modersmålsstödjare
i Bräcke och tillsammans kan de ge stöd på elva olika
språk. Den 15 maj deltog cirka 90 personer vid Solaris
seminarium ”Språket ska inte vara ett hinder för att få
arbete - modersmålsstöd vid språkinlärning och på
arbetsplatsen förkortar vägen”. Inbjudna var språkstödjare, handledare och deltagare i projektet, arbets-

Framtidsutbildning AB utför sedan i maj 2012 följeforskning inom ramen för projektet. En skriftlig delrapport, gällande utvärderingsresultat som hittills har
genererats, analys av dessa samt utvärderarnas
reflektioner kring projektets utvecklingsmöjligheter, har
presenterats för Solaris styrgrupp.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

48 597
27 382
21 215

Delårsbokslut
2013-08-31

-

36 352
16 620
19 732

Budget
2013

-

45 955
20 149
25 806

Prognos
2013-12-31

-

44 783
18 617
26 166

Avvikelse mot
budget

-

1 172
1 532
360

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Admin, gemensamma kostn mm
Alkoholtillstånd
Institutionsvård, vuxna
Institutionsvård, barn och ungdomar
Familjehemsvård
Stödfamiljer och kontaktpersoner
Förebyggande och öppna insatser
Ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknadsåtgärder
Socialpsykiatri
Anhörigvård
Svenska för invandrare
Gemensamma kostn internationella enh
Flyktingmottagande vux
Ensamkommande flyktingbarn
Solaris (ESF-projekt 2012 - 2014)
Totalt

4 876
184
106
7 824
1 345
681
1 892
5 600
1 125
945
205
9
458
1 529
2 757
269
21 215

Totalt prognostiserar avdelningen ett underskott på
360 tkr. Inom IFO-enheten är orsaken främst de höga
kostnaderna för placeringar enligt Socialtjänstlagen
under det inledande halvåret. Ekonomiskt bistånd
beräknas blir 600 tkr dyrare än budgeterat.
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Delårsbokslut
2013-08-31

-

3 613
53
898
5 826
814
691
1 193
4 192
1 216
674
112
183
176
443
19 732

Budget
2013
6 234
177
340
5 330
1 784
945
2 312
6 000
1 041
1 259
213
168
3
25 806

Prognos
2013-12-31
5 405
187
945
7 180
910
1 015
1 762
6 600
835
1 030
158
112
207
406
226
26 166

Avvikelse mot
budget

-

-

829
10
605
1 850
874
70
550
600
206
229
55
56
207
406
223
360

I relation till aprilprognosen är prognosen för augusti
dryga 1,1 miljoner bättre. Det beror till stora delar på att
försörjningsstödet jämfört med årets första månader har
minskat samt att personalgruppen haft vakanta tjänster.
Även kostnader för offentligt skyddade anställningar
har hittills under året inte uppnått budgeterad nivå.

För Internationella enheten prognostiseras ett överskott
med 255 tkr. Flyktingmottagandet för vuxna redovisar
ett underskott som framförallt beror på högre kostnader
för anhöriginvandring än planerat. För verksamheten

ensamkommande flyktingbarn redovisas ett överskott
som kan förklaras med lägre personalkostnader än
budgeterat.

Måluppfyllelse
IFO-enhet
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

Barn, ungdomar och familjer
i behov av stöd erbjuds ett
tidigt, anpassat och
kvalitativt stöd.

Samtliga familjer (100 %) är
nöjda/mycket nöjda med
stödet som de får från IFO.
Stödet utgår från att synliggöra
och utveckla de resurser som
finns hos föräldern/föräldrarna
med målet att
barnet/ungdomen kan fortsätta
bo kvar hemma.

Enkät till samtliga familjer
som fått stöd från IFO under
2013.

Enkäten genomförs i
november 2013.

I samarbete med avdelningens
socialpsykiatriska team
utvecklas en välfungerande
öppenvård för personer med
missbruksproblematik.

Andel av tillfrågade (Enkät).

Enkäten kommer inte
att genomföras.

Barn, ungdomar och vuxna
upplever att de får ett
respektfullt bemötande samt
stöd i den insats som
beviljats.

Minst 90 % av dem som är i
kontakt med socialtjänsten
upplever ett respektfullt
bemötande samt känner att de
fått stöd i den insats som
beviljats.

Andel av tillfrågade (Enkät).

Enkäten genomförs i
november.

Andelen personer med
försörjningsstöd ska minska
över tid.

Genom att förverkliga
intentionerna i ”Solaris” (tidigt
och lättillgängligt
hemspråksstöd, sociala
företag, höga förväntningar
och fokusering på deltagarnas
förmågor och styrkor) ska
kommunens kostnader för
försörjningsstöd minska med
minst 25 % under 2013
jämfört med 2012.

Bokslut 2013 jämfört
bokslut 2012.

Redovisas i
årsredovisningen

Personalens hälsa och trivsel
är god.

Sjukfrånvaron är högst 5,5 %
av ordinarie arbetstid (3,8 %
2012).

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie arbetstid
2013.

Sjukfrånvaron i
förhållande till
ordinarie arbetstid per
den 31/8 uppgår till
2,88 %.
Målet kommer att
uppnås.
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Internationell enhet
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt prognos
131231

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

1)Den genomsnittliga tiden för
studier i studieväg 2 ligger i nivå
med riket.
2) Minst 50 % av våra SFI-elever
skall kunna kvittera ut den statliga
SFI-bonusen.
3) Antalet personer i språkpraktik,
studier (utöver SFI) och arbete
skall öka med 50 % (jämfört med
2012).

1) Genomsnittlig tid i
veckor mellan start och
slutdatum för kursdeltagare
som fått godkänt.
2) Andel kursdeltagare i
kurs B som erhåller SFIbonus under 2013.

1) Målet kommer att uppnås.
Måluppfyllelse är över riksgenomsnittet för studieväg 2.

Samtliga ensamkommande
flyktingbarn fullföljer sin
gymnasieutbildning inom
maximalt fem år från ankomsten
till Bräcke kommun.

Elevstatistik

De första ensamkommande
barnen/ungdomarna kom till
kommunen september år 2010

Sjukfrånvaron är högst 6 % av
ordinarie arbetstid. (3,8 % 2012).

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie
arbetstid 2013.

Sjukfrånvaron i förhållande till
ordinarie arbetstid per den
31/8 uppgår till 2,88 %.
Målet kommer att uppnås.

Personalens hälsa och trivsel
är god

Framtid
IFO-enhet
Delar av enheten omorganiseras för att på ett bättre sätt
möta lagändringar och skärpta nationella krav gällande
bland annat placerade barn. Ett exempel är att varje
placerat barn har rätt till en egen socialsekreterare. De
nationella kraven har även inneburit att nya rutiner
utvecklats i form av samverkansdokument mellan skola,
IFO och landsting både regionalt samt lokalt, så kallat
JämtBus dokumentet.

2) Till årets mitt har sex
personer ansökt om bonusen.
Målet kommer inte att uppnås.
Orsaken är många analfabeter
och att samtliga inskrivna
elever på Sfi inte närvarar vid
undervisning fullt ut pga.
inplanerade aktiviteter via
Arbetsförmedlingen. Enl. Sfi:s
statistik är det till årets datum
47 % frånvaro. Här räknas inte
in giltigt frånvaro.

fram till slutet av 2014. Oavsett tidpunkten för
projektets avslut finns en implementeringsstrategi i
form av en mindre arbetsgrupp som ska föra vidare de
kunskaper som genererats i projektet.

Kvalitet
Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt
”kvalitetsspiralen” nedan.

Enheten utvecklar formerna för att kunna stödja
personer med missbruk på hemmaplan. Ett första steg i
utvecklingen är programmet återfallsprevention.
Solaris
Projekt Solaris pågår fram till 30 juni 2014. En
diskussion med styrgruppen och medfinansiärerna har
påbörjats angående en förlängningsansökan. En
eventuell ansökan om förlängning skulle, vid
godkännande av ESF, leda till att projektet kan pågå
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Kvalitetsarbetets mål är att alla medarbetare tillsammans skapar en lärande organisation, där olika
gruppers kompetenser samverkar. För att nå målet ska
följande åtgärder vidtas:

•
•
•
•

Personalen känner verkligt inflytande i sitt dagliga
arbete.
Personalens kompetensutvecklingsplaner upprättas
och revideras.
All personal har den utbildning och kompetens som
krävs.
Verksamhetens mål diskuteras samt formuleras/
bryts ner i lokala verksamhetsplaner.

•

Inom verksamheterna finns ett tydligt och
demokratiskt ledarskap på alla nivåer.

IFO-enheten fortsätter dessutom att prioritera extern
handledning för personalen som ett led i kvalitetsspiralen. Under året har all personal gått en utbildning
om hot och våld. Delar av personalen har fått utbildning
i motiverande samtal och återfallsprevention.

Verksamhetsmått
IFO-enhet
2009

2010

2011

2012 2013-08-31

Antal hushåll

171

194

184

209

187

Antal beslut

855

1 055

1 135

990

822

Antal förhandsbedömningar

120

126

123

111
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Antal barnavårdsutredningar

39

43

36

35

48

12

15

10

13

**

1 178

1 761

1 069

1 438

**

20

22

19

20

**

2009

2010

2011

2012

2013-08-31

Antal personer i arbete eller studier efter 2 år

6

13

16

Antal personer som fått SFI-bonus efter 2 år

2

12

6

Ekonomiskt bistånd

Barnavårdsärenden:

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

** Verksamhetsmåtten redovisas i årsredovisningen
Internationell enhet

Antal mottagna personer
Antal ensamkommande flyktingbarn

19

68

60

70

31

-

10

16

16

11
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BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Politisk organisation
Ordförande:
Sven Edström
Vice ordförande: Mona Eriksson

Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden
under mandatperioden är följande:
(s)
(s)

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Antal ledamöter

Verksamhet

3
1
1
5

Nämnden ansvarar för frågor inom bygg- och miljöområdet. Vidare
ansvarar nämnden för vissa trafikfrågor, ärenden om bostadsanpassning,
energirådgivning. En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av
lagar och förordningar.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

160
160

Delårsbokslut
2013-08-31
96
96

Budget
2013

Prognos
2013

168
168

168
168

Avvikelse mot
budget
-

Verksamhetsmått
2008

2009

2010

2012

2013-08-31

4

4

6

6

3

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd

235

301

333

162

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg

292

275

302

201

Antal sammanträden
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Bygg- och miljöavdelningen
Ansvarig nämnd:
Chef:

Bygg- och miljönämnden
Anna Lindqvist

Verksamhet

Årets händelser

Inom avdelningen handläggs kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, trafiklagstiftningens område samt bostadsanpassningslagens
område. Avdelningen arbetar även med energirådgivning till kommuninvånare och företag och med
samtliga myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet miljö- och hälsoskydd. Bygg- och miljöavdelningen har två enheter: byggenhet och miljö- och
hälsoskyddsenhet.

Under förra året kunde byggenheten börja tillämpa de
nya regler som kommunen har antagit för strandskyddet. I ett tillägg till översiktsplanen har vissa
områden pekats ut där bebyggelse kan beviljas närmare
strandlinjen än 100 meter. De nya reglerna har medfört
att enheten haft ovanligt många ärenden.
För verksamheten bostadsanpassning, har samarbetet
med vård och omsorg fortsatt under året i syfte att hitta
nya sätt att hantera ärenden. Det ska på sikt kunna bidra
till en lika god service men till betydligt rimligare
kostnad.

Budgetutfall
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

5 124
977
4 147

Delårsbokslut
2013-08-31
3 587
982
2 605

-

Budget
2013

-

5 251
1 280
3 971

Prognos
2013

-

5 632
1 380
4 252

Avvikelse mot
budget
-

381
100
281

Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Miljö- och hälsoskydd
Plan- och bygglov
Gator och vägar
Energirådgivning
Bostadsanpassningsbidrag
Totalt

-

1 360
269
15
2 533
4 147

Delårsbokslut
2013-08-31

-

Totalt prognostiserar avdelningen med ett budgetunderskott på 281 tkr där bostadsanpassningen står för
645 tkr. Det är främst ärenden som beviljades under
2012 men som färdigställts efter årsskiftet som orsakar
underskottet. Kostnaden för de ärende som beviljats och
genomförts hittills under året uppgår till 700 tkr, vilket
är lägre än tidigare år. Plan- och bygglov redovisar ett
överskott med 77 tkr. Det beror på att enheten haft fler
ärenden än planerat vilket ger högre intäkter än
budgeterat.

641
167
2
3
1 798
2 605

Budget
2013

Prognos
2013

1 471
432
30
2 038
3 971

1 181
355
3
30
2 683
4 252

Avvikelse mot
budget

-

290
77
3
645
281

Miljö- och hälsoskydd prognostiserar ett överskott på
290 tkr främst beroende på att en av tjänsterna på
enheten varit vakant från och med juni. Det kommer
dock innebära att tillsyns- och kontrollverksamheten
måste prioriteras under resten av arbetsåret för att uppnå
målen.
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Måluppfyllelse
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

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

Antal utförda tillsynsbesök
inom verksamhetsområdet
miljö- och hälsoskydd ska
öka jämfört med 2012 års
nivå.

Antal genomförda
tillsynsbesök inom
områdena livsmedel,
hälsoskydd och miljö.

Avdelningens information
på kommunens hemsida
uppdateras minst 3 gånger
under året.

Intern uppföljning

Bygglovsärenden som
beslutas på delegation ska ha
en handläggningstid på
högst 8 veckor från det att
ansökan är komplett.

Tid från besked om komplett
ansökan till beslut.

Sjukfrånvaron är högst 4 %
av ordinarie arbetstid.
(0,54 % 2012)

Sjukfrånvarons andel av
tillgänglig ordinarie
arbetstid 2013.

Personalens hälsa och trivsel
är god.

Utfall 130831 samt
prognos 131231

Utfall:39 st tillsynsbesök
Prognos: 350 st tillsynsbesök. Målet kommer
troligen att uppnås.
Målet kommer att uppnås

Utfall: 5 veckor
Målet kommer troligen att
uppnås.
Sjukfrånvaron i förhållande
till ordinarie arbetstid den
31/8 uppgår till 0,66 %
Prognos: Målet kommer att
troligen att uppnås.

Framtid

Kvalitet

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Gällö
samhälle har inletts. Ambitionen är att den ska vara klar
i slutet av 2014.

Arbetet med kvalitetsfrågor inom avdelningen har
inletts och kommer att pågå under kommande mandatperiod, där nämnden kontinuerligt kommer att få återkoppling och möjlighet att revidera arbetet.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har påbörjat en översyn
av standarden hos enskilda avloppsanläggningar inom
kommunen. Arbetet kommer att pågå under flera år
framåt.
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Byggenheten hoppas kunna införa ett ärendehanteringssystem inför 2014 för att på ett enklare och
säkrare sätt kunna handlägga bygglovsärenden. Idag
används diariehanteringesystemet W3D3 som inte är
avpassat för bygglovshantering.

Verksamhetsmått
2008

2009

2010

2011

2012

2013-08-31

155

153

144

125

162

102

75

82

77

93

79

32

19

7

10

30

3

19

39

38

20

31

21

850

750

750

750

750

750

48

29

17

3

39

21

Antal hälsoskyddskontroller

3

6

7

0

13

8

Antal miljökontroller

0

12

2

7

275

10

Byggenheten
Antal bygglov
Antal bostadsanpassningsärenden
Antal trafikärenden
Antal parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Antal tillsynsobjekt, miljö- och hälsoskydd
Antal livsmedelskontroller
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VALNÄMND
Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande:
Ordförande:
Vice ordförande:

Arne Jonsson
Barbro Toresson

(s)
(s)

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Antal ledamöter

3
1
1
5

Verksamhet

Årets händelser

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

Hösten 2011 tillsatte regeringen en parlamentarisk
kommitté för att göra en översyn av delar av
valsystemet. Den 10 januari överlämnades ett
delbetänkande och den 17 april lämnades ett slutbetänkande. Betänkandena innehåller bland annat
förslag som rör partisymboler på valsedlarna och regler
om bemanning och öppettider för förtidsröstning.

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
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Delårsbokslut
2013-08-31

-

Budget
2013

-

För 2013 finns det ingen budget för valnämnden.
Däremot är det inplanerat två sammanträden under
hösten, vilket bedöms kosta cirka 6 tkr.

Prognos
2013-12-31

-

Avvikelse mot
budget

6
6

-

6
6

År 2014 kommer val till Europaparlamentet att ske den
25 maj och val till riksdag, kommun och landsting
kommer att ske den 14 september.

Framtid

Kvalitet

Enligt vallagen kapitel 4, § 17 ska kommunen se över
indelningen i valdistrikt året närmast före det år då
ordinarie val till riksdagen ska hållas. På förslag från
kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om
kommunens indelning i valdistrikt. Ärende om
valdistriktsindelning kommer att behandlas av
valnämnden i september 2013.

I slutet av 2013 kommer man att börja se ut lämpliga
lokaler och utrustning inför valen.

Verksamhetsmått/Nyckeltal

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013-08-31

Antal sammanträden

4

-

-

2

5

-

-

-

Antal röstberättigade

5 651

-

-

5 402

5 519

-

-

-

75,77 %

-

-

-

79,0 %

-

-

-

39,34 %

-

Valdeltagande i kommunvalet
Valdeltagande i Europaparlamentvalet
70

-

-

-

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Ordförande:
Vice ordförande:

Mandatfördelningen i överförmyndarnämnden är enligt
följande:

Kerstin Wallin
(s)
Ulla-Britt Barcheus-Olofsson (s)

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Antal ledamöter

2
1
3

Verksamhet

Årets händelser

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

Verksamheten har börjat skicka informationsblad till
samtliga ställföreträdare. De kommer att skickas två
gånger per år. I och med det har i dagsläget arbetet med
att erbjuda minst en utbildning eller ett informationstillfälle upphört. Tanken är att på detta sätt nå fler
ställföreträdare än det antal som deltagit vid
utbildningstillfällena.

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

Rutiner och arbetssätt ses över kontinuerligt och
förändringar görs för att förenkla handläggningsprocesserna.

Personalen inom överförmyndarverksamheten sköter
även handläggningen för Bergs kommun.

Budgetutfall, politisk organisation
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

Delårsbokslut
2013-08-31

119
119

Budget
2013

47
47

Prognos
2013-12-31

111
111

95
95

Avvikelse mot
budget
16
16

Budgetutfall, verksamhet
Budgetutfall, tkr, kostnader och intäkter
Bokslut
2012
Kostnader
Intäkter
Nettokostnad

-

1 321
421
900

Delårsbokslut
2013-08-31

-

811
294
517

Budget
2013

-

1 584
534
1 050

Prognos
2013-12-31

-

1 564
534
1 030

Avvikelse mot
budget
20
20
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Budgetutfall, tkr, netto per verksamhet
Bokslut
2012
Överförmyndare
Förvaltare och godemän
Totalt

Delårsbokslut
2013-08-31

481
419
900

Prognosen visar mot ett överskott mot budget på cirka
36 tkr. Det beror på lägre kostnader än budgeterat för
personal och för sammanträdesarvoden. Eftersom

399
118
517

Budget
2013

Prognos
2013-12-31

514
536
1 050

494
536
1 030

Avvikelse mot
budget
20
20

samtliga årsräkningar för 2012 inte har granskats vid
utgången av augusti finns osäkerhet om utfallet när det
gäller arvoden till gode män och förvaltare.

Måluppfyllelse
Inriktningsmål

Effektmål med
nyckeltal/volymtal

Mätmetod

Utfall 130831 samt
prognos 131231

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

Minst en utbildning eller
informationstillfälle riktade till
samtliga ställföreträdare ska
genomföras under året.

Antal genomförda
utbildningar/information
sträffar

Informationsblad skickas ut i
stället för att genomföra
utbildningar/informationsträffar.
Målet kommer inte att uppnås.

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

Antal genomförda
utbildningar/information
sträffar

Utbildning har genomförts.

Samtliga i tid inkomna
årsräkningar ska vara
granskade senast 2013-10-31.

Intern uppföljning

Målet kommer att uppnås.

Försenade eller bristfälliga
årsräkningar ska vara åtgärdade
senast 2013-12-31.

Intern uppföljning

Målet kommer att uppnås.

Granskning av sluträkning efter
avliden ska avslutas senast en
månad efter ingivandet.

Intern uppföljning. Tiden
från ingivandet av
sluträkningen tills dess
att den är granskad.

Målet kommer att uppnås.

Handläggningen av ett ärende
eller skrivelse ska ha påbörjats
inom fem arbetsdagar från det
att ärendet eller skrivelsen
inkommit. Undantaget är
handläggares semesterledighet,
då ett ärende eller skrivelse ska
påbörjas så snart det är möjligt.

Intern uppföljning. Tid
från inkommande till
påbörjande.

Målet kommer att uppnås.

Alla ensamkommande
flyktingbarn ska ha en god man
inom fem arbetsdagar från det
att ansökan inkommit till
överförmyndarnämnden.

Intern uppföljning. Tid
från att ansökan
inkommit.

Arbetet görs utifrån en ambition
att lösa behovet av god man
inom 24 timmar.
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Målet kommer att uppnås.

Målet kommer att uppnås.

Framtid

Diskussioner finns om möjligheten att bilda gemensam
nämnd för överförmyndarfrågor med Bergs kommun.
Idag köper Bergs kommun handläggning av överförmyndarfrågor från Bräcke kommun, men
kommunerna har egna överförmyndarnämnder.

Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och
förvaltare har i maj lämnat över betänkandet Vissa
frågor om gode män och förvaltare, SOU 2013:27 till
justitieministern. Utredningen har haft i uppdrag att
förslå åtgärder som leder till förbättringar för gode män
och förvaltare. I utredningen finns en del förslag på
förändringar. Det kan komma att innebära förändringar
för överförmyndarverksamheten.

Kvalitet
Översyn av rutiner för olika arbetsmoment har fortsatt.
Uppföljning av dem som har uppdrag som god man
eller förvaltare har gjorts mer frekvent.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
2009

2010

2011

2012

2013-08-31

21

21

21

18

16

103

113

127

114

129

29

25

43

46

54

Antal nya ärenden

36

25

55

35

Antal avslutade ärenden (utflyttade eller avlidna)

25

21

47

23

6

7

8

3

Antal förvaltarskap
Antal godmanskap FB 11:4
Antal förmyndarskap

Antal sammanträden

5
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten är upprättad enligt gällande lagstiftning; kommunallagen och kommunal redovisningslag. Delårsrapporten är huvudsakligen upprättad enligt
de rekommendationer som har lämnats av Rådet för
kommunal redovisning. I de fall avsteg görs helt eller
om delar av rekommendationerna inte följts, lämnas
information om avvikelsen och skäl till detta nedan.
Delårsrapporten är också upprättad i enlighet med
centrala principer för kommunal redovisning. Detta
innebär sammantaget att delårsrapporten är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.

Leasing
Redovisningsrådets rekommendation (RR 6:99)
gällande från och med räkenskapsåret 2003, skiljer på
två typer av leasingavtal, finansiella eller operationella.
Klassificeringen av leasingavtalet grundar sig på
transaktionens ekonomiska innebörd. Kommunen
hanterar samtliga leasingåtaganden som operationella
leasingavtal.
Pensionsförpliktelser

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till
anskaffningsvärden minskat med eventuella
investeringsbidrag och avskrivningar. 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. Ett halvt
basbelopp bedöms som en övre gräns för inventarier av
mindre värde och aktiveras därför inte. Eventuella
investeringsbidrag har reducerarat anläggningstillgångarnas värde, vilket avviker från
rekommendationen 18 Intäkter från avgifter, bidrag och
försäljningar.
Semesterlöneskuld
Semesterlöne- och övertidsskulden är uppbokad och
redovisas som kortfristig skuld. Semesterskuldsförändringen kostnadsförs.
Koncernredovisning
Från och med år 2012 upprättas inte längre någon
koncernredovisning. Bräcke Teknik i likvidation AB
som ingår i koncernen Bräcke kommun, bedöms inte ha
någon påverkan på kommunens totala resultat.
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Pensionsförpliktelser redovisas inklusive löneskatt och
värderas med tillämpning av RIPS 07.
Enligt rekommendation 2.1 ska pensionsförpliktelser till
förtroendevald enligt pensionsreglemente som inte har
börjat utbetalas redovisas som en ansvarsförbindelse.
Kommunen har inte ännu gjort några beräkningar av
pensionsförpliktelser till förtroendevalda som inte har
börjat utbetalas och avviker därmed från
rekommendationen.
Avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar för deponi har tagits upp till av det belopp
som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Beloppet baserar sig på en beräkning som
gjorts för Kälarne deponi och utifrån det en beräkning
av deponin i Bräcke.
Lånekostnader
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden och
belastar resultatet för den period de hänför sig till.
VA-redovisning
Överuttag av VA-avgifter bokförs som förutbetald
intäkt.

ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningstillgångar

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

Fast och lös egendom avsedd att stadigvarande innehas.
Nettokostnader
Eget kapital
Kommunens totala tillgångar minus kommunens
kortfristiga och långfristiga skulder.

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

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

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

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt, förmåga att betala
kortfristiga skulder i rätt tid.
Långfristiga skulder
Skulder med en löptid överstigande ett år.
Nettoinvesteringar

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

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Skuldsättningsgraden visar hur mycket av kommunens
tillgångar som är lånefinansierade. Det beräknas som
skulder dividerat med totala tillgångarna.

Balansräkning

Soliditet

Balansräkningen visar kommunens totala tillgångar,
avsättningar, skulder och eget kapital per den
31 augusti.

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill
säga graden av egna finansierade tillgångar.
Finansieringsanalys

Resultaträkning
Resultaträkningen redovisar de kostnader och intäkter
som kommunen haft under räkenskapsåret. Den visar

I finansieringsanalysen visas in- och utbetalningar under
året. Man kan se hur medel tillförts kommunens kassa
och hur de använts.
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NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN

Antal invånare
i Bräcke kommun
2013-06-30
2012-12-31
2011-12-31
2010-12-31
2009-12-31
2008-12-31
2007-12-31
2006-12-31
2005-12-31
2004-12-31
2003-12-31
2002-12-31
2001-12-31
2000-12-31
1999-12-31

6 658
6 655
6 750
6 885
6 865
7 009
7 109
7 202
7 192
7 282
7 359
7 406
7 400
7 577
7 744

Antal invånare per församling
2008
2 407
1 459
3 143
7 009

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

2009
2 369
1 414
3 082
6 865

2010
2 389
1 399
3 097
6 885

2011
2 331
1 355
3 064
6 750

Fr o m 2009 har Sundsjö, Revsund och Bodsjö församlingar slagits ihop.

Åldersfördelning 2012-12-31
Ålder (år)
0-5
6 - 15
16 - 18
19 - 24
25 - 44
45 - 64
65 - 79
80+

Antal
325
717
281
438
1 177
1 951
1 243
523
6 655

Andel
4,9%
10,8%
4,2%
6,6%
17,7%
29,3%
18,7%
7,9%
100,0%

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2012

Församling

Bräcke/Nyhem
Hällesjö/Håsjö
Revsund/Sundsjö/Bodsjö
Genomsnitt Bräcke kommun:
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Skatt till
Skatt till
Avgift till
Begravnings- S:a kommunal skatt
kommunen landstinget svenska kyrkan
avgift
inkl kyrkoavgift
23,32
23,32
23,32
23,32

10,60
10,60
10,60
10,60

1,50
1,16
1,50
1,39

0,50
0,54
0,50
0,51

35,92
35,62
35,92
35,82

2012
2 307
1 348
3 000
6 655
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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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