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Politisk organisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens samlade verksamhet består förutom av 

kommunen; koncernföretag och uppdragsföretag.  

 

Ett koncernföretag definieras som en juridisk person där 

kommunen har ett bestämmande (minst 50 % ägar-

andel) eller betydande (minst 20 % ägarandel) 

inflytande.  

 

Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där 

kommunen äger en mindre del (samägda) eller där verk-

samheten bedrivs på entreprenad av större omfattning.  

 

Samägda företag och förbund 

Jämtlands Gymnasium 

Samordningsförbundet i Jämtlands län 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Region Jämtland/Härjedalen 

Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF)  

 

 

Kommunala entreprenader Utlagd verksamhet Avtalstid  

Lundstams Återvinning AB Avfallshämtning, transport och behandling 2016-12-01 - 2022-09-30 

Revsunds Transport AB Slamtömning 2013-01-01 - 2017-11-30 

Reaxcer AB Yttre skötsel och vinterväghållning 2015-04-01 – 2020-03-31 

NCC Constructions AB Standardhöjande åtgärder gator och vägar 2017-01-01 – 2021-12-31 

ISS Industriservice AB Ledningsspolningar 2017-01-01 – 2021-12-31 

 

 

Förvaltningsorganisation 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 
 
 

 
 
Bäste kommuninnevånare! 

 

Vi går nu in i en ny kommunplaneperiod, 2017 - 2019 och investeringsplan 2017 - 2021, med drifts- och 

investeringsbudget för 2017. Driftsbudgeten 2017 omfattar en nettokostnad på drygt 450 miljoner, varav 391 miljoner 

inom kommunstyrelsens verksamheter samt 63 miljoner inom Gemensamma anslag, förvaltade av kommunstyrelsen.  

 

En preliminär kommunplan antogs av kommunfullmäktige i juni månad där planeringsförutsättningarna för 2017 bland 

annat var: oförändrad kommunalskatt, budget i balans, att kommunens resultat ska uppgå till lägst tre miljoner och att 

den långfristiga låneskulden ska minskas med minst 4,8 miljoner. När vi nu presenterar slutgiltigt förslag till budget 

2017, så är resultatet ändrat till att uppgå till lägst två miljoner kronor. 

 

Investeringsbudgeten 2017 uppgår till 19,7 miljoner. I de nya investeringarna i planen för 2017 inryms bland annat ny 

ventilation på Gimsätra med 1,7 miljoner. Investeringsplanen för fem år framåt uppgår till drygt 80 miljoner varav 13,5 

miljoner är till standardhöjande åtgärder gator och vägar. Investeringar som beräknas ombudgeteras från 2016 till 2017 

uppgår till cirka 6 miljoner. 

 

Glädjande är att befolkningstalet inte minskat i den omfattning som antogs i den preliminära kommunplanen. Jämfört 

med 1 november 2015 har befolkningstalet i Bräcke kommun minskat med 7 personer vid avstämningsdatum 1 nov 2016.  

 

Förändringar i målstyrningen har påbörjats i planen för 2017 och fortsätter inför kommunplan 2018. Antalet politiska mål 

har minskat inom några verksamheter och nya mål har också införts i planen. Viktigt är att det är tydliga, realistiska och 

mätbara mål. 

 

Arbetet med att höja frisktalet hos kommunens anställda samt arbeta för att minska behovet av vikarier inom 

verksamheter ska fortsätta under planperioden. 

 

Under 2017 kommer den påbörjade skidtunneln i Gällö vara klar och invigas. Jag har en stor tilltro till den investeringen, 

dels att det blir ett nytt besöksmål i kommunen men också för de möjligheter som det bör skapa för det lokala 

näringslivet. 

 

2017 blir också, förhoppningsvis, det år då samtliga fiberföreningar i kommunen fått sina nät anslutna och tända. Det 

innebär att Bräcke kommun blir en helt koppartrådsoberoende kommun, möjligen den första i landet. Detta tack vare ett 

stort engagemang i fiberföreningarna. 

 

Att vi har ett bra företagsklimat i kommunen är viktigt. En grupp med representanter från företagarna samt tjänstemän 

från kommunen har bildats för att ta fram en handlingsplan, hur vi ska arbeta för att stärka företagsklimatet i kommunen. 

Handlingsplanen bör vara framtagen och beslutad under 2017. 
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KOMMUNENS VISION 
 

 

 

Kommunfullmäktige har, i oktober 2011, antagit en 

vision för Bräcke kommun (kf § 55/2011).  

 

Bräcke kommuns vision;  

 

- I Bräcke kommun lever alla ett rikt, jämställt och 

bra liv och är delaktiga i utformningen av en god 

kommunal service. 

- Den starka framtidstron gör att vi tar de initiativ 

som krävs för att alla ska få en bra tillvaro. 

Samverkan är ett honnörsord. 

- Läget mellan Östersund och Sundsvall med goda 

kommunikationer bland annat, gör våra bygder 

attraktiva att bosätta sig i.  

- Vi hälsar alla välkomna till oss och att delta i det 

rika fritids- och kulturlivet.  

Sammanfattning 

 

I framtidens Bräcke kommun: 

- ökar befolkningen 

- ökar näringslivet 

- ökar välbefinnandet 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 2016 - 2018 
 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut (kf § 34/2016) 

 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag 

på kommunplan 2017 - 2019 och investeringsplan 

2017 - 2021 med följande riktlinjer: 

 Kommunplanen ska innehålla förslag till drift-

budget för perioden 2017 - 2019 och förslag till 

investeringsplan för perioden 2017 - 2021. 

 Budget i balans år 2017, 2018 och 2019. 

 Skatten ska vara oförändrad frånsett eventuella 

skatteväxlingar. 

 Avsättning till utveckling-/strukturmedel, 

förvaltade av kommunstyrelsen, med minst  

1 000 tkr. 

 Personalkostnadsökningarna bedöms i de fall 

avtal saknas uppgå till 3,4 procent för 2017; 

3,6 procent för 2018 och 3,7 procent för 2019.  

 Övriga kostnadsökningar bedöms i de fall de är 

osäkra att uppgå till 1,7 procent för 2017,  

2,1 procent för 2018 och 1,9 procent för 2019.  

 Befolkningsprognosen för kommunplan  

2017 - 2019 innebär att antalet invånare 

minskar med 75 personer för 2017 och med 50 

personer för 2018 - 2019.  

 Investeringar som sänker driftkostnader ska 

prioriteras. 

2. Kommunens resultat, för 2017, ska uppgå till lägst 

tre miljoner kronor.  

3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2017 

minska med minst 4,8 miljoner kronor.  

4. Förslag på preliminär kommunplan omfattande 

nettoramar till nämnder och avdelningar, resultat-, 

balans-, och finansieringsbudget samt femårig 

investeringsplan utarbetas och föredras för 

kommunfullmäktige i juni. Slutlig kommunplan 

fastställs i december. 

5. Kommunstyrelsen får i övrigt ge de direktiv som 

anses nödvändiga.  

Budgetprocessen 
 

Kommunens budgetprocess är uppdelad i två tydliga 

delar.  

 

En preliminär kommunplan beslutas av kommunfull-

mäktige i juni. Den preliminära kommunplanen bygger 

på den skatteunderlagsprognos som Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) presenterar i april och omfattar 

budgetförutsättningar, kommunövergripande mål, 

budgetramar och investeringsplan. 

 

Under hösten genomförs eventuella justeringar. Den 

slutliga kommunplanen som fastställs av kommunfull-

mäktige i december bygger på den skatteunderlags-

prognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

presenterar i oktober. Den slutliga kommunplanen är 

kompletterad med en ekonomisk översikt avseende 

omvärld och kommun, årsbudget i detalj, reviderade 

planer samt nämnd- och avdelningsvisa verksamhets-

beskrivningar. 

 

Kommunfullmäktiges beslut (§ 66/2016) 

 

1. Förslag till kommunplan 2017 - 2019 med 

ramfördelning för 2017 antas. 

2. Förslag till investeringsplan 2017 - 2020 antas.  

3. Resultat, balans- och finansieringsbudget för 2017 

antas. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de 

investeringar som är beslutade inom ramen för 

investeringsbudget 2017. 

5. Beslut om användning av medel för utveckling/ 

struktur delegeras till kommunstyrelsen.  

6. Partistödet ska vara oförändrat för 2017, 475 tkr. 

7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på 

ytterligare åtgärder för att möjliggöra ett budgeterat 

resultat på minst tre miljoner kronor. Förslagen ska 

redovisas i december 2016 (slutlig kommunplan). 

 

Kommunfullmäktiges beslut (kf § 148/2016) 

 

1. Kommunalskatten för år 2017 ska, exklusive 

skatteväxling, vara oförändrad jämfört med 2016.  

God ekonomisk hushållning 
 

I ”Lagen om god ekonomisk hushållning” framgår det 

att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksam-

heten som är av betydelse för god ekonomisk hus-

hållning. Under 2015 antog kommunfullmäktige rikt-

linjer för god ekonomisk hushållning (kf § 16/2015).  

 

Kommunen har två finansiella mål som är av betydelse 

för att uppfylla kriterierna för god ekonomisk 

hushållning.  

 

Utöver de finansiella målen har det utarbetats sju 

verksamhetsmål som är av särskild betydelse för god 

ekonomisk hushållning. 
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Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk 

hushållning 

 

1. Kommunens resultat för 2017 ska uppgå till lägst 

två miljoner kronor.  

 

Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför 

balanskravet exkluderas. Syftet är att uppföljningen 

årligen genomförs på samma sätt.  

 

2. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2017 

minska med minst 4,8 miljoner kronor.  

 

Syftet med målet är att minska kommunens långfristiga 

låneskuld för att frigöra medel som är bundna i ränte-

kostnader.  

 

Verksamhetsmål med särskild betydelse för god ekonomisk hushållning. 

 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 
 

Politiskt mål Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

All verksamhet ska utgå från 

varje persons behov och förut-

sättningar och där varje person 

med stigande ålder tar ett 

större ansvar för det egna 

lärandet. 

Andelen elever i årskurs 9 som 

når kunskapskraven i alla 

ämnen och är behöriga till ett 

nationellt program ska öka.  

Betyg åk 9.  

 

Följs upp i det 

systematiska kvalitets-

arbetet på skolnivå och 

avdelningsnivå  

Bräcke kommun ska ha en god 

omvårdnadskontinuitet.  

Antal personal som en hem-

tjänsttagare möter under 14 

dagar (medelvärde) ska uppgå 

till högst 15 personer. 

Intern uppföljning, 

planeringssystemet 

Laps Care.  

Mätningen genomförs 

under två veckor på 

hösten. 

 

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 
 

Politiskt mål Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

 Andelen svar i HME-enkäten 

där medarbetarna har svarat 

”ganska bra/mycket bra” ska 

uppgå till minst 80 %. 

Analys av HME-

enkäten.  
 

 Sjukfrånvaron ska inte överstiga 

7 % av tillgänglig ordinarie 

arbetstid.  

Statistik från 

lönekontoret  
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Inriktningsmål 

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

sätt.”  
 

Politiskt mål Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

 Uthyrningsgraden i bostads-

beståndet ska öka och uppgå 

till minst 91,2 % vid november 

månads början. 

Intern uppföljning.   

 Kostnadstäckningsgraden för 

taxe- och avgiftsfinansierad 

verksamhet inom 

verksamheterna bygg och 

miljö ska öka.  

Intern uppföljning.   

Andelen hushåll med 

försörjningsstöd ska minska 

över tid.  

Andelen personer med 

försörjningsstöd som tackat ja 

till erbjudande om aktivitet via 

AME ska uppgå till minst  

90 %. 

Intern uppföljning.  

 

Indikatorer  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad äldreomsorg 
1 116 kr 1 856 kr 2 640 kr 2 628 kr  

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad LSS  
-768 kr -646 kr -333 kr -244 kr  

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad IFO 
-91 kr - 127 kr -212 kr  

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad grundskola  
2 324 kr 2 141 kr 2 026 kr 1 956 kr  

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad förskola 
- - - 633 kr  

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad fritidshem 
- - - 998 kr  

Nettokostnadsavvikelse mot 

referenskostnad gymnasieskola 
-433 kr -1 129 kr -647 kr -1 453 kr  

källa: www.kolada.se 

 

Nettokostnadsavvikelse, definition: 

 

Avvikelse i kronor per invånare mellan nettokostnad och referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus 

bruttointäkt inom respektive verksamhet. Referenskostnaden är den förväntade kostnaden för Bräcke kommun inom 

respektive verksamhet, baserat på de olika delfunktionerna i kostnadsutjämningssystemet i riket. Positiva värden 

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

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 78 % 78 % 80 %  

Sjukfrånvarons andel i förhållande till 

ordinarie arbetstid den 31/12. 
5,89 % 5,92 % 7,65 % 7,79 %  
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Ekonomisk översikt 
 

Samhällsekonomin 

 

Konjunkturläget 

 

Osäkerheten är fortsatt stor om den politiska och 

ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Situationen i 

Syrien och Irak, med risk för stora flyktingströmmar, 

skapar tillsammans med Rysslands förhållningssätt till 

västvärlden en stor politisk osäkerhet. Resultatet av den 

brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet 

(brexit) och presidentvalet i USA skapar en politisk, 

ekonomisk och institutionell osäkerhet. I OECD-

länderna är återhämtningen fortsatt trög och 

resursutnyttjandet förväntas inte bli normalt förrän 

2019. I tillväxtländerna är tillväxtprognoserna något 

ljusare än tidigare. Det beror på att recessionerna i såväl 

Brasilien som Ryssland har bromsat upp en aning. Trots 

det är tillväxttalet historiskt lågt, vilket beror på att Kina 

nedreviderat sina tillväxtprognoser från tidigare nivåer 

på över 10 procent till mer realistiska nivåer på drygt 

sex procent.  

 

Den svenska ekonomin har i år nått konjunkturell 

balans och konjunkturen fortsätter att stärkas in i nästa 

år. Det innebär ökningstal för BNP, sysselsättning och 

skatteunderlag som är starkare än normalt. Den svenska 

ekonomin har nu återhämtat det fall i resursutnyttjande 

som skedde i samband med finanskrisens utbrott hösten 

2008. Den starka tillväxten i Sverige drivs på av en 

stark inhemsk efterfrågan trots en historiskt svag svensk 

export. Det är framförallt snabbt växande investeringar 

tillsammans med en mycket stark utveckling av 

offentlig konsumtion som bidrar till tillväxten.  

 

BNP-tillväxten förväntas bli 3,2 procent för 2016,  

2,6 procent för 2017, 2,1 procent för 2018 och  

1,8 procent för 2019 enligt SKL:s prognos. Regeringens 

prognos (budgetpropositionen) är likvärdig för åren  

2016 - 2018, men högre för 2019 - 2020. 

 

Pris- och löneökningar 

 

Löneökningstakten förväntas vara fortsatt relativt låg 

även under 2017 - 2018, för att därefter anpassa sig till 

mer historiskt normala nivåer. Det förklaras framförallt 

av att inflationen fortsätter att vara låg. Reporäntan 

bedöms inte krypa över nollsträcket förrän 2018. 

Konsekvensen är att avtalsrörelserna fortsätter att vara 

relativt dramatiska. De första indikationerna inför 2017 

års avtalsrörelse visar att en LO-samordning med 

låglönesatsningar kan skapa stora åsiktsskillnader såväl 

inom de fackliga organisationerna som mellan fack och 

arbetsgivare. 

 

Bedömda nyckeltal för den svenska ekonomin 

 
Procentuell förändring 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Timlöner (KL)* 2,4 2,6 2,8 3,1 3,4 

Inflation (KPI) 0,0 1,0 1,8 3,0 2,6 

Underliggande 

inflation (KPIF) 

0,9 1,4 1,7 2,0 2,0 

Reporänta -0,3 -0,5 -0,2 0,3 0,5 

Arbetslöshet 7,4 6,8 6,7 6,6 6,6 
 

*Konjunkturlönestatistiken 

 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting 

 

I Regeringens budgetproposition är siffrorna för arbets-

lösheten något lägre under åren 2017 - 2019 medan 

siffrorna för löneökningar är något högre under  

2017 - 2018. 

 

Kommunernas ekonomi 

 

Under de tio senaste åren har kommunernas resultat i 

genomsnitt uppgått till 2,8 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Resultaten har de senaste åren till 

stor del påverkats av tillfälliga faktorer som AFA-medel 

och konjunkturstöd. Det samlade resultatet för 2015 

uppgick till 15 miljarder kronor och även under 2016 

förväntas ett starkt resultat inom sektorn. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) målar, i sin 

senaste rapport, upp en ganska dyster framtidsbild för 

kommunsektorn. Huvudanledningen är att kostnaderna 

förväntas öka mer än vad skatteunderlaget gör. De 

demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka en 

procentenhet snabbare än i början av 2000-talet. 

Förutom dessa kostnadsökningar som beror på 

befolkningsförändringar ökar kostnaderna av andra skäl, 

såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal 

nivå, omställningskostnader med anledning av 

flyktingmottagandet och pensioner. 

 

I SKL:s skatteunderlagsprognoser ingår ett antagande 

att statsbidragen ska indexuppräknas med två procent 

per år. Problemet är att det inte finns en index-

uppräkning av statsbidragen. Istället har staten valt att 

skjuta till pengar i form av olika typer av tillskott. 

Tillskotten kommer sporadiskt och med kort förvarning, 

vilket försvårar möjligheterna till en långsiktig 

planering. Enligt SKL:s beräkningar är tillskotten 

marginellt högre än den urholkning som pågår under 

perioden 2004 - 2017. 

 

I underlaget ingår totalt 8,7 miljarder kronor till 

kommunerna för mer resurser i välfärden. Fördelningen 

är uppdelad så att 5,6 miljarder kronor fördelas utifrån 

flyktingvariabler medan resterande 2,1 miljarder kronor 

fördelas enligt utjämningssystemet. Målsättningen är att 

från 2021 ska hela tillskottet ingå i anslaget för 

kommunalekonomisk utjämning som ett generellt 

statsbidrag.   
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Konjunkturuppgången innebär att det reala skatte-

underlaget växer starkt även under 2016 och 2017. 

Därefter försvagas den reala utvecklingen, vilket beror 

på att sysselsättningsutvecklingen försvagas när 

konjunkturen viker ner mot normalläge. 

 

Konsekvensen av ovanstående, enligt SKL:s 

beräkningar är att det krävs skattehöjningar med  

2,10 skattekronor för att intäkterna ska balansera 

kostnadsökningarna. En sådan skattehöjning är inte 

trolig, men det är ett sätt att spegla de utmaningar som 

sektorn står inför de kommande åren.  

 

Utveckling av skatteunderlaget och kostnadsökningar 
 
Årlig procentuell förändring 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatte-

underlag 4,8 5,0 4,5 3,9 3,8 

Real 

förändring 1,4 1,9 2,7 1,2 0,7 

Kostnads- 

ökning 1,8 2,3 1,9 1,1 0,8 
 

Källa: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 

 

Regeringen bedömer i budgetpropositionen att den 

nominella skatteunderlagstillväxten uppgår till  

5,2; 4,2 respektive 4,2 procent för åren 2017 till 2019. 

Den högre ökningstakten beror på att regeringen 

prognos visar en större ökning av arbetade timmar.  

 

Sociala avgifter 

 

I de sammantagna sociala avgifterna (PO-pålägget) 

ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt 

kollektivavtalade avtalsförsäkringar och pensioner.  

 

I budgetpropositionen föreslår regeringen att de lag-

stadgade arbetsgivaravgifterna sammantaget ska vara 

oförändrade 31,42 procent för 2017. Även övriga delar i 

det rekommenderade PO-påslaget, avtalsförsäkringar 

och avtalspension, är oförändrade. De sociala avgifterna 

blir då totalt 38,33 procent. 

 

För anställda som är fyllda 65 år vid årets ingång 

uppgår lönebikostnaderna till 21,96 procent. 

 

Kommunens ekonomiska förutsättningar 

 

Demografi 

 

Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen i 

Bräcke kommun varit vikande. I snitt har kommunen 

tappat 88 invånare per år sedan 1990. De senaste tio 

åren uppgår befolkningsminskningen i snitt till  

75 personer per år. Mellan åren 2002 och 2015 har 

medelåldern i kommunen ökat från 44,0 år till 46,8 år. 

Antalet utrikes födda har under samma tidsperiod ökat 

från 320 till 740 personer, vilket motsvarar 11,5 procent 

av den totala befolkningen i kommunen. 

 

År 2013 och 2014(november till november) minskade 

befolkningen årligen med 96 personer. År 2015 

stannade befolkningsminskningen vid minus åtta 

personer. I den slutliga kommunplanen har 

befolkningen preliminärt satts till 6 456 personer, en 

minskning med 7 personer sedan november 2015. 

Förändringen består av en nettoinflyttning med  

13 personer och ett födelseunderskott med 20 personer. 

Kommunens planeringstal i den preliminära 

kommunplanen var 6 388 personer (-75) per den  

1 november 2016.  

 

Statistiken visar att förändringarna avseende antal födda 

och avlidna är relativt stabila över de senaste åren. 

Däremot har förändringarna avseende in- och 

utflyttning förändrats under de två senaste åren. 

Rörligheten är högre och antalet invandrade personer är 

de två senaste åren cirka 50 personer högre än tidigare 

år.  

 

Mot bakgrund av Sveriges förändring i flykting-

mottagande har befolkningstalet i flerårsplanen  

2018 - 2019 satts till minus 50 personer per år. 

Antagandet är ytterst osäkert eftersom det inte finns 

någon relevant statistik som visar hur de nyanlända 

kommer att agera på några års sikt. 

 

Arbetsmarknad och sysselsättning 

 

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för Jämtland, per 

den 30 september 2016, var andelen inskrivna, arbets-

lösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 

7,0 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år 

(motsvarande siffra för 2015 var 7,3 procent). I riket 

uppgick andelen inskrivna till 7,5 procent. Andelen 

inskrivna (18 - 24 år) uppgick till 12,8 procent  

(2015: 13,6 %). Motsvarande siffror för ungdomar i 

riket var 11,6 procent. 

 

Under perioden januari - september 2016 har  

205 personer i länet varslats om uppsägning. Under 

motsvarande period 2015 berördes 166 personer.  

 

I Bräcke kommun uppgick andelen inskrivna (arbetslösa 

och arbetssökande i program) till 8,9 procent  

(262 personer), vilket är en minskning med 0,9 procent-

enheter jämfört med i fjol. Antalet inskrivna (18 - 24 år) 

var i september 54 stycken (2015: 64 stycken). Det 

motsvarar 16,9 procent av befolkningen i åldern 18 till 

24 år (2015: 18,8 %). Andelen inskrivna (utlandsfödda) 

uppgick till 40,9 procent, vilket motsvarar 139 personer. 

Andelen öppet arbetslösa utlandsfödda uppgår till  

18,8 procent jämfört med 19,2 procent ett år tidigare.  

 

Septemberstatistiken visar att arbetsmarknadsläget i 

Jämtland successivt fortsätter att förbättras. I Bräcke har 

arbetslösheten enligt statistiken minskat med   
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0,9 procentenheter, vilket antalsmässigt utgör  

36 personer. I statistiken har antalet inskrivna med 

utländsk bakgrund minskat med fem personer jämfört 

med ett år tidigare.  

 

Skatteintäkter 

 

Hur stora skatteintäkterna blir för kommunen beror på 

skatteunderlagets utveckling i riket, kommunens 

befolkningsunderlag, skattesats och det kommunal-

ekonomiska utjämningssystemet. Hur skatteunderlaget i 

riket utvecklas är av avgörande betydelse för 

kommunernas ekonomiska möjligheter. Skatteunder-

lagets utveckling påverkas av lön, beskattade förmåner 

och bidrag, pensioner, enskild näringsverksamhet samt 

ett antal avdrag. Dessutom påverkas utvecklingen av 

nya skatteregler. 

 

Om regeringen beslutar om nya eller ändrade regler som 

påverkar de kommunala skatteintäkterna i positiv eller 

negativ riktning, ska en ekonomisk reglering göras 

mellan staten och kommunsektorn enligt den så kallade 

finansieringsprincipen. Förändringarna regleras genom 

att den kommunalekonomiska utjämningen ökas eller 

minskas i motsvarande utsträckning. 

 

I kommunens skatteintäktsberäkning används SKL:s 

prognos över skatteunderlagsutvecklingen. Skatte-

utbetalningen till kommunerna grundas emellertid på 

den av Regeringen årligen fastställda uppräknings-

faktorn för skatteunderlaget. Skillnaderna i skatte-

underlagsökning mellan fastställd uppräkningsfaktor, 

prognos och faktiskt utfall enligt slutlig taxering 

regleras senare genom slutavräkningar, med en 

likvidmässig eftersläpning på två år.  

 

Kommunens budgeterade skatteintäkter för  

2017 - 2019, utgår från SKL:s prognos i oktober. I 

skatteintäktsberäkningen ingår skatteintäkterna från 

kommunens eget skatteunderlag inklusive eventuella 

slutavräkningar. 

 

Kommunfullmäktige har i november beslutat att den 

kommunala skattesatsen för 2017 ska vara oförändrad, 

exklusive skatteväxling. Det innebär att den kommunala 

skattesatsen för 2017 uppgår till 23,39 kronor  

(kf § 148/2016). 

 

Budgeterade skatteintäkter 2017 - 2019 

 

(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Skatteintäkter 

eget underlag 264,4 274,2 277,1 286,0 296,9 

Preliminär 

slutavräkning -0,2 -1,4 -1,9   

Summa 264,2 272,8 275,2 286,0 296,9 
 

Statsbidrag och utjämning 

 

Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge 

kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förut-

sättningar för att tillhandahålla sina invånare service, 

trots olika förutsättningar i fråga om skattekraft och 

kostnadsläge.  

 

Inför 2017 har regeringen aviserat att kommunerna får 

ett tillskott för mer resurser i välfärden. För kommunen 

innebär det att de generella statsbidragen preliminärt är 

uppräknade med 1,4 miljoner kronor. Därutöver får 

kommunen preliminärt ytterligare 10,3 miljoner kronor 

baserat på flyktingvariabler i riket. Beloppen är 

preliminära eftersom datum för beräkningen inte är 

fastställd. 

 

Några av de regleringar enligt finansieringsprincipen 

som förändras inför 2017 är lovskola, ”Läsa skriva 

räkna-garanti” inom skolan samt Rätt till Komvux. 

Ovanstående regleringar innebär en ökning av de 

generella statsbidragen.  

 

Kommunens budgeterade statsbidrag och utjämning för 

2017 - 2019, utgår från SKL:s prognos i oktober som 

grundar sig på regeringens budgetproposition. 

 

Budgeterade generella statsbidrag och utjämning  

2017 - 2019 

 

(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsbidrag* 178,0 167,4 171,5 164,9 160,8 

Övriga** 1,4 8,1 10,3 7,4 4,4 

Summa 179,4 175,5 181,8 172,3 165,2 
 

* Inklusive kommunal fastighetsavgift 
** Avser kompensation för slopande av nedsättning av sociala 

avgifter för unga (2015), tillfälligt statsbidrag för mottagning av 

flyktingar (2015 - 2016) samt mer resurser i välfärden (2017 - 2019) 

 

Budgetförutsättningar 

 

Budgetförutsättningarna inför 2017 har, precis som 

föregående år förändrats på ett dramatiskt sätt. 

 

I den preliminära kommunplanen beslutades att det 

budgeterade resultatet för 2017 skulle uppgå till tre 

miljoner kronor. Budgeten inrymde då ett överskott, i 

form av ej fördelade medel, på 6,8 miljoner kronor. I 

den slutliga kommunplanen är det budgeterade 

resultatet två miljoner kronor. Det innebär att 

kommunen budgeterar ett resultat för 2017 som är lägre 

än det genomsnittliga resultat som är fastställt i 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  

(kf § 16/2015). Kommunens ekonomiska resultat ska, 

enligt riktlinjerna, i genomsnitt uppgå till minst en 

procent av skatter och statsbidrag under perioden  

2015 - 2024. 
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Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter kommer 

enligt de senaste prognoserna från SKL att öka med  

17,0 miljoner kronor mellan 2016 och 2017. I under-

laget ingår regeringens tillskott ”Mer resurser till 

välfärden” med totalt 11,7 miljoner kronor.  

 

Samtidigt har regeringen aviserat en förändring av 

ersättningen för mottagande av ensamkommande barn. 

Det nya systemet, som ska gälla från halvårsskiftet 

2017, innebär att intäkterna minskar från 53,3 miljoner 

kronor (prognos 2016) till 31,3 miljoner kronor (budget 

2017). Den anpassning som kommunen kan göra och 

gör innebär att kostnaderna förändras från 32,3 miljoner 

kronor (prognos 2016) till 24,9 miljoner kronor (budget 

2017). Nettoavvikelsen uppgår till minus 14,6 miljoner 

kronor och avser då samma antal barn. I beloppet ingår 

en engångspost med totalt 3,4 miljoner kronor (avtal 

med Östersund), vilket betyder att den faktiska 

nettoavvikelsen uppgår till 11,2 miljoner kronor. Det är 

också viktigt att poängtera att det endast är halvårseffekt 

på intäktssidan, vilket innebär att en realistisk 

bedömning för 2018 är att intäkterna, allt annat lika, 

uppgår till cirka 16 miljoner kronor. 

 

De enormt stora svängningarna kompenseras genom att 

kommunen har kunnat budgetera intäkter för 

asylsökande barn i grundskolan med 5,6 miljoner 

kronor. 

 

De större ekonomiska förändringar och anpassningar 

som har gjorts inför budget 2017 jämfört med 

kommunplanen 2016 - 2018 är: 

 Inom vård- och omsorgsavdelningen har det inte 

skett några ramjusteringar. Kostnaderna inom LSS-

området har justerats med ungefär 3,7 miljoner 

kronor, vilket omfattar en budgeterad avveckling av 

en gruppbostad samt lägre kostnader för personlig 

assistans. Inom hemtjänsten är budgeten utökad 

med 2,3 miljoner kronor, vilket omfattar ytterligare 

fem tjänster. En boendestödsgrupp (tre tjänster) har 

införts, vilket motsvarar en budgetpost på  

1,4 miljoner kronor. 

 Budgeten för teknik- och infrastrukturavdelningen 

har justerats upp med 2,4 miljoner kronor. 

Justeringarna omfattar lägre kostnader för 

industrilokaler (0,8 miljoner kronor) samtidigt som 

övriga verksamheter är uppjusterade. I ram-

justeringen ingår 0,8 miljoner kronor för 

oförutsedda händelser. 

 Inom skol- och barnomsorgsavdelningen har 

budgeten justerats ned med totalt 4,2 miljoner 

kronor. Justeringar omfattar anpassningar med 

anledning av ny organisation i Gällö, ett föräldra-

kooperativ mindre och justeringar av elevunderlag. 

De kostnader och intäkter som avser asylsökande 

barn är också budgeterade. 

 Sociala avdelningens budget har genomgått stora 

förändringar. Budgeten är utökad med 4,7 miljoner 

kronor samtidigt som omföringen av 

migrationspengar till JGY och grundskolan är 

minskad med 7,7 miljoner kronor. Budget-

utökningen omfattar högre kostnader för individ- 

och familjeomsorg, medan omföringen beror på 

lägre intäkter från staten, samtidigt som planerade 

anpassningar medför lägre kostnadsminskningar. 

 I verksamheten gemensamma anslag har budgeten 

utökats med 3,5 miljoner kronor. Kostnadsökning/ 

intäktsminskning beror på högre pensionskostnader 

(1,3 miljoner kronor) och minskad omföring av 

migrationspengar från sociala avdelningen  

(7,6 miljoner kronor). Kostnadsminskningar har 

gjorts inom gymnasieverksamheten (elevantal, 

särskoleskjuts och tågkort) och färdtjänst. 

 Skatter och statsbidrag har förbättrats med  

7,3 miljoner kronor. Befolkningstalet har förändrats 

med minus sju personer i förhållande till 

kommunplan 2016-2018, där befolkningstalet för 

2017 var satt till oförändrat. 

 De finansiella posterna har förbättrats med  

0,7 miljoner kronor, vilket beror på lägre 

räntekostnader.  

 Det budgeterade resultat har justerats ned från tre 

miljoner kronor till två miljoner kronor. Budget-

posten utveckling/struktur under gemensamma 

anslag, förvaltade av kommunstyrelsen har utökats 

från en miljon kronor till knappt 1,4 miljoner 

kronor. 

 

Utvecklingsområden  

 

Inom ramen för kommunens bredbandsutbyggnad har 

återstående fem byföreningar påbörjat detaljprojektering 

och beräknas vara klara med byggnationen senast 

hösten 2017. I tätorterna pågår byggnation och 

bedömningen är att tätorterna är helt klara tidigt under 

2017. Under 2017 bedöms även kommunens interna 

fibernät vara färdigbyggt. Då kommer i stort sett 

samtliga kommunala verksamhetslokaler att ha fiber-

anslutningar. Utifrån verksamheternas behov av fiber-

uppkoppling kommer kommunens IT-enhet då att 

kunna styra och kontrollera (managera) anslutningar.  

 

Projektet MidSweden SkiPark kommer under 2017 

övergå i drift. Enligt nuvarande plan kommer en 

nyemission att genomföras ungefär vid årsskiftet 

2016/2017, vilket innebär att det kommunala ägandet då 

blir maximalt 90 procent av arenabolaget (Gällö Sports 

Arena AB), inklusive själva fastigheten. Invigning av 

arenan är planerad till sommaren 2017. 

 

Mål och målstyrning 

 

Revisorerna har de senaste åren efterfrågat en översyn 

av kommunens målstyrning. Bakgrunden är de 

förändringar som gjordes i kommunallagen med 

giltighet från januari 2013. Översynen genomfördes 

under 2015 och ett första steg togs i kommunplanen för 

2016 - 2018. I årets kommunplan (2017 - 2019) har   
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ytterligare ett steg tagits. I korthet innebär 

förändringarna att utgångspunkten är kommunens 

verksamhetsidé med tre inriktningsområden och 

politiska mål som beskriver den politiska inriktningen. 

De politiska målen ska brytas ned till verksamhetsmål, 

indikatorer och aktiviteter som tydliggör vad tjänste-

mannaorganisationen gör för att uppfylla de politiska 

målen. Syftet med den förändrade strukturen i mål-

styrningen är att på ett bättre sätt skapa en dialog mellan 

det politiska perspektivet och tjänstemannaperspektivet. 

 

Balanskravet 

 

Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som 

innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en balanskravs-

utredning som definierar ”Årets resultat efter balans-

kravsjusteringar” samt ”Årets balanskravsresultat”. 

Negativa balanskravsresultat ska regleras så snart som 

möjligt och senast inom tre år. Kommunfullmäktige får 

dock besluta att inte reglera ett negativt resultat om det 

finns synnerliga skäl. Exempel på sådana synnerliga 

skäl kan vara större omstruktureringskostnader av 

engångskaraktär i syfte att uppnå god ekonomisk 

hushållning.  

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ”Riktlinjer för 

hantering av resultatutjämningsreserv i Bräcke kommun 

(kf § 154/2014). Kommunfullmäktige kan, under förut-

sättning att vissa krav är uppfyllda, besluta om att 

reservera delar av ett positivt resultat i en resultat-

utjämningsreserv (RUR). Reserven, som kan användas 

för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, ska 

redovisas i balanskravsutredningen.  

 

Beslut om att reservera medel till, respektive disponera 

medel från RUR ska i första hand fattas i samband med 

besluten om budgeten. I samband med behandling av 

delårsbokslut och bokslutsprognoser kan kommunen 

behöva fatta beslut om en omprövning av reservering 

respektive disponering.  

 

Balanskravsutredning 

(mkr) 

Prognos 

2016 

Budget 

2017 

Plan  

2018 

Plan  

2019 

Årets resultat 14,8 2,0 5,0 5,0 

Realisationsvinster - - - - 

Årets resultat efter 

balanskravsjusteringar 14,8 - 5,0 5,0 

Medel till/från resultat-

utjämningsreserv - - - - 

Balanskravsresultat 14,8 2,0 5,0 5,0 

 

Pensionsåtaganden 

 

Pensionsskulden är den sammanlagda skuld för 

pensioner som arbetsgivaren har till sina anställda. 

Enligt kommunal redovisningslag ska pensionsskulden 

redovisas enligt blandmodellen:  

 Intjänad pensionsrätt före 1998, redovisas som en 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Den 

värdeuppräkning som sker av ansvarsförbindelsen 

påverkar inte resultaträkningen. Däremot redovisas 

utbetalningar av pensioner intjänade före 1998 som 

en kostnad i resultaträkningen.  

 Förmånsbestämd ålderspension (intjänad pensions-

rätt efter 1998), redovisas som en avsättning i 

balansräkningen. Förmånsbestämd ålderspension 

tjänas in av anställda med en inkomst över  

7,5 inkomstbasbelopp, på den lön som ligger över 

7,5 inkomstbasbelopp. Värdeuppräkning och 

förändring av skulden kostnadsförs i resultat-

räkningen.  

 Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som en 

kortfristig skuld i balansräkningen per den  

31 december och betalas sen ut i mars året därpå till 

de förvaltare som den anställde valt. Det belopp 

som kommunen betalar ut motsvarar 4,5 procent av 

den anställdes årslönesumma.  

 

För anställda som är födda 1986 eller senare gäller 

pensionsavtalet AKAP-KL. En viktig skillnad i det 

avtalet är att ålderspensionen är helt avgiftsbestämd, 

även för den del av inkomsten som överstiger  

7,5 inkomstbasbelopp. Det innebär att pensionsavgiften 

för anställda födda 1986 eller senare, i sin helhet, 

redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen vid 

årets slut.  

 

Det redan existerande pensionsavtalet KAP-KL gäller 

från och med 1 januari 2014 enbart för arbetstagare 

född 1985 och tidigare. 

 

Kostnaderna för den förmånsbestämda pensionen väntas 

öka de närmaste åren. Ökningen beror främst på 

prognoserna för pris- och inkomstbasbelopp och på 

löneökningar. Till exempel innebär de lönesatsningar 

som görs på vissa grupper av lärare att fler i denna 

grupp får en lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed 

får rätt till förmånsbestämd ålderspension.  

 

För förtroendevalda gäller bestämmelser om om-

ställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL 

Pensionsbestämmelserna omfattar alla förtroendevalda 

oavsett omfattning och bygger på livsinkomstprincipen. 

Bestämmelserna innebär bland annat att kommunen ska 

avsätta 4,5 procent plus löneskatt (24,26 %) av 

arvodena till avgiftsbestämd ålderspension.  
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Nedan visas en sammanställning över den beräknade 

pensionsskulden inklusive särskild löneskatt (källa: 

KPA 2016-08-11). 
 

(mkr) Prognos 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

2018 

Plan 

2019 

Intjänad pension 
< 1998 (ansvars-

förbindelsen) 221,5 216,3 212,4 211,0 

Förmånsbestämd pension 
(avsättning i balans-

räkningen) 24,3 24,4 24,9 27,1 

Avgiftsbestämd ålders-
pension (kortfristig skuld i 

balansräkningen) 13,5 14,0 14,7 15,4 

Total pensionsskuld 259,3 254,7 252,0 253,5 

 

Kommunens pensionsförpliktelser redovisas inklusive 

löneskatt och värderas enligt regelverket "riktlinjer för 

beräkning av pensionsskuld" RIPS 07. Enligt RIPS 07 

definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida 

utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar 

sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. 

En ändring av diskonteringsräntan har stor betydelse för 

pensionsskuldens storlek eftersom en nuvärdesberäknad 

skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. 

 

Nya RIPS17 ska börja gälla från och med den 1 januari 

2017. Den största skillnaden mellan nya och gamla 

RIPS är att man kommer införa en realräntemodell för 

fastställandet av diskonteringsräntan. Modell-

förändringen förväntas på längre sikt leda till en 

stabilare diskonteringsränta.  

 

Den statliga utredningen ”En ändamålsenligt kommunal 

redovisning” presenterades i slutet av mars 2016. 

Utredaren har skrivit om flera delar i den kommunala 

redovisningslagen och förslaget kommer få stora 

effekter på pensionsredovisningen. Bland annat föreslås 

att ansvarsförbindelsen från och med 2018 ska 

redovisas som en pensionsavsättning i balansräkningen. 

Lagen om ny kommunal redovisningslag föreslås träda i 

kraft 2018.  

 

Nedan visas en sammanställning över kommunens 

beräknade pensionskostnader inklusive särskild 

löneskatt (källa KPA 2016-08-11).  
 

(mkr) 2016 2017 2018 2019 

Premie KAP-KL 0,2 0,2 0,3 0,6 

Avg.bestämd ålderspension 13,4 14,0 14,7 15,4 

Skuldförändr exkl ÖK-SAP* 0,2 -0,4 -0,2 0,9 

Skuldförändring ÖK-SAP* -0,1 0,0 0,0 0,0 

Finansiell kostnad 0,3 0,6 0,7 1,2 

Nya utbetalningar 1,3 1,4 1,4 1,4 

Gamla utbetalningar 12,4 12,3 12,0 12,4 

Utbetalningar ÖK-SAP 0,1 - -  

Totala pensionskostnader 27,8 28,1 28,9 31,9 

 
* ÖK-SAP (överenskommelse särskild avtalspension). 

 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen och skuld-

förändringen ingår i kommunens budgeterade PO-

pålägg. Den finansiella kostnaden för pensionsskulden 

budgeteras under finansiella poster och pensions-

utbetalningar till tidigare kommunanställda budgeteras 

under posten gemensamma anslag.  

 

En möjlighet i pensionsavtalet är att ta ut den intjänade 

pensionsrätten som återfinns i ansvarsförbindelsen, 

temporärt före 65 års ålder i stället för livsvarigt från  

65 år. Effekten av det blir att pensionskostnaderna 

tidigareläggs. I prognosen för 2017 - 2019 har hänsyn 

tagits till att i genomsnitt nio medarbetare avgår med 

pension i förtid. För 2017 innebär det att kommunen 

totalt budgeterat 13,7 miljoner kronor i pensions-

utbetalningar.  

 

Totala pensionsförpliktelser, summan av avsättningar 

och ansvarsförbindelsen, beräknas vid ingången av 

2017 till 259,3 miljoner kronor. Någon reservering av 

likvida medel till de framtida pensionsutbetalningarna 

har inte gjorts.  

 

Investeringar och kapitalkostnader 

 

I den slutliga kommunplanen har investeringsplanen 

förändrats något. Det beror till stor del på att tidigare 

förutsättningar ändrats. Planen har också kompletterats 

med investeringar för 2021. 

 

Total investeringsplan för perioden uppgår i den slutliga 

kommunplanen till 87,7 miljoner kronor inkluderat 

prognostiserade ombudgeteringar från 2016. 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 19,7 miljoner 

kronor. Till det ska då läggas 5,9 miljoner kronor som 

enligt prognosen per den 31 augusti 2016 kommer 

begäras ombudgeterade till 2017. Det innebär totalt en 

ökning av budgeten för 2017 jämfört med den 

preliminära kommunplanen med 9,3 miljoner kronor.  

 

Beslut om och genomförande av investeringar innebär 

att driftkostnadskonsekvenser uppstår under en lång tid. 

Kostnaderna för själva investeringarna avser kapital-

kostnader (avskrivningar och internränta). Ökade 

avskrivningskostnader innebär konkret att det blir 

mindre över till avdelningarnas verksamheter.  

 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet av 

anläggningstillgångar och motsvarar värdeminskningen 

under den ekonomiska livslängden. I den slutliga 

kommunplanen är avskrivningar budgeterade med  

21,3 miljoner kronor.  

 

Internränta beräknas på det oavskrivna bokförda värdet 

på anläggningstillgångarna. Internränta debiteras 

verksamheterna och krediteras finansieringen och är 

därmed budgetneutral. Kommunen följer SKL:s 

rekommendationer om internränta. För 2017 är intern-

räntan 1,75 procent. I den slutliga kommunplanen har 

internränta budgeterats med 6,0 miljoner kronor.    
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Låneskuld och räntor 

 

Låneskulden bedöms vid ingången till 2017 uppgå till 

205,1 miljoner kronor. Under 2017 planeras minst  

4,8 miljoner kronor att amorteras.  

 

Under 2017 kommer tre lån att förfalla till betalning;  

ett ett-årigt lån, med rörlig ränta, på 25 miljoner kronor i 

februari, ett lån, till fast ränta, på sex miljoner kronor i 

augusti och ett lån, till fast ränta, på 6,4 miljoner kronor 

i december. Planen är att lånet med rörlig ränta omsätts 

med fem miljoner kronor till fast ränta med en längre 

kapitalbindning och med 20 miljoner kronor till rörlig 

ränta med ett års kapitalbindning. De lån som förfaller i 

juli respektive december planeras att omsättas med 

forward start under december 2016.  

 

För de lån som förfaller till betalning under 2018  

(47,5 mkr) är planeringen att under 2017 omsätta de 

lånen via forward start. Bedömningen är att räntan antas 

blir lägre vid en forward start än om kommunen väntar 

med omsättningen tills dess att lånen förfaller. 

 

Kostnaden för räntor på låneskulden bedöms minska 

under kommunplaneperioden med totalt 0,9 miljoner 

kronor.  

 
(mkr) 2016 2017 2018 2019 

Räntekostnader på 
låneskulden 6,4 5,4 5,5 5,5 

 

Borgensåtaganden 

 

Ett borgensåtagande 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.  

 

Inför 2017 har kommunen preliminärt följande borgens-

åtaganden: 

 

Kategori Borgensbelopp (mkr) 

Folkets hus föreningar 1,2 

Egna hem 0,8 

Fiberföreningar 5,3 

Summa borgensåtaganden: 7,3 

 

Under 2014 togs beslutet att teckna borgen för fiber-

föreningar motsvarande det stöd som beviljats från 

Jordbruksverket (kf § 81/2014). Eventuella borgens-

åtaganden bedöms bli ”kortfristiga” och kommer upp-

höra i och med att fiberföreningarna slutredovisat sina 

projekt till Länsstyrelsen/Jordbruksverket och däri-

genom kan få det beviljade statliga stödet utbetalat. På 

grund av förseningar med registreringen har en av 

fiberföreningarna fått sitt borgensåtagande förlängt med 

18 månader, till 31 augusti 2017 (ks § 113/2015).  

 

Likviditet 

 

Kommunens kortfristiga betalningsberedskap bestäms 

av den likviditet kommunen har. Enkelt uttryckt ska 

kommunen vid varje tidpunkt ha likvida medel att 

betala sina kortfristiga skulder. Kommunen har en 

checkkredit på 20 miljoner kronor för att under kortare 

tid hantera större ansamlingar av utbetalningar. 

 

Inriktningen är att ha en så god likviditet;  

 att investeringar kan genomföras utan att 

kommunen behöver uppta nya lån. 

 att klara de pensionsutbetalningar som kommer de 

närmaste åren med beaktande av att pensions-

skulden i ansvarsförbindelsen inte är finansierad. 

 att minska låneskulderna för att på så sätt få lägre 

räntekostnader och därmed också minska riskerna i 

förändring av ränteläget.  

 

Utifrån prognosen för 2016 och den finansieringsbudget 

som upprättats för 2017, bedöms kommunen ha till-

räckligt med likviditet för att med egna medel finansiera 

investeringar, amortera låneskulden med minst  

4,8 miljoner kronor och finansiera sluttäckningen av 

deponin i Kälarne under 2017 med fem miljoner kronor.  

 

Nedan visas budgeterad utveckling av likvida medel: 

 
 2016 2017 2018 2019 

Likvida medel (mkr) 23,0 20,3 29,0 38,7 

Kassalikviditet 82 % 85 % 94 % 105 % 

 

Känslighetsanalys 

 

Kommunens intäkter och kostnader påverkas av olika 

faktorer. Bland annat innebär en befolkningsförändring 

med 100 invånare att kommunen får cirka sex miljoner 

kronor i ökade eller minskade skatte- och statsbidrags-

intäkter och att varje procents löneökning innebär ökade 

kostnader för kommunen med cirka 2,7 miljoner kronor. 

Sammanställningen nedan visar några av de faktorerna 

som påverkar kommunens ekonomi.  

 

Händelser  mkr 

Förändring av kommunalskatten med 1 krona +/- 11,9 

Befolkningsförändring, 100 invånare +/- 6,0 

Förändring av löner med 1 % inkl PO-pålägg +/- 2,7 

Kostnadsförändring med 1 % +/- 2,4 

Avgiftsförändring med 1 % +/- 0,3 

Ränteförändring med 1 % på den del av 

låneskulden som förfaller inom ett år.  +/- 0,5 
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Sammanfattande kommentarer ur ett riskperspektiv 

 

Det budgeterade resultatet (två miljoner kronor) i 

budgeten för 2017 är något bättre än de tre senaste åren, 

men det är fortfarande lägre än en procent i förhållande 

till skatte- och statsbidragsintäkter. Det innebär att 

kommunen är mycket sårbar för löpande förändringar, 

gällande intäkter och kostnader, både avseende kravet 

på ett resultat i balans och kopplat till det finansiella 

målet (riktlinjer för god ekonomisk hushållning, kf § 

16/2015) att resultatet i genomsnitt ska uppgå till minst 

en procent av skatter och statsbidrag under perioden 

2015 - 2024. 

 

Uppbyggnaden av årets budget har i stor omfattning 

präglats av det omfattande flyktingmottagandet som 

skedde i Sverige och även i Bräcke under framförallt 

hösten 2015 och våren 2016. Det är framförallt inom 

fyra verksamhetsområden som det har skett mycket 

stora förändringar, både i jämförelse med budget för 

2016 och i jämförelse med den preliminära kommun-

planen för 2017. Inom verksamhetsområdet ensam-

kommande barn (internationella enheten) har 

regeringens aviserade förändring avseende ersättning 

inneburit väsentligt lägre intäkter, vilket dels innebär att 

en anpassning av verksamheten (övergång från HVB till 

stödboende) är nödvändig samtidigt som omföringen till 

gymnasieverksamheten minskar med 7,6 miljoner 

kronor, jämfört med budget 2016. Inom verksamheten 

individ- och familjeomsorgen medför det stora antalet 

nyanlända att resurserna, avseende personal och 

försörjningsstöd, behöver utökas i budgeten för 2017. 

Inom skola och barnomsorg har det relativt stora antalet 

asylsökande barn, främst i Kälarne och Bräcke, medfört 

att personalresurser har tillförts. Samtidigt har de 

förväntade intäkterna för återsök, från migrationsverket, 

budgeterats med totalt 6,3 miljoner kronor. Utmaningen 

och osäkerheten inom såväl sociala avdelningen som 

skol- och barnomsorgsavdelningen är att anpassa 

verksamheten om större förändringar (avslag i 

asylprocesser eller befolkningsförändringar kopplat till 

nyanlända) sker under året. 

 

Konsekvenserna av det stora flyktingmottagandet kan i 

mycket hög grad påverka storleken på kommunens 

statsbidrag de närmaste åren. När migrationsverket på 

allvar får igång hanteringen av asylansökningarna finns 

det en risk att kommunens statsbidragsintäkter påverkas 

radikalt, dels beroende på hur befolkningstalet förändras 

i Bräcke och dels på hur stor andel kommunen kommer 

att ha i olika åldersgrupper relativt riket. Det är alltså 

inte självklart att kommunens intäkter från skatter och 

statsbidrag ökar även om befolkningstalet stabiliseras 

kring 6 400-6 500 invånare. 

 

Kommunens två stora projekt – bredbandsutbyggnad 

och skidtunnelprojektet – har potential att förändra 

kommunens befolkningsutveckling i positiv riktning. 

Bredbandsutbyggnaden innebär att både befintliga och 

nya medborgare och företag får ökade möjligheter att bo 

och bedriva verksamhet inom kommunens geografiska 

område. Skidtunnelprojektet, som är ett riskprojekt, har 

potential att skapa nya affärsmöjligheter vilket kan leda 

till nya och fler arbetstillfällen inom kommunens 

geografiska område. 

 

Kommunens investeringsnivå är för åren 2016 och 2017 

i ett historiskt perspektiv hög. Investeringsprognosen 

för 2016 (inklusive prognostiserade ombudgeteringar) 

uppgår till 52,2 miljoner kronor medan 

investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 19,7 miljoner 

kronor. I ovanstående belopp ingår flera ambitions- och 

kvalitetshöjande åtgärder. Några exempel är skid-

tunneln, nytt reningsverk i Pilgrimstad, fjärrvärme-

byggnation i Furulund/Furugränd, ombyggnationer för 

att möta vårens stora flyktingmottagande, 

omorganisation av skola och barnomsorg i Gällö, 

utbyggnad av trådlösa nät i skolor och äldreboenden 

samt ombyggnad av ventilation på Gimsätra. De 

investeringar som kan betecknas som värdesäkrande 

uppgår i genomsnitt till drygt 14 miljoner kronor per år. 

Utifrån de relativt stora investeringsnivåerna för 2016 

och 2017 är utrymmet för ytterligare investeringar i 

närtid ytterst begränsade med nuvarande planerings-

förutsättningar. Huvudorsaken är att det innebär stor 

påverkan på likviditeten samtidigt som det resulterar i 

ökade kapitalkostnader som belastar driftbudgeten. Det 

är av stor betydelse för framtiden att investerings-

nivåerna hålls ner, bland annat för att ta höjd för en 

förväntad omorganisation inom äldreomsorgen. 

 

Likviditeten har under de senaste åren stärkts, vilket 

möjliggjort att planerade investeringar har kunnat 

finansieras med egna medel samtidigt som en 

minskning, genom amorteringar, på den långfristiga 

låneskulden har varit möjlig. I ett längre perspektiv är 

det av stor betydelse att den långfristiga låneskulden 

minskar. Orsaken är att kommunen då blir mindre 

känslig för framtida räntehöjningar samtidigt som det 

frigörs medel för den ordinarie verksamheten i 

driftbudgeten. 

 

Kommunens pensionsskuld i form av ansvars-

förbindelsen är också ett långsiktigt åtagande som är 

viktigt att beakta. En utredning – ”En ändamålsenlig 

kommunal redovisning”, SOU 2016:24 – om den 

kommunala redovisningen har, under 2016, färdig-

ställts. Utredaren föreslår bland annat att hela pensions-

åtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt 

fullfondsmodellen. Utredaren föreslår vidare att en ny 

lagstiftning ska träda i kraft den 1 januari 2018. 

Konsekvensen, vid ett införande, är att kommunens 

ekonomistyrning behöver förändras. Enkelt uttryckt blir 

det nödvändigt att budgetera ett högre resultat, vilket 

det kommer att skapas förutsättningar för, för att det 

egna kapitalet inte ska urholkas. Det är framförallt en 

pedagogisk fråga att ha ett högt budgeterat resultat 

samtidigt som en eventuell negativ befolknings-

förändring kan ställa höga krav på verksamhets-

förändringar.  
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Avtalsrörelsen för 2017 ser i dagsläget inte ut att bli 

alltför dramatisk för kommunen. Avtalen är i huvudsak 

kända och det är troligt att nivåerna är i linje med den 

budgeterade löneuppräkningen. Däremot utgör det stora 

antalet bristyrken en latent risk för oönskade löne-

glidningar på grund av marknaden. Det kan också 

innebära att kommunen ställs inför problem att 

upprätthålla en god kvalitet i sin verksamhet på grund 

av oönskade vakanser. 

 

I ett mer långsiktigt perspektiv är det nödvändigt att 

kommunen fortsätter att genomföra strukturella 

förändringar. De senaste åren har kommunens 

äldreomsorg, grundskole- och förskoleverksamhet 

tillsammans årligen kostat ungefär 40 miljoner mer än 

den referenskostnad som är framräknad för Bräcke 

kommun av statistiska centralbyrån. Det innebär att de 

intäkter kommunen erhåller via den statliga kostnads-

utjämningen inte räcker för att bedriva den kommunala 

verksamheten på likvärdiga villkor som andra 

kommuner. Konsekvensen om kommunen inte 

förändrar strukturen inom dessa verksamhetsområden 

är, med nuvarande planeringsförutsättningar, att 

merkostnaderna måste finansieras på annat sätt – 

antingen via skattesatsen eller genom nedprioriteringar 

inom andra områden. Förutsättningarna för ned-

prioriteringar inom andra områden är ytterst 

begränsade. Eftersom Bräcke kommun har en 

skattekraft på cirka 84 procent i förhållande till riket 

innebär det att eventuella skattehöjningar blir högre 

jämfört med en kommun som har en riksgenomsnittlig 

skattekraft. Omvänt kan strukturella förändringar i ett 

längre perspektiv innebära att det uppstår möjligheter 

att sänka skattesatsen med samma hävstångseffekt, fast i 

positiv bemärkelse. 

 

Nuvarande planeringsförutsättningar och oförändrad 

verksamhet inför 2018 och 2019 innebär att det saknas 

12,4 respektive 20,2 miljoner kronor för att nå de 

resultat som ligger i flerårsplanen. 
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PERSONAL 
 

 

 

Grundvärderingar 

 

Allt personalarbete ska utgå från kommunens grund-

värderingar. Dessa bygger på delaktighet, jämställdhet, 

ledarskap, medarbetarskap, mångfald, välbefinnande 

och hälsa. Grundvärderingarna ska säkerställas genom 

ständigt fokus på koncernnyttan, en öppen organisation 

och samverkan mellan medarbetare, chefer och fackliga 

företrädare. 

 

Ledarskap, kompetens och kompetensutveckling 

 

Staben håller sig uppdaterad på de förändringar som 

sker nationellt för att kunna ge övriga delar i 

organisationen det centrala administrativa stöd som 

behövs. Företrädelsevis är det korta utbildningar via 

webinar som personalen på staben går. 

 

Vård- och omsorgsavdelningen har pengar för att 

erbjuda lön under praktikperioden för åtta stycken 

omvårdnadsprogramelever under 2017. Fem stycken 

enhetschefer och biståndshandläggare genomgår 

utbildning i värdegrund och ledarskap på högskolenivå 

(30HP). Utbildningen fortgår under 2017. 

 

Personalen inom teknik- och infrastrukturavdelningen 

får utifrån ny lagstiftning och krav kontinuerlig 

utbildning, såväl internt som externt, till exempel 

utbildning i ”Arbete på väg” och ”Heta arbeten”. 

 

Tillväxtavdelningen har som målsättning att all personal 

ska erbjudas kompetensutveckling vid minst ett tillfälle 

per år, med start 2017. 

 

Sociala avdelningen, IFO (Individ och familje-

omsorgen), kommer att genomföra en kompetens-

höjande utbildning gällande missbruk och handläggare 

kommer gå utbildning i ASI-intervju
1
. Inom ekonomiskt 

bistånd kommer handläggare gå utbildning om 

vräkningsförebyggande samt barnperspektivet vid 

ansökan om ekonomiskt bistånd. Alla handläggare vid 

IFO kommer att genomföra en studiecirkel i 

dokumentation och handläggning och en handläggare 

kommer utbilda sig till BBIC
2
-utbildare. Handledare vid 

AME (Arbetsmarknadsenheten) kommer under 2017 att 

utbildas i handledning, dels ärendehandledning men 

även i grupputveckling för att hitta bra verktyg i 

arbete/arbetssätt. 

 

Inom skol- och barnomsorgsavdelningen kvarstår 

satsningen på 1:e lärare som en aktiv kunskapsbärare 

som arbetar pedagogiskt med fokus på kollegialt stöd. 

                                                           
1
 ASI-intervjun används som instrument i 

utvärderingsstudier och som bedömnings- och 

uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och 

närliggande områden. 

 
2
 Barns behov i centrum 

Kompetensförsörjningsplan för hela området skola och 

barnomsorg är under framtagning för att säkra att det i 

framtiden finns behörig personal. Biträdande rektorer 

har påbörjat rektorsutbildning hösten 2016. Det är även 

en pågående satsning på att utbilda befintlig personal till 

specialpedagoger. 

 

Delaktighet och inflytande  

 

Närhetsprincipen som Bräcke kommun har gällande 

delaktighet och inflytande sker från arbetsgruppens 

arbetsplatsträff vidare till lokal samverkansgrupp och 

central samverkansgrupp. Det är grundläggande för en 

fungerande samverkan att alla arbetsplatser regelbundet 

genomför arbetsplatsträffar. 

 

Personalförsörjning och personalrörlighet 

 

Under de kommande åren finns det tecken på att 

organisationen kommer att ha svårt att rekrytera 

personal med rätt kompetens. Organisationen behöver 

därför arbeta mer strategiskt med dessa frågor. 

Personalfunktionen har påbörjat ett arbete med att ta 

fram en kompetensförsörjningsplan där målet är att ta 

fram konkreta åtgärder för att attrahera, rekrytera och 

behålla personal inom Bräcke kommun. Arbetet 

beräknas fortgå under större delen av 2017.  

 

Vård- och omsorgsavdelningen står inför stora 

pensionsavgångar, vilket innebär ökade utmaningar 

avseende den framtida kompetensförsörjningen. 

Avdelningen kan i det korta perspektivet, med hjälp av 

erhållna projektmedel, underlätta kompetensutveckling 

av befintlig personal genom att ge stöd för studier. 

Stödet kommer att lämnas då arbetsgivaren bedömer att 

studierna är till nytta för verksamheten. Avdelningen 

arbetar även med att hjälpa fler utrikesfödda att bli 

anställningsbara i kommunen. Kommunen deltar, 

tillsammans med flera kommuner i Jämtland, i ett 

projekt kallat KIVO, Kvalitetssäkrad inkluderings-

modell vård och omsorg. Genom projektet ska 

genomströmningen av blivande undersköterskor med 

utomeuropeisk bakgrund både förbättras och snabbas 

upp. Förutom projektet finns ”migrationspengar” att 

använda till att skapa tid för extra handledning för 

utlandsfödda som går praktik. Vård- och omsorgs-

avdelningen har även tecknat kontrakt om en lärlings-

plats för undersköterskor. Lärlingsplatsen är för dem 

som vill lära sig yrket genom mer praktik.  

 

Sociala avdelningen har också bekymmer med stor 

personalgenomströmning inom vissa enheter. IFO 

(Individ och familjeomsorgen) har påbörjat ett arbete 

där nyexaminerade socionomer aktivt söks vid 

rekrytering och dessa erbjuds tillgång till mentor vid 

anställning. Enheten arbetar även med att aktivt ta emot 

studenter från närområdet samt erbjuder en bra 

introduktionsplan. Dessa arbeten kommer fortgå då de 

redan gett gynnsamma resultat. Internationella enheten   
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kommer, med början under 2017, att behöva avveckla 

HVB-platser. Där kommer arbetsgivaren så långt det är 

möjligt erbjuda berörd personal andra placeringar i 

kommunen. 

 

Lärar- och förskolelärarbristen, i Sverige och i Jämtland 

på såväl kort som lång sikt, innebär, i kombination med 

prognostiserade pensionsavgångar, att personal-

försörjningen kan bli problematisk. Utmaningen är 

störst inom Gällö skol- och förskoleområde på grund av 

närheten till Östersund.  

 

Nedanstående pensionsprognos är framtagen utifrån den 

normala pensionsåldern 65 år.  

 
Avdelning 2017 2018 2019 

Vård- och omsorgsavdelningen 10 11 14 

Skol- och barnomsorgsavdelningen 3 4 5 

Teknik- och infrastrukturavdelningen 1 1 2 

Tillväxtavdelningen - - - 

Staben 1 - - 

Sociala avdelningen 1 - 1 

Totalt 16 16 22 

 

Arbetsmiljö 

 

Arbetsmiljöverket kom med en ny föreskrift under 2016 

som gäller organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 

2015:4). Med utgångspunkt i denna kommer 

arbetsgivarens arbetsmiljöarbete att ses över i syfte att 

möta kraven i föreskriften. Jämställdhetsplanen kommer 

t.ex. att från och med 2017 att revideras årligen. 

 

Försäkringskassan lägger om sina handläggningsrutiner 

från den första november 2016 vilket förväntas innebära 

en försämring för den enskilde medarbetaren. 

Arbetsgivaren behöver arbeta fram nya rutiner under 

2017 gällande handläggningen av sjukskrivna 

medarbetare för att möta förändringarna. Även 

rehabiliteringsriktlinjerna ska omarbetas under 2017-

2018. Sjuktalet i Bräcke kommun har under 2015 och 

2016 hållits nere via ett intensivt arbete. Det finns nu en 

risk att arbetet inte kommer att räcka i och med 

Försäkringskassans förändringar.  

 

Kommunen fortsätter med rutinen att skyddsrond 

genomförs på våren och kompletteras med enkäten 

HME (hållbart medarbetarengagemang) under hösten. 

Resultat från HME återkopplas till chef för vidare 

arbete på arbetsplatsträff. 

 

Försäkringskassan och kommunen har ett avtal om 

fördjupat samarbete. Korrigering och utvärdering av 

samarbetet sker årligen. 

 

Lönebildning 

 

Kommunens lönepolitik består i huvudsak av två delar 

– den årliga lönerevisionen och en årlig 

lönekartläggning med tillhörande omvärldsbevakning. 

Från och med 2017-01-01 införs nya regler i 

diskrimineringslagen vilket innebär att:  

 en lönekartläggning ska genomföras årligen, 

 arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla 

diskrimineringsgrundande orsaker och 

 att arbetsgivare även ska analysera löneskillnader 

mellan en grupp med arbetstagare som utför arbete 

som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och 

en grupp med arbetstagare som utför arbete som 

inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, 

men som ger högre lön trots att kraven i arbetet 

bedömts vara lägre. 

 

Eftersom Bräcke kommun har genomfört årliga 

lönekartläggningar sedan 2013, analyserat alla 

potentiella osakliga löneskillnader och jämfört alla olika 

gruppers löneläge medför de nya reglerna inte några 

ytterligare arbetsuppgifter för kommunen. 

 

Inför lönerevisionen 2017 har samtliga avtalsområden, 

förutom kommunal, löpande avtal utan angivna belopp. 

Kommunals avtal visar att utrymmet kommer att 

fastställas av centrala parter (industrimärket) och 

därutöver ska ett extra utrymme om 180 kronor tillföras 

per arbetstagare anställd med titeln undersköterska inom 

vård och omsorg. Industrifacken, som under lång tid 

varit normerande för avtalsrörelsen, har i ett första 

utkast yrkat på ett lönepåslag motsvarande 2,8 procent. 

Samtidigt har LO-samordningen kommit överens om att 

yrka på en låglönesatsning i krontal. Arbetsgivarsidan 

har hittills varit direkt avvisande mot såväl nivåerna 

som en blandning i procent och krontal. 

 

Kommunen kommer tillsammans med de fackliga 

organisationerna se över modellen för fördelning av 

löneutrymmet inför lönerevision 2017. Syftet är att 

vidareutveckla fördelningsmodellen så att den är så 

objektiv som möjligt. 
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MILJÖ 
 

 

Kommunens miljömål 
 

Kommunens miljömål är valda utifrån de lokala 

förutsättningar och behov som finns. Kommunen ska 

agera för att bromsa klimatpåverkan och anpassa den 

kommunala infrastrukturen för att möta de risker som 

klimatförändringar kan medföra. Kommunen ska 

prioritera att begränsa klimatgasernas påverkan på 

miljön. Detta ska gälla för alla enheter och avdelningar i 

kommunen. Några av de miljömål kommunen följer 

upp är:  

 

 Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricks-

vattentäkterna i kommunen ska skyddas mot 

negativ påverkan. 

 Det ska säkerställas att hanteringen av farligt avfall 

i kommunen sker på ett tillfredsställande sätt.  

 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska 

minska med 18 % från 2011 till 2020. 

 2020 ska 100 % av kommunens fordon vara 

miljöbilar och utsläppen av koldioxid ska minska 

med minst 20 % fram till år 2020 jämfört med år 

2015.  

Kommunens energieffektiviserings-
strategi 
 

I juni 2013 antog kommunfullmäktige en energi- och 

effektiviseringsstrategi med angivna mål för 2014 och 

2020 med utgångspunkt från 2011 (kf § 49/2013). 

Syftet med strategin är att systematiskt arbeta med 

kommunens totala energianvändning och genomföra 

lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i kommunens 

verksamheter. Strategin omfattar mål för energi-

effektivisering från 2014 till 2020 samt en handlings-

plan med åtgärder.  

 

Den antagna energieffektiviseringsstrategin siktar mot 

att minska den totala energianvändningen, för såväl el 

som värme. Den totala energianvändningen i bostäder 

och lokaler ska minska med 18 % med utgångspunkt 

från 2011 till 2020. Till 2020 ska även den kommunala 

fordonsparken vara utbytt till miljöfordon. Vid nyinköp 

eller leasing ska fordonen klara de miljökrav som gäller 

för miljöfordon.  

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 
2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Insamlad mängd 

farligt avfall (kg) 26 498 14 047 26 000 27 000 27 000 

Skyddsområden för 

vattentäkter 5+2 på gång 5+2 på gång  5+2 på gång 7+2 på gång 8+2 på gång 

Andelen miljöfordon 22 %, 16 (72) 20,5 % (16 av 78) 36 % (28 av 78) 49 % (38 av 78) 64 % (50 av 78) 
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DRIFTBUDGET 
 

 

 
 

Driftbudgeten omfattar intäkter och kostnader för den löpande verksamheten i kommunen. Sammanställning av 

kommunens budget 2017 - 2019, netto (jämförelse med bokslut 2015 och prognos för 2016).  
 

 

 

 
  

NÄMND Not Bokslut Prognos Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Kommunfullmäktige pol. org. 616          681          805          816          829          

Revision 627          690          717          737          759          

Valnämnd 1               -                -                150          100          

Överförmyndarnämnd

Politisk organisation 36               61               72               73               73               

Verksamhet 747             1 126          1 240          1 267          1 297          

Summa överförmyndarnämnd 783          1 187       1 312       1 340       1 370       

Kommunstyrelse

Politisk organisation 2 939          3 113          3 223          3 267          3 314          

Kommunledning 1 397          1 483          1 520          1 552          1 589          

Tillväxtavdelning 15 443        15 635        16 407        16 604        16 818        

Vård- och omsorgsavd 157 989      163 576      157 248      160 669      164 428      

Teknik/Infrastruktur 21 497        19 392        19 416        20 797        20 928        

Stab 28 049        29 443        31 792        32 609        33 487        

Skol- och barnomsorgsavd 126 343      123 370      121 462      124 304      127 343      

Social avdelning 19 501        22 475        40 110        40 799        41 605        

Summa kommunstyrelsen 373 158  378 487  391 178  400 601  409 512  

Gemensamma anslag, förvaltade av Ks

Utveckling/struktur -                 -                 1 392          1 000          1 000          

Ej fördelade medel/brist -                 -                 -                 12 412 -       20 201 -       

Delade resurser 1 48 650        40 018        48 009        49 512        51 168        

Pensioner, löneskatt 13 334        13 550        13 700        13 400        13 800        

Summa gemensamma anslag 61 984     53 568     63 101     51 500     45 767     

Bygg- och miljönämnd

Politisk organisation 169             184             190             194             198             

Bygg-  och miljöavdelning 3 975          4 717          4 409          4 482          4 543          

Summa bygg- och miljönämnd 4 144       4 901       4 599       4 676       4 741       

Summa nämndernas verksamhet: 441 313  439 514  461 712  459 820  463 078  

Centrala poster

Kommunens totala avskrivningar 18 782        18 361        21 348        22 733        22 686        

Justering verksamhetens avskrivningar 18 782 -       18 361 -       21 348 -       22 733 -       22 686 -       

Justering interna poster 9 530 -         8 763 -         7 646 -         7 589 -         7 467 -         

Återbet försäkr. premier AFA 3 913 -         -                 -                 -                 -                 

Realisationsvinst/realisationsförlust 408             20               -                 -                 -                 

Övriga centrala poster 2 10               4 179 -         4 485 -         4 485 -         4 485 -         

Summa centrala poster 13 025 -    12 922 -    12 131 -    12 074 -    11 952 -    

NETTOKOSTNAD: 428 288  426 592  449 581  447 746  451 126  

Skatteintäkter 264 247 -     272 055 -     275 184 -     286 032 -     296 901 -     

Fastighetsavgift 11 126 -       11 171 -       11 171 -       11 171 -       11 171 -       

Generella bidrag 166 871 -     164 364 -     170 671 -     161 096 -     154 029 -     

Summa skatte- och statsbidragsintäkter: 3 442 244 - 447 590 - 457 026 - 458 299 - 462 101 - 

Finansiella poster 4 7 666       6 236       5 445       5 553       5 975       

RESULTAT: 6 290 -      14 762 -    2 000 -      5 000 -      5 000 -      



 

 22 

 

 

NOTER 
 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

(tkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Not 1 Delade resurser

Jämtlands gymnasieförbund 34 060        25 365        33 118        34 205        35 401        

Jämtlands Räddningstjänstförbund 9 607          9 754          10 096        10 379        10 690        

Länstrafiken ungdomskort 2 662          2 600          2 465          2 534          2 610          

Länstrafiken i Jämtlands län - Färdtjänst 1 399          1 283          1 300          1 336          1 376          

Gemensam nämnd för upphandling 212             250             255             262             270             

Samordningsförbundet i Jämtlands län 105             152             155             159             164             

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 162             163             165             169             175             

Regionförbundet Jämtlands län 443             451             455             468             482             

Summa delade resurser: 48 650     40 018     48 009     49 512     51 168     

Not 2 Övriga centrala poster

Inkontinensbidrag från Landstinget 124 -            112 -            100 -            100 -            100 -            

Justering budgeteterat PO-pålägg, pensioner 1 251 -         2 301 -         2 500 -         2 500 -         2 500 -         

Återvunna kundförluster och liknande 45 -              10 -              10 -              10 -              10 -              

Kostnader avseende borgensåtaganden 14               -                 -                 -                 -                 

Avgångsvederlag, likn överenskommelser 1 165          119             -                 -                 -                 

Kostnader inkassotjänst 42               25               25               25               25               

Utrangerade anläggningstillgångar -                 100             100             100             100             

Självriskkostnader brand Octowood 209             -                 -                 -                 -                 

Statsbidrag äldresatsning -                 2 000 -         2 000 -         2 000 -         2 000 -         

Summa övriga centrala poster: 10             4 179 -      4 485 -      4 485 -      4 485 -      

Not 3 Skatte- och statsbidragsintäkter

Skatteintäkter 264 477 -     274 194 -     277 140 -     286 032 -     296 901 -     

Slutavräkning 230             2 139          1 956          -                 -                 

264 247 -     272 055 -     275 184 -     286 032 -     296 901 -     

Fastighetsavgift 11 126 -       11 171 -       11 171 -       11 171 -       11 171 -       

Inkomstutjämningsbidrag 77 238 -       82 494 -       90 152 -       85 161 -       82 253 -       

Kostnadsutjämningsbidrag 55 034 -       49 817 -       49 369 -       48 987 -       48 604 -       

Regleringsbidrag/-avgift 250             221             58 -              1 031          1 686          

Strukturbidrag 9 192 -         8 518 -         8 509 -         8 443 -         8 377 -         

Införandebidrag 3 361 -         1 344 -         -                 -                 -                 

LSS-utjämning 20 902 -       14 270 -       12 241 -       12 146 -       12 051 -       

Övriga generella bidrag fr staten 1 394 -         8 142 -         10 342 -       7 390 -         4 430 -         

166 871 -     164 364 -     170 671 -     161 096 -     154 029 -     

Summa skatte- och statsbidragsintäkter: 442 244 - 447 590 - 457 026 - 458 299 - 462 101 - 

Not 4 Finansiella poster

Ränteintäkter likvida medel bank mm 58 -              -                 -                 -                 -                 

Återbäring och ränta Kommuninvest 77               545 -            541 -            541 -            541 -            

Ränteintäkter kundfordringar mm 71 -              75 -              75 -              75 -              75 -              

52 -              620 -            616 -            616 -            616 -            

Räntekostnader låneskuld 7 278          6 450          5 437          5 500          5 500          

Räntekostnader pensionsskuld 324             266             509             554             976             

Bankavgifter, dröjsmålsräntor mm 116             140             115             115             115             

7 718          6 856          6 061          6 169          6 591          

Summa finansiella poster: 7 666       6 236       5 445       5 553       5 975       
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RESULTATBUDGET  
 

 

 

Resultatbudgeten visar kommunens beräknade intäkter och kostnader under 2017 - 2019 och ger kommunens budgeterade 

resultat. (jämförelse med bokslut 2015 och prognos för 2016). 

 

 
 

 

(mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens nettokostnad 409,5 -    408,2 -    428,3 -    425,1 -     428,4 -    

Av- och nedskrivningar 18,8 -      18,4 -      21,3 -      22,7 -       22,7 -      

NETTOKOSTNAD: 428,3 - 426,6 - 449,6 -  447,8 -  451,1 -  

Skatteintäkter 264,2     272,1     275,2     286,0      296,9     

Generella statsbidrag och utjämning 178,0     175,6     181,8     172,3      165,2     

Finansiella intäkter 0,1         0,6         0,6         0,6          0,6         

Finansiella kostnader 7,7 -        6,9 -        6,0 -        6,1 -         6,6 -        

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 6,3       14,8     2,0       5,0        5,0       

Extraordinära intäkter -            -            -            -            -            

Extraordinära kostnader -            -            -            -            -            

ÅRETS RESULTAT: 6,3       14,8     2,0       5,0        5,0       
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BALANSBUDGET  
 
 

 

Balansbudgeten visar kommunens beräknade tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut för åren 2017 - 2019. 

(jämförelse med bokslut 2015 och prognos för 2016).   

 

 

 
 

 

 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

(mkr) 2015 2016 2017 2018 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggn 302,6        320,4        316,0           307,2        299,8        

Maskiner och inventarier 10,2          12,7          13,4             14,2          14,2          

Finansiella tillgångar 5,2            6,8            6,8               6,8            6,8            

318,0        339,9        336,2           328,2        320,8        

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 36,1          52,6          52,6             52,6          52,6          

Likvida medel 80,8          23,0          20,3             29,0          38,7          

116,9        75,6          72,9             81,6          91,3          

SUMMA TILLGÅNGAR 434,9     415,5     409,1        409,8     412,1     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital

Ingående eget kapital 62,7          69,0          83,8             85,8          90,8          

Årets resultat 6,3            14,8          2,0               5,0            5,0            

69,0          83,8          85,8             90,8          95,8          

  Resultatutjämningsreserv -             -             -                -             -             

  Övrigt eget kapital 69,0       83,8       85,8           90,8       95,8       

Avsättningar

Avsättning för pensioner 23,9          23,5          24,5             25,0          27,1          

Övriga avsättningar 16,0          16,0          11,4             11,4          11,4          

39,9          39,5          35,9             36,4          38,5          

Skulder

Långfristiga skulder 220,1        200,3        195,5           190,7        185,9        

Kortfristiga skulder 105,9        91,9          91,9             91,9          91,9          

326,0        292,2        287,4           282,6        277,8        

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 434,9     415,5     409,1        409,8     412,1     

Ansvarsförbindelser och ställda panter (mkr)

Pensionsförpliktelser 185,7        178,3        174,1           171,0        169,8        

Löneskatt pensionsförpliktelser 45,1          43,3          42,2             41,5          41,2          

230,8        221,6        216,3           212,5        211,0        

Borgensförbindelser 7,9            7,3            1,9               1,9            1,9            

Ställda panter -              -              -                  -              -              
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FINANSIERINGSBUDGET  
 

 

 

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen får in pengar och hur de kommer att användas under åren 2017 - 2019. 

Skillnaden visar förändringen av likvida medel (jämförelse med bokslut 2015 och prognos för 2016). 

 

 

 
 

 

 

 

(mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan 

2015 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 6,3       14,8     2,0       5,0       5,0       

Justeringsposter enligt specifikation 14,0     18,8     17,7     23,2     24,8     

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital

20,3   33,6   19,7   28,2   29,8   

+/- Minskn/ökning förlagslån mm -          -          -          -          -          

+/- Minskn/ökning förråd mm -          -          -          -          -          

+/- Minskn/ökning övr kortfristiga fordringar 0,8       17,3 -    -          -          -          

+/- Minskn/ökning övr kortfristiga skulder 10,4     14,0 -    -          -          -          

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,5   2,3     19,7   28,2   29,8   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i fastigheter och inventarier 11,8 -    60,9 -    17,6 -    14,7 -    15,3 -    

Invest.bidrag fastigheter och inventarier -          14,9     -          -          -          

Försäljning av fastigheter och inventarier 14,4     7,3       -          -          -          

Investering i aktier och andelar 0,7 -      1,6 -      -          -          -          

Försäljning av aktier och andelar 0,4       -          -          -          -          

Kassaflöde från investeringsverksamheten 2,3     40,3 -  17,6 -  14,7 -  15,3 -  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning

Upplåning

Nyupptagna långfristiga lån -          -          -          -          -          

Amortering långfristiga lån 5,8 -      19,8 -    4,8 -      4,8 -      4,8 -      

Ökning kortfristiga lån 0,3       -          -          -          -          

Minskning kortfristiga lån -          -          -          -          -          

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 5,5 -    19,8 -  4,8 -    4,8 -    4,8 -    

Årets kassaflöde 28,3   57,8 -  2,7 -    8,7     9,7     

Likvida medel vid årets början 52,5     80,8     23,0     20,3     29,0     

Likvida medel vid årets slut 80,8   23,0   20,3   29,0   38,7   

Specifikation till justeringsposter

Justering för avskrivningar 18,8     18,4     21,3     22,7     22,7     

Justering för förändring pensionsavsättn inkl löneskatt 0,3       0,4       1,0       0,5       2,1       

Just för förändring avsättning deponi 0,2 -      -          4,6 -      -          -          

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 

som ingår i årets resultat 4,9 -      -          -          -          -          

Justeringsposter 14,0   18,8   17,7   23,2   24,8   
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INVESTERINGSPLAN 

 

 

 

En investeringsplan upprättades i den preliminära 

kommunplanen där investeringsbudgeten för 2017 

uppgick till 16,3 miljoner kronor exklusive planerade 

ombudgeteringar från 2016.  

 

I den slutliga kommunplanen har vissa revideringar i 

investeringsplanen gjorts och investeringar för 2021 har 

lagts till.  

 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår i den slutliga 

kommunplanen till 19,7 miljoner kronor exklusive 

planerade ombudgeteringar från 2016. Den totala 

volymen i investeringsplanen för 2017 - 2021 uppgår 

till 81,8 miljoner kronor. Till investeringsplanen ska 

läggas prognostiserade ombudgeteringar från 2016 på 

5,9 miljoner kronor.  

 

För kommunen är det viktigt att nödvändiga och 

utvecklande investeringar genomförs vid den tidpunkt 

och i den takt som bedöms mest fördelaktig.  

 

Investeringar, kommunledning 

 

I investeringsplanen är det årligen avsatt 500 tkr för att 

kunna hantera oplanerade uppkomna investeringsbehov 

av lägre belopp.  

 

Investeringar, vård- och omsorgsavdelning 

 

I avdelningens investeringsplan inryms årligen 

investeringar i vårdutrustning och inventarier med  

400 tkr samt utbyte till så kallade hotellås på 

kommunens äldreboenden med 70 tkr per år. Under 

2017 görs också en ombyggnation till trådlöst nät på 

Gellinergården och Gimsätra.  

 

Investeringar, teknik- och infrastrukturavdelning 

 

Långsiktiga och större investeringar i kommunen 

genomförs av teknik- och infrastrukturavdelningen. 

 

Under kommunplaneperioden är det fortsatt stort fokus 

på utvändiga ombyggnationer av bostäder och lokaler 

samt åtgärder på fastighetstak, investeringar i gator och 

vägar, energieffektiviseringar, byte gatubelysningar 

samt byten av VA-ledningar och stambyten i bostäder. 

Under 2017 kommer utbyte till SBF-godkända 

brandlarm att slutföras. Det planerade nya reningsverket 

i Pilgrimstad har försenats och medel kommer begäras 

ombudgeterade till 2017. Det kommer också att göras 

åtgärder inom redan befintliga reningsanläggningar. 

Jämfört med den preliminära kommunplanen har 

budgeten för 2017 nu utökats med 1 700 tkr för 

ventilation på Gimsätra. Den investeringen har en 

återbetalningstid på drygt fyra år genom att el- och 

värmeenergikostnader kommer bli lägre.  

 

Investeringar, stab 

 

I stabens investeringsbudget inryms bland annat medel 

för kommunens utbyte av personaldatorer och servrar. 

Jämfört med i den preliminära kommunplanen har 

budgeten för 2017 nu utökats med 1 000 tkr till SAN, 

disklagring. Under 2016 har det funnits 650 tkr för den 

investeringen men de kommer att lämnas tillbaka 

eftersom förutsättningarna har förändrats.  

 

Investeringar, skol- och barnomsorgsavdelning 

 

I avdelningens investeringsplan inryms årligen 

investeringar i inventarier med 100 tkr och för 

elevdatorer och surfplattor med 200 tkr år 2017 och 450 

tkr åren 2018 - 2021. Under 2017 kommer investeringar 

att göras i trådlöst nät inom grundskolan.   

 

Investeringar, bygg- och miljöavdelning 

 

I avdelningens investeringsplan finns medel för årliga 

revideringar av detaljplaner med 200 tkr.  
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Investeringsplan per projekt 
 

 

 
 

  

Projekt Prognos om- Budget Plan Plan Plan Plan

(tkr) budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledning

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

Summa: -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

Vård- och omsorgsavdelning

Hotellås Äldreboende -                    70,0             70,0             70,0             70,0             70,0             

Trådlöst nät Gellinergården o Gimsätra -                    700,0           -                  -                  -                  -                  

Inventarier vård och omsorg -                    400,0           400,0           400,0           400,0           400,0           

Summa: -                    1 170,0        470,0           470,0           470,0           470,0           

Teknik- och infrastrukturavdelningen

Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgr -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

Verksamhetsanp kommunala lokaler 300,0            500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

Reningsanl Flatnor, Döviken,Revs,Rissna -                    700,0           1 000,0        200,0           500,0           1 000,0        

Standarhöjande åtgärder gator och vägar -                    2 500,0        2 500,0        2 500,0        3 000,0        3 000,0        

Driftövervakning/energieffektivisering -                    300,0           800,0           800,0           800,0           1 000,0        

Byte VA-ledningar/VA-anläggningar -                    500,0           500,0           500,0           500,0           750,0           

Byte gatubelysning -                    250,0           250,0           250,0           250,0           250,0           

Utvändig ombyggn bostäder/lokaler -                    2 000,0        1 500,0        1 500,0        1 500,0        1 500,0        

Ombyggn gator/vägar fastigheter -                    600,0           600,0           600,0           600,0           600,0           

Invest fritidsanläggningar -                    150,0           150,0           150,0           150,0           150,0           

Nya brandlarm SBF-godkända -                    1 000,0        -                  -                  -                  -                  

Ny fasadbekl paviljonger Furuhagen -                    -                  -                  600,0           -                  -                  

Fallskydd tak fastigheter -                    500,0           500,0           500,0           500,0           -                  

Stambyte bostäder -                    -                  750,0           750,0           1 000,0        1 000,0        

Byte tak fastigheter -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

Byte fönster/dörrar fastigheter -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

ÅVC Bräcke ombyggnad -                    -                  -                  4 000,0        -                  -                  

Översiktsplaner -                    -                  -                  -                  250,0           250,0           

Reningsverk Pilgrimstad 4 875,0         -                  -                  -                  -                  -                  

Sekundär datahall -                    1 000,0        -                  -                  -                  -                  

Gimsätra ventilation -                    1 700,0        -                  -                  -                  -                  

Summa: 5 175,0         13 200,0      10 550,0      14 350,0      11 050,0      11 500,0      
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Investeringsplan per projekt, forts 
 

 

 
 

 

 

  

Projekt Prognos om- Budget Plan Plan Plan Plan

(tkr) budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Staben

Fysisk infrastruktur 700,0            -                  400,0           -                  -                  -              

Nytt SAN, disklagring -                    1 000,0        -                  -                  -                  -              

Nätverksutrustning -                    150,0           150,0           150,0           150,0           750,0           

Servrar -                    400,0           800,0           400,0           800,0           400,0           

IT enligt IT-plan -                    300,0           300,0           300,0           300,0           300,0           

Personaldatorer -                    650,0           650,0           650,0           650,0           650,0           

Summa: 700,0            2 500,0        2 300,0        1 500,0        1 900,0        2 100,0        

Skol- och barnomsorgsavdelning

Elevdatorer/surfplattor -                    200,0           450,0           450,0           450,0           450,0           

Trådlöst nät -                    1 800,0        -                  -                  -                  -                  

Inventarier skola och barnomsorg -                    100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           

Summa: -                    2 100,0        550,0           550,0           550,0           550,0           

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Bygg- och miljöavdelning

Detaljplaner -                    200,0           200,0           200,0           200,0           200,0           

Summa: -                    200,0           200,0           200,0           200,0           200,0           

S:a nettoinvesteringar hela kommunen: 5 875,0      19 670,0  14 570,0  17 570,0  14 670,0  15 320,0  
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KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtlands Gymnasium 
 

Ordförande: Anton Waara (s) 

Ledamot: Jörgen Persson (s) 

Ledamot: Cathrine Blomqvist (s) 

Förbundschef:  Mikael Cederberg 

 

Det huvudsakliga uppdraget för Jämtlands gymnasie-

förbund är att ansvara för medlemskommunernas 

skyldighet att erbjuda kommunernas ungdomar 

gymnasieutbildning i enlighet med lagar och 

förordningar. 

 

Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda och 

Östersunds kommuner. Förutom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola ingår förbundets verksamhet även 

vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska för 

invandrare (SFI) samt kvalificerad vuxenutbildning. 

 

Samordningsförbundet i 
Jämtlands län 
 

Ordförande: Jonny Springe (s) 

Ledamot:  Monica Drugge Hjortling (s) 

Förbundschef: Åke Rönnberg 

 

Alla kommuner i länet, landstinget, Försäkringskassa 

och Arbetsförmedling är medlemmar i förbundet.  

 

Förbundets uppgift är att svara för en finansiell 

samordning inom rehabiliteringsområdet. De insatser 

som finansieras av förbundet ska erbjudas individer som 

är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade 

insatser. Med hjälp av insatserna ska de individer som 

deltar uppnå eller förbättra förmågan att utföra 

förvärvsarbete.  

 

Jämtlands 
Räddningstjänstförbund 
 

Ordförande: Ida Asp (s) 

Ledamot:  Jonas Sandbom (s) 

Tf förbundschef: Lars Nyman 

 

Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägar-

kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, 

Ragunda, Härjedalen och Bräcke.  

 

Förbundet arbetar för att skydda människors liv, hälsa 

och egendom samt miljön mot olyckor. Förutom att 

släcka bränder och göra räddningsinsatser arbetar man 

förebyggande med tillsyn, information, rådgivning och 

utbildning. 

 

 

  

 
JÄMTLANDS 

GYMNASIUM 

 

 

 

SAMORDNINGS-

FÖRBUNDET I 

JÄMTLANDS LÄN 
 

JÄMTLANDS 

RÄDDNINGS-

TJÄNST-

FÖRBUND 

 

 

BRÄCKE 

KOMMUN 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

Ordförande: Anna-Lisa Isaksson (s) 

1:e vice ordförande:  Peter Edling (l) 

2: e vice ordförande: Knut Richardsson (pol.ob.) 

 

 

 

Verksamhet 
 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 

församling och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål  

och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga  

ekonomiska frågor, årsredovisning och ansvarsfrihet samt  

nämndernas organisation och verksamhetsformer.  

 

Fullmäktige har en permanent beredning, beredningen för  

kommunfullmäktiges arbetsformer. 

 

Budget, tkr 
 

 
 

Mål 
 

Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verk-

samheten. Med det avses beslut i sådana övergripande 

frågor som har betydelse för den kommunala verk-

samheten i stort. Fullmäktige beslutar också i sådana 

ärenden som har betydelse för den kommunala 

ekonomin. Vilka nämnder som ska finnas och vilka 

uppgifter de ska ha är också en fråga för fullmäktige. 

 

Kvalitet 
 

Bräcke kommunfullmäktige strävar efter högsta möjliga 

kvalitet i sitt arbete. För att uppnå detta krävs stor nog-

grannhet och rätt beslutsunderlag. Det är eftersträvans-

värt att kommunmedborgarna har inflytande och insyn i 

beslutsprocessen samt att kommunen använder ett 

enkelt och begripligt språk för att inte utestänga någon. 

Kvalitetssäkringen är en pågående process. 

 

Åren 2018 - 2019 
 

Ny mandatperiod för kommunfullmäktige påbörjas i 

oktober 2018. Kommunfullmäktige fattade i oktober 

2016 beslut om att antalet ledamöter i kommun-

fullmäktige ska minskas till 31 från och med nästa 

mandatperiod (kf § 122/2016).  

 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
  

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal sammanträden 5 4 5 5 5 

Antal protokollförda ärenden 148 106 150 165 170 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 616                681               805               816               829               

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 616              681            805            816            829            

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är följande 

för mandatperioden 2014-10-15 - 2018-10-14: 

 

Socialdemokraterna 14 

Centerpartiet 11 

Moderaterna 4 

Landsbygdens Framtid i Bräcke 3 

Sverigedemokraterna 3 

Vänsterpartiet 2 

Liberalerna 1 

Miljöpartiet 1 

Antal ledamöter 39 
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REVISION 
 

 

 

Revisorer: Barbro Henriksson, ordförande (m) 

 Anna Lindström, vice ordförande (s) 

 Mats Eriksson (s) 

 Inger Berggren Lundqvist (v) 

 Bo Nyström (lfb) 

 Per Olov Mellgren (c) 

 Steinar Pettersson (mp) 

 

 

Verksamhet 
 

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 parti-

politiskt obundna. Varje revisor är självständig i sitt 

arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning 

av sakkunniga yrkesrevisorer. 

 

 

Budget, tkr 
 

 
 
Verksamhetsförändringar 2017 
 

Inga förändringar av verksamheten är planerad. 

 

Kvalitet 
 

Det lagstadgade kravet på att följa god revisionssed 

innebär ett krav från lagstiftaren på enhetlighet och 

kvalitet. Att arbeta enligt god revisionssed är således en 

grundförutsättning för god kvalitet och kvalitetssäkring 

av revisionsarbetet. En viktig del i revisorernas 

kvalitetsarbete är bland annat att samtliga revisions-

rapporter alltid är föremål för faktaavstämningar. 

 

Åren 2018 - 2019 
 

Inför varje år genomför revisorerna en riskanalys och 

utifrån denna väljs vilka områden som ska granskas.  

  

 

 

 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 627                690               717               737               759               

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 627              690            717            737            759            
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KOMMUNSTYRELSEN 
 

 

 

 

Ordförande:  Sven-Åke Draxten (s) 

1:e vice ordförande:  Jörgen Persson (s) 

2:e vice ordförande: Barbro Norberg (lfb) 

Oppositionsråd:  Theresa Flatmo (c) 

Kommunchef: 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 social-

utskott och ett näringslivsutskott, som består av tre 

ledamöter och tre ersättare vardera. Ledamöter och 

ersättare väljs för samma tid som de valts i kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsen har fyra permanenta 

arbetsgrupper för frågor inom: 

 

 

 Vård- och omsorg 

 Barn- och ungdom 

 Samhällsbyggnad 

 Ekonomi 

Dessutom finns två permanenta råd: 
 

 Folkhälsorådet/ Brottsförebyggande rådet 

 Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

 

 

 

Budget, tkr 
 

 
 

Mål 
 

Kommunstyrelsens mål är en säker och tydlig besluts-

process som ger korrekta och väl underbyggda beslut. 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2016  

(kf § 149/2016) att kommunstyrelsens sammanträden 

ska vara öppna för allmänheten från och med ärende 

fyra.  

 

För att göra det möjligt för fler personer att ta del av 

sammanträdena har kommunstyrelsen beslutat att bland 

annat se över formerna för annonsering, i vilka lokaler 

samt på vilka tider styrelsen sammanträder  

(ks § 161/2016). 

Kvalitet 
 

Kommunstyrelsen strävar alltjämt efter att uppnå högsta 

möjliga kvalitet i sitt arbete. Ett mer digitaliserat 

arbetssätt bedöms på sikt öka kvalitetssäkringen i 

beslutsprocesserna. Enligt kommunfullmäktiges beslut, 

kommer den politiska organisationen i sin helhet ses 

över under 2017 (kf § 122/2016).  

 

Åren 2018 - 2019 
 

Kommunstyrelsen kommer kontinuerligt att behöva 

arbeta med att anpassa sina verksamheter till förändrade 

förutsättningar och tillgängliga resurser. 

 

  

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 2 939             3 113            3 223            3 267            3 314            

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 2 939           3 113         3 223         3 267         3 314         

Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är följande 

för mandatperioden 2014-10-15 - 2018-10-14: 

 

Socialdemokraterna 4 

Centerpartiet 4 

Landsbygdens framtid i Bräcke 1 

Moderaterna 1 

Vänsterpartiet 1 

Antal ledamöter 11 
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Verksamhetsmått/nyckeltal  
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal sammanträden 8 5 7 7 8 

Antal registrerade ärenden 577 427 600 600 600 

Antal protokollförda ärenden 222 128 200 200 225 

 

 

 

Gemensamma anslag 
 

Gemensamma anslag förvaltas av kommunstyrelsen. De 

verksamheter som ingår är medel för pensioner, medel 

för utveckling och struktur och kostnader för delade 

resurser som omfattar kostnader för räddningstjänst, 

gymnasieutbildning, färdtjänst, ungdomskort, 

gemensam nämnd för upphandling samt avgifter till 

Samordningsförbundet Jämtland, Region Jämtland 

Härjedalen och till Sveriges kommuner och landsting. 

Delade resurser administreras av staben enligt avtal och 

beslut.  

 

Utveckling/struktur är en centraliserad reserv för att 

möjliggöra satsningar på utvecklingsprojekt under året. 

Medlen kan även användas i samband med strukturella 

åtgärder för att ställa om verksamheter inför framtiden 

samtidigt som det är en buffert för att nå det finansiella 

målet. 

 
Budget, tkr 
 

 
 

 

Budget, tkr, netto per verksamhet 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 70 319           67 289          68 779          57 178          51 445          

Intäkter 8 335 -            13 721 -         5 678 -           5 678 -           5 678 -           

Nettokostnad 61 984        53 568       63 101       51 500       45 767       

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Utveckling och struktur -                     -                   1 392            1 000            1 000            

Ej fördelade medel/brist -                     -                   -                   12 412 -         20 201 -         

Delade resurser 48 650           40 018          48 009          49 512          51 168          

Pensioner 13 334           13 550          13 700          13 400          13 800          

Nettokostnad 61 984        53 568       63 101       51 500       45 767       
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Kommunledning 
 

Kommunchef: Bengt Flykt 

 

Verksamhet 
 

Kommunchefens roll är övergripande - att lotsa 

kommunen mot visionen, att leda förvaltnings-

organisationen och att vara ansvarig för samverkan med 

andra aktörer.  

 

Syftet är att i varje given situation, med visionen i 

centrum, leverera beslutsunderlag till kommunstyrelsen, 

att utifrån fattade beslut formulera realistiska mätbara 

mål för verksamheterna, genomföra dessa samt att 

återredovisa utfallet. 

 

Budget, tkr 
 

 
 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Under året kommer driftsättning och invigning av 

världens längsta inomhusarena för längdskidåkning och 

skidskytte att invigas. Det kommer att kräva mycket 

arbete av såväl kommunledning, tillväxtavdelning som 

Gällö Sports Arena AB. 

  

I de egna verksamheterna kommer framtida vård och 

omsorg att behöva ligga i fokus. 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 1 397             1 483            1 520            1 552            1 589            

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 1 397           1 483         1 520         1 552         1 589         
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Tillväxtavdelning 
 

 

Chef:  Anna Jensén Salomonsson 

 

 
Verksamhet 
 

Avdelningen ansvarar för följande huvudverksamheter: 

 

-Näringslivs- och landsbygdsutveckling 

-Kultur- och föreningsliv samt  

-Information. 

 

Övriga verksamheter som ingår på avdelningen är 

frågor som rör folkhälsa, utvecklings- och utrednings-

projekt samt ansvar för kommunhusets reception. 

Värdskapet genomsyrar alla delar och det är ett arbete 

som ständigt pågår. 

 

Näringslivs- och landsbygdsutveckling  

 

Under 2017 kommer en handlingsplan för ett förbättrat 

näringslivsklimat tas fram i samverkan med 

näringslivet. Dialog samt utveckling av IT-infrastruktur 

samt kommunikationer (tåg, buss, bil,) pågår ständigt 

genom samverkansmöten med Länstrafiken, 

Trafikverket, Region Jämtland/Härjedalen, Funktionella 

Mittstråket, Atlantbanan med flera. 

 

För besöksnäringen (företag och föreningar) kommer 

näringslivs- och destinationsutvecklingen kring 

skidtunneln i Gällö vara prioriterad samt utveckling och 

uppföljning av de InfoPoints som lanserades under 

2016. En InfoPoint är en enklare, bemannad 

turistinformation. Turistsamordnaren arbetar som 

tidigare aktivt med att synliggöra besöksmål och 

arrangemang i kommunen.  

 

Kultur- och föreningsliv  
 

Biblioteken fortsätter sin särskilda satsning Bokstart 

under 2017, med stöd av Kulturrådet. Alla familjer med 

barn födda från mars 2016 erbjuds hembesök när barnet 

är 6 månader och 12 månader. Föräldrarna hälsas 

välkomna till biblioteket och får tips om hur man kan 

stärka barnets språkutveckling. 

 

Kulturskolan som numera erbjuder avgiftsfri under-

visning arbetar vidare för att verksamheten ska nå ännu 

fler barn i årskurs 4 till 9, bland annat genom olika 

utåtriktade aktiviteter. 

 

Att stötta det ideella föreningslivet och samverka med 

studieförbunden är två av de viktigaste pusselbitarna 

inom verksamheten. Under 2017 aviseras fortsatta 

möjligheter till särskilda statliga stöd för att arbeta med 

sommarlovsaktiviteter och integrationsaktiviteter. 

 

Information 

 

Ökade förväntningar från medarbetare, invånare, 

politiker och andra myndigheter samt förutsättningarna 

för digital kommunikation gör att det krävs strategiskt- 

och operativt arbete parallellt. Under 2017 kommer 

arbetet med att ta fram en övergripande 

kommunikationsplattform prioriteras. Uppföljning och 

utveckling av de kanaler som finns är ett av de första 

stegen i detta (bracke.se, Facebook, tidningen Inblick, 

intranätet Insider med mera). Det är ett omfattande 

arbete som siktar både mot extern och intern 

kommunikation och det handlar bland annat om grafisk 

profil, budskap och kanaler för information. Målet är att 

tydliggöra och underlätta för både medarbetare och 

invånare. 

 

Övrigt 

 

Folkhälsa 

 

Samverkan med Ånge kommun och utveckling av 

folkhälsoarbetet via bland annat brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) och folkhälsorådet kommer att ske under 

2017. Verksamheten är kopplad till den årliga 

aktivitetsplanen som görs och den kommer att ses över.  

 

Utvecklingsprojekt 

 

Avdelningen deltar i olika utvecklingsprojekt, både 

interna och externa projekt som till exempel:  

-MidSweden SkiPark  

-Fiberutbyggnaden  

-Lokalt ledd utveckling, Leader Mittland Plus  

-Regionalt etableringsfrämjande, Region JH  

-Smart Green Region Mid-Scandinavia, Östersunds- 

Sundsvalls- och Trondheims kommun 

-LONA-projekt, Naturvårdsverket via Länsstyrelsen 

-Bokstart, Kulturrådet 
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Budget, tkr 
 

 
 

 

Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

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

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där företagen är nöjda med 

avdelningens service ska uppgå till minst 90 %. 

Enkät  Andel svar som anger ” ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på en 

femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal företagskontakter 120 150 100 165  

Antal nyhetsbrev      

 

Aktiviteter: 

 Ta fram en handlingsplan för näringslivsklimatet. 

 Arbeta med destinations- och näringslivsutveckling kring skidtunneln. 

 Renodla tjänsterna som arbetar med Näringslivs- och landsbygdsutveckling. 

 Utvärdera och utveckla InfoPoints. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där invånarna upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till 75 %. 

Enkäter via Inblick och 

webb samt 

medborgarpanel 

Andel svar som anger ” ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på en 

femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal unika besök på kommunens 

hemsida 

    685 018  

(31/8) 

Mätning på Facebook, andel som 

”gilla” sidan. 

    132  

(31/10) 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 16 990           16 042          16 676          16 873          17 087          

Intäkter 1 547 -            407 -              269 -              269 -              269 -              

Nettokostnad 15 443        15 635       16 407       16 604       16 818       
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Aktiviteter: 

 Påbörja arbetet med en kommunikationsplattform med fokus på grafisk profil och kommunikation. 

 Utveckling av hemsida via redaktörsnätverk, språkutbildning samt tillgänglighetsnätverk. 

 Utveckling av innehåll samt utgivning av tidningen Inblick. 

 

 

Politiskt mål 

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

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal utlån på biblioteken   49 345 49 162  

Aktiva låntagare på biblioteken 1 762 1 844 1 879 1 873  

Antal hembesök, Bokstart      

 

Aktiviteter: 

 Hembesök hos barnfamiljer inom ramen för Bokstart. 

 Särskild information om språkutveckling till förskolor, BVC med flera. 

 

 

Politiskt mål 

Kulturskolan är attraktiv och håller en hög kvalitet.  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen barn som deltar i kulturskolans 

verksamhet ökar. 

Jämfört med totalt antal elever  

åk 4 – åk 9 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel elever inskrivna i 

kulturskolan (ht) 
40,0 % 39,4 % 44,3 % 40,9 % 45,6 % 

 

Aktiviteter: 

 Utåtriktade aktiviteter.  

 Test av kortare kurser, olika ämnesinriktningar. 

 Översättning av informationsmaterial till andra språk. 

 

 

Politiskt mål 

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

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.  Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra 

 

91 % 92 % 95 %  

 

Aktiviteter: 

 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer 

 Utveckla arbetet med värdegrund, information och delaktighet vid minst ett tillfälle under året.  

 Ge alla möjlighet till kompentensutveckling minst en gång under året exempelvis till föreläsningar eller kurser. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 

     

 

Aktiviteter: 

 Påbörja arbetet med kommunikationsplattform med fokus på värdegrundsarbete och utveckling av Intranätet. 

 Genomföra utbildningar inom kommunikation för medarbetare. 

 

 

Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) +934 +1 384 +1 035 +124  

 

Aktiviteter: 

 Uppföljning av ekonomin vid varje APT (arbetsplatsträff) samt delårsbokslut och prognoser.  
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Verksamhetsförändringar 2017 
 

Under 2017 kommer tjänsterna inom näringsliv- och 

landsbygdsutveckling tydliggöras och renodlas. 

Målsättningen är att anställa en landsbygdsutvecklare på 

heltid i början av året. Tjänsten har tidigare kombinerats 

med tjänsten som näringslivsutvecklare. Under 2016 har 

Turism- och inflyttarsamordnartjänsten ansvarat för 

frågorna som rör serviceplanen inklusive kommersiell 

service. Dessa frågor flyttas också till den blivande 

landsbygdsutvecklaren. Invigning och öppnandet av 

skidtunneln är planerad till juni 2017. Denna nya 

reseanledning, medför en stor möjlighet för både 

befintligt och nytt näringsliv i området och därför är det 

av vikt att renodla tjänster så tid frigörs för detta 

uppdrag också. 

 

Samordningen kring fiberutbyggnad minskar i takt med 

utbyggnaden, samtidigt som bredband via optofiber i 

hela kommunen gör att E-tjänster och övrig 

digitalisering av kommunens verksamheter möjliggörs. 

Resurser kommer att krävas för att få till detta och här 

krävs både utredningar och samordning av insatser som 

rör hela den kommunala verksamheten.  

 

Kvalitet 
 

Att hitta verktyg som underlättar och effektiviserar, 

mätmetoder och mått som förbättrar verksamheten är en 

ständigt pågående process. Kvalitativa intervjuer vid 

företagsbesök kommer att göras under året. Utveckling 

av InfoPoints är också prioriterat under 2017. 

 

Åren 2018 – 2019 
 

Förväntningarna från invånare, personal, politiker och 

övriga myndigheter på information och kommunikation 

har ökat de senaste åren och bedömningen är att det 

fortsatt kommer att öka. Detta är utvecklingsdelar som 

det bör avsättas resurser för. Alla verksamheter är mer 

eller mindre berörda och det är en övergripande fråga. 

Servicecenter, InfoPoints, sociala medier, ständig 

uppkoppling och e-tjänster är några av de 

kommunikativa verktyg som utvärderas nu och framåt. 

 
 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Totalt antal biblioteksbesök  61 830  62 000 62 000 62 000 

Antal utlån per aktiv låntagare 27,2  30 30 30 

Antal användare på bibliotekens webbsida. 175 361  200 000 200 000 200 000 
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Vård- och omsorgsavdelning 
 

Chef:   Anders Åreng 

Biträdande chef:  Marita Larsson 

 

 

Verksamhet 
 

I vård- och omsorgsavdelningen ingår SOL/LSS- 

verksamhet med nio enheter och HSL-verksamhet  

samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, bistånds-

handläggning och vårdutvecklare. 

 

 

Budget, tkr 
 

 
 

 

Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

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

förmågor/styrkor.  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

90 % av brukarna ska uppleva att de är nöjda med 

den vård och omsorg de får. 

Socialstyrelsens enkät 

Undersökningen av äldres 

uppfattning om kvaliteten i 

hemtjänst respektive särskilt 

boende. 

Andel personer som är 

mycket/ganska nöjda inom 

hemtjänst respektive särskilt 

boende, avseende måttet 

helhetssyn. 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Brukarbedömning hemtjänst 

helhetssyn 

 
94 % 96 % 95 % 94 % 

Brukarbedömning särskilt boende 

helhetssyn 

 
94 % 84 % 92 % 91 %  

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 184 482         187 703        181 411        185 291        189 542        

Intäkter 26 493 -          24 127 -         24 163 -         24 622 -         25 114 -         

Nettokostnad 157 989      163 576    157 248    160 669    164 428    
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

95 % av brukarna ska vara nöjda med 

bemötandet.  

Socialstyrelsens enkät 

Undersökningen av äldres 

uppfattning om kvaliteten i 

hemtjänst respektive särskilt 

boende. 

 

 

Indikatorer:  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Brukarbedömning hemtjänst  98 % 100 % 99 % 98 % 

Brukarbedömning särskilt boende   96 % 98 % 96 % 96 % 

 

Aktiviteter: 

 Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplanerna och kontaktmannaskapet. 

 Fortsätta implementera och utveckla IT-lösningar som till exempel nyckelfri hemtjänst och mobilt stöd. 

 Implementera boendestöd i verksamheten. 

 

 

Politiskt mål 

Bräcke kommun ska ha en god omvårdnadskontinuitet.  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Antal personal som en hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar (medelvärde) ska uppgå till högst 

15 personer. 

Intern uppföljning, planerings-

systemet Laps Care.  

Mätningen genomförs under 

två veckor på hösten. 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Personalkontinuitet medelvärde (st)  17 16 17 16 

Aktiviteter: 

 Utbildning i planeringssystemet Laps Care ska genomföras i början av året. 

 Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier. 

 

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.   
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Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 79 % 69 % 76 %  

 

Aktiviteter: 

 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer 

 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 

     

 

 

Politiskt mål 

Andelen utbildad personal ska öka över tid. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andel undersköterskor ska vara lägst 83 % den 

31 december 2017  

Statistik från 

personalfunktionen. 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel undersköterskor  80,37 % 81,25 % 80,79 %  

 

Aktiviteter: 

 Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier.  

 Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden (4 veckor) vid studier 

på omvårdnadsprogrammet. 

 Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda. 

 

 

Politiskt mål 

Medarbetarna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling. 

 

Aktiviteter:  

 Enhetschefer erbjuds högskoleutbildning (30 högskolepoäng)i ämnen som Ledarskap, värdegrund och juridik.  

 Erbjuda stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor 

 Genomföra uppföljning i klinisk bedömning. 

 Fullfölja utbildning i bland annat dokumentation och brandskydd. 
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Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) -2 451 -3 615 +948 +903  

 

Aktiviteter:  

 Ekonomisk uppföljning via chefsmöten 

 Arbete med delårsprognos och analyser 

 Arbeta med verksamhetsplaner  

 Bevakning av statsbidrag 

 

 

Politiskt mål 

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

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Verkningsgraden inom särskilt boende ska 

uppgå till minst 95 %. 

Förhållandet mellan nyckeltal 

och utbetalda löner.  

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Verkningsgrad inom särskilt 

boende  
     

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen timmar utförda av tillsvidareanställda 

ska öka i jämförelse med föregående år.  

Statistik från lönesystemet  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen timmar utförda av 

tillsvidareanställda 
73 % 69 % 76 % 75 %  

 

Aktiviteter:  

 Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier  

 Översyn av schemaläggning och bemanningskrav 
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Verksamhetsförändringar 2017 
 

Från och med 2017 flyttas verksamheterna bistånds- 

och LSS-handläggning till individ- och familje-

omsorgsenheten på sociala avdelningen. Syftet är att 

renodla de uppgifter som är myndighetsutövning 

respektive utförande inom vård och omsorg. 

 

Under 2017 kommer en så kallas boendestödsgrupp 

inrättas. Boendestöd är en praktisk och social insats för 

personer med psykiska funktionshinder med syfte att 

underlätta för den enskilde att hantera sin vardag. 

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt  

4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen för personer som bor i 

ordinärt boende. Insatsen boendestöd kan beviljas i 

specifika situationer då det finns speciella krav på 

kompetens, bemötande eller pedagogik och då behoven 

inte kan tillgodoses med andra insatser. I samband med 

inrättandet av en boendestödsgrupp avvecklas 

gruppbostaden på Jämtlandsgatan. Några personer 

kommer att få boende knutna till andra gruppbostäder 

och några personer kommer att få sitt hjälpbehov 

tillgodosett av den nystartade boendestödsgruppen. 

 

Kvalitet 
 

I Socialstyrelsens olika mätningar på hur brukare 

upplever kvaliteten inom vård och omsorg får 

kommunen höga betyg. Arbetet behöver fortsätta på 

samma sätt för att kunna vidmakthålla de höga betygen. 

Under 2017 planeras utbildning för all personal i 

dokumentation och kontaktmannaskap.  

 

Brandskyddsutbildning för all personal är planerad att 

genomföras ortsvis, I Bräcke har det påbörjats under 

2016. Under 2017 kommer det att genomföras i Kälarne 

under 2018 i Gällö, för att sedan frekvent återkomma.  

 

Avdelningen har arbetat fram och reviderat 

introduktionsprogram för nyanställda för att på ett ännu 

mer professionellt sätt ta emot och introducera nya 

medarbetare.  

 

Åren 2018 - 2019 
 

En stor utmaning är rekryteringsbehovet av utbildade 

undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och 

arbetsterapeuter. Avdelningen behöver intensifiera och 

fokusera på att utbilda, introducera och handleda alla 

nya medarbetare. Pensionsavgångarna är stora de 

kommande åren, vilket ställer höga krav på 

avdelningens förmåga att rekrytera kompetenta 

medarbetare. Två projekt är redan nu uppstartade för att 

hitta former och möjligheter att ta emot och introducera 

nya medarbetare som är utlandsfödda.  

 

Under första halvåret 2017 kommer införandet av mobil 

hemtjänst att vara fullt utbyggd i kommunen. Alla 

hemtjänstgrupperna, Bräcke, Gällö och Kälarne har då 

möjlighet att använda mobiltelefoner för att kunna se 

information från journalsystemet, inplanerade schemat 

med mera.  
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Biståndshandläggning      

Antal personer 354 239    

Antal nya beslut 979 687    

LSS      

Antal personer inskrivna med LSS beslut 66 67    

Äldreomsorg      

Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst 282 283    

Antal platser i särskilda boendeformer SoL 121/128 121/128 121/128 121/128 121/128 

-varav platser i gruppboende för dementa 18/18 18/18 18/18 18/18 18/18 

-varav platser för permanent boende 93/99 93/99 93/99 93/99 93/99 

-varav platser för korttidsboende 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

Bruttokostnad per plats i äldreboende inklusive 

kost/måltider 502 tkr 513 tkr 513 tkr 524 tkr 535 tkr 

Bruttokostnad per plats i gruppboende för dementa 

inklusive kost/måltider 642 tkr 670 tkr 663 tkr 677 tkr 693 tkr 

Särskild omsorg      

Antal gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan  4 3 3 3 3 

Antal boende i gruppbostäder exklusive Jämtlandsgatan 12 12 12 12 12 

Antal boende i stödlägenheter 14 12 12 12 12 

Bruttokostnad per plats i boende enligt LSS exklusive 

kost, inklusive stödlägenheter 680 tkr 640 tkr 520 tkr 531 tkr 544 tkr 

HSL      

Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård 180 207    
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Teknik- och infrastrukturavdelning 
 

 

Chef:  David Danielsson 

 

 

 

Verksamhet 
 

Teknik- och infrastrukturavdelningen är till största 

delen en serviceverksamhet mot allmänheten och övriga 

avdelningar i form av tillhandahållande av vatten och 

avlopp (VA), renhållning, gator och vägar, bostäder och 

lokaler med mera. 

 

Avdelningen består av fyra enheter: fastighet, VA- och 

renhållning, infrastruktur samt planerings- och 

administrativ enhet. Enheterna upprättar förslag till 

investeringsbudget inom avdelningens verksamhets-

områden. 

 

Fastighetsenhet 

 

Enheten ansvarar för drift och skötsel av kommunägda 

fastigheter (skolor, förskolor, förvaltningshuset, 

omsorgslokaler, kontors- och affärslokaler, industrihus 

med mera). Här handläggs lokalstrategier, även vakanta 

lokaler. Enheten förvaltar kommunens cirka 84 000 m² 

lokaler, cirka 27 900 m² bostäder och de 33 lägenheter 

som ägs av SBO (Statens Bostads Omvandling, belägna 

på Vinkelgatan 10 och Östra Kungsvägen 6 i Bräcke) 

samt vissa fritidsanläggningar (ishall, ridhus med flera). 

Enheten arbetar aktivt för att nå en vakansgrad på högst 

fem procent i bostadsbeståndet under kommunplane-

perioden. 

V/A och renhållningsenhet 

 

Enheten ansvarar för samt upprättar förslag till taxor 

och lokala bestämmelser för vatten och avlopp samt för 

renhållning. Verksamheten vatten och avlopp sär-

redovisas enligt lag. Inom VA-verksamheten ingår 

produktion och distribution av vatten inklusive drift och 

skötsel av kommunens VA-nät, vatten- och reningsverk 

samt pumpstationer. Enheten köper tjänster för sop-

hämtning och slamtömning. 

 

Infrastrukturenhet 

 

Enheten ansvarar för drift och skötsel av gator och 

vägar, parker, vägbelysning, bidrag till enskilda vägar 

samt vissa fritidsanläggningar (elljusspår och fotbolls-

planer med flera). För vinterväghållning och yttre 

skötsel köps dessa tjänster.  

 

Planerings- och administrativ enhet 

 

Enheten är ett stöd till avdelningens andra enheter. 

Inom enheten finns verksamhetsområdena mark samt 

administration. Enheten sköter också övergripande 

avdelningsfrågor, översiktsplanering och administrerar 

fastighetsärenden. Här hanteras även övergripande 

frågor kring avdelningens ekonomi. 

 

Budget, tkr 
 

 

 
 
 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 111 505         86 908          101 835        104 219        105 426        

Intäkter 90 008 -          67 516 -         82 419 -         83 422 -         84 498 -         

Nettokostnad 21 497        19 392       19 416       20 797       20 928       
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Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

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

kommuninnevånarnas gemensamma resurser nyttjas på effektivaste sätt. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Kommunala gators och vägars standard förbättras 

med minst 1 000 löpmeter/år.  

Intern uppföljning  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal meter standardförbättrade 

gator och vägar  
   1 150 937 

 

Aktiviteter:  

 Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar inom Gällö och Pilgrimstad området. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Minst tio lägenheter tillgänglighetsanpassas vid 

renoveringar  

Intern uppföljning  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal lägenheter/år som 

tillgänglighetsanpassats 
  18 11 18 

 

Aktiviteter:  

 Vid helrenovering av lägenhet tas trösklar bort och badrumsdörr breddas om möjligt. 

 Vid utbyte av spis sätts inbyggd spisvakt in 

 Om möjligt utbyte av badkar mot dusch  

 

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.   
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Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 77 % 83 % 77 %  

 

Aktiviteter:  

 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer 

 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar 

 Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 

     

 

 

Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) -136 +1 219 -312 -4 109  

 

Aktiviteter:  

 Kontinuerlig uppföljning av utfall. 

 Information till medarbetare på arbetsplatsträffar (APT).  

 Fortsätta arbetet med energieffektiviseringar. 

 Förbättra VA-nätet och VA inom fastighetsbeståndet. 

 Värdesäkra fastigheter och kontinuerligt arbeta med renings- och vattenverk. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska öka och 

uppgå till minst 91,2 % vid november månads 

början. 

Intern uppföljning.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Uthyrningsgrad 91 % 90 % 92 % 89 % 92,3% 

 

Aktiviteter:  

 Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning.   
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka. Årlig plockanalys  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel rätt sorterat hushållsavfall    71 %  

 

Aktiviteter:  

 Aktiv information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras.  

 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Under 2017 kommer standardhöjande åtgärder av VA-

ledningar samt gator och vägar genomföras i Gällö 

och/eller Pilgrimstad. Reningsanläggningarna i bland 

annat Rissna och Kälarne kommer att uppgraderas. 

Utvändiga ombyggnationer av byggnader, med bland 

annat panelbyte och ommålning kommer att fortsätta. 

 

Kvalitet 
 

Vattenskyddsområden kommer fortsätta att bildas på de 

orter med vattenverk som fortfarande inte har skydd, 

vilket säkrar kvaliteten på dricksvattnet. 

 

Införandet av kösystem i fastighetsprogrammet Husar 

gör att hanteringen av bostadskön har förbättrats och 

förenklats. 

 

Den planerade nya reningsanläggningen i Pilgrimstad 

kommer att förbättra reningsgraden av det utgående 

vattnet.  

 

Det nya faktureringssystemet för vatten- och avlopp 

samt renhållning kommer under 2017 att vara fullt ut 

implementerat. 

 

Åren 2018 - 2019 
 

Under åren ska stambyten i fastigheter påbörjas. 

Standardhöjande åtgärder av VA-ledningar samt gator- 

och vägar kommer att genomföras under 2018 i Kälarne 

och/eller Fjällsta. I investeringsbudgeten finns även 

medel avsatta för en ombyggnation av återvinnings-

centralen i Bräcke. 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Fastighetsenhet      

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

    Uthyrningsgrad 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % 

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

    Uthyrningsgrad 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

Industrilokaler 13 110 m² 9 816 m² 9 816 m² 9 816 m² 9 816 m² 

    Uthyrningsgrad 73 % 78 % 76 % 76 % 76 % 

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

    Uthyrningsgrad 73 % 79,4 % 90 % 90 % 90 % 

Lägenheter 467 st 474 st 472 st 472 st 472 st 

    Uthyrningsgrad 89 % 92,2 % 94 % 95 % 95 % 

V/A- och renhållningsenhet      

Mängd producerat dricksvatten 850 000 m
2
  850 000 m³ 850 000 m³ 850 000 m³ 

Antal ton till avfallsförbränning 1 705 ton  1 705 ton 1 705 ton 1 705 ton 
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Stab 
 

 

Chef:  Camilla Samuelsson 

 

 

Verksamhet 
 

Staben har fyra enheter: personal- och ekonomienhet, 

bemanningsenhet, kanslienhet och IT-enhet. 

Avdelningen har stödjande och styrande administrativa 

uppgifter inom avdelningsgemensamma områden. 

 

Personal- och ekonomienhet 

 

Enheten har ansvar för kommunens ekonomi- och 

löneadministration, vilket omfattar system-

administration av befintliga system. Den har också det 

övergripande ansvaret för samordning av personal- och 

arbetsmiljöfrågor inom ramen för kommunchefens 

direktiv. I enheten arbetar bland annat kommunens 

personalspecialister och ekonomer. Enheten utarbetar 

policys och riktlinjer för sina ansvarsområden, 

kontrollerar att lagar, regler och riktlinjer följs samt ger 

konsultativt stöd till övriga avdelningar och biträder 

chefer inom ansvarsområdena. Personal ur enheten 

genomför kontinuerligt utbildningsinsatser till 

kommunens personal inom ansvarsområdena och på de 

system som enheten administrerar.  

 

Bemanningsenhet 

 

Bemanningsenheten är ansvarig för rekrytering och 

vikarieförmedlingen inom vård- och omsorgsverk-

samheten, förskoleverksamheten, skolköket samt HVB-

hemmen. Enheten består av administrativ personal, 

tillsvidareanställd och konverterad personal för till-

sättning av vikariat samt tidsbegränsat anställd personal 

(timvikarier). Personal på enheten bevakar att gällande 

LAS-regler, avseende konvertering, företräden och 

turordningar, efterlevs av kommunen. Enheten är 

utbildningsansvarig för Time Care Planering och Time 

Care Pool, avseende berörda verksamheter. Enheten är 

delaktig och administrerar önskad sysselsättningsgrad 

inom vård- och omsorgsverksamheten. 

 

Kanslienhet 

 

Kanslienheten har hand om dokument- och ärende-

hanteringen i kommunen, ärendeberedningar och 

sekreterarskapet för kommunstyrelsen, kommun-

fullmäktige, överförmyndarnämnden och bygg- och 

miljönämnden. Kansliet handlägger även valfrågor. 

Kansliet sköter slutarkivering och lämnar råd och stöd 

till verksamheterna. Övrigt stöd till kommunens 

verksamheter är säkerhetssamordning för såväl 

försäkringar som personligt skydd och kris- och brand-

hantering. Kommunens kontaktperson mot upp-

handlingskontoret, inom ramen för länets gemensamma 

nämnd för upphandlingssamverkan, är också 

organiserad inom enheten. Handläggarna i över-

förmyndarverksamheten hanterar och granskar 

kommunens gode män samt arbetar med rekrytering av 

och information för gode män och förvaltare.  

 

IT-enhet 

 

IT-enheten arbetar med olika slags IT-frågor inom 

support och drift. I uppgifterna ingår till exempel 

nätverksövervakning, systemsäkerhet, kapacitets-

planering och helpdeskfunktion. Växel, telefoni och 

samordning när det gäller kontorsmaskiner finns också 

inom IT-enhetens ansvarsområde. 

 

 

 

 

Budget, tkr 
 

 

 
 

 

 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 33 086           34 992          37 138          38 077          39 091          

Intäkter 5 037 -            5 549 -           5 346 -           5 468 -           5 604 -           

Nettokostnad 28 049        29 443       31 792       32 609       33 487       
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Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

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

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Staben utarbetar alternativt genomför översyn av 

minst tre politiska styrdokument inom ramen för 

stabens ansvarsområden. 

Intern uppföljning   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal reviderade/ upprättade 

politiska styrdokument 
5 5 6 8  

 

Aktiviteter:  

 Utarbeta en övergripande personal- och kompetensförsörjningsplan. 

 Revidera kommunens finanspolicy. 

 Utarbeta en informationssäkerhetspolicy. 

 Utarbeta en bilpolicy. 

 Revidera kommunens reglemente för internkontroll. 

 Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Staben (bemanningsenheten) tillsätter minst 98 % 

av beställda vikariat.  

Jämförelse i Time Care Pool 

mellan beställd tid och tillsatt 

tid under 2017. 

Staben och vård- och 

omsorgsavdelningen arbetar 

gemensamt för att målet ska 

nås. 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel tillsatta vikariat 87 % 94 % 97 % 93 % 95,4 % 

 

Aktiviteter:  

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

tillsvidareanställda. 

 Arbeta aktivt för att dimensionera antalet vikarier till vård- och omsorgsavdelningens behov av korttidsvikariat (upp 

till 14 dagar). 
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där chefer är nöjda med stabens 

stöd och styrning inom avdelningens 

verksamhetsområden ska uppgå till minst 80 %. 

Enkät riktad till kommunens 

chefer.  

 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där chefer är nöjda 

med stabens stöd och styrning 

inom avdelningens verksamhets-

områden 

    80 % 

 

Aktiviteter:  

 Löpande informera vid chefsträffar om kommunövergripande frågor som har betydelse för verksamheternas chefer i 

det dagliga arbetet. 

 Prioritera kompetensutvecklande åtgärder (nätverk, webföreläsningar och utbildningar) för att kunna ge stöd och 

styrning till verksamheternas chefer. 

 Eftersträva tvåsamhet inom samtliga ansvarsområden för att skapa redundans och minska sårbarheten i stödet till 

verksamheternas chefer. 

 I samband med introduktion av nyrekryterade chefer (inom tre månader) genomföra introduktionspass som ger nya 

chefer kunskap om kommunövergripande processer i kommunens verksamhet. 

 

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av 

HME-enkät 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 79 % 75 % 78 % 

 

 

Aktiviteter:  

 Genomföra arbetsplatsträffar minst en gång per månad. 

 Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen 

 Kontinuerligt informera personalen om vad som pågår i kommunens övriga verksamheter. 

 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer 

 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst  

75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 
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Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 

     

 

 

Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) -1 588 tkr +869 tkr + 639 tkr -96 tkr  

 

Aktiviteter:  

 Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram. 

 

 

Politiskt mål 

Avdelningens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt. 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel elektroniska 

leverantörsfakturor 
26,7 % 34,6 % 40,1 % 43,6 % 44,8 % 

 

Aktiviteter:  

 Aktivt arbeta för att öka andelen elektroniska leverantörsfakturor. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal digitala möten/utbildningar.      

 

Aktiviteter:  

 Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webteknik där det bedöms möjligt. 

 Då det bedöms möjligt, i första hand använda kollektivtrafik vid tjänsteresor. 

 

  



 

 54 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Antalet manuella lönerapporter ska vara 

oförändrat eller minska jämfört med föregående 

år.  

Intern uppföljning I uppföljningen ska politiker, 

stödpersoner, gode män och 

liknande uppdragstagare 

undantas. 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antalet manuella lönerapporter 1 559 st * 1 237 st * 1 091 st * 1 172 st * 215 st 

* Inklusive arvoden 

 

Aktiviteter:  

 Arbeta med att tillse att huvuddelen av alla lönerapporter rapporteras in enligt normala rutiner. 

 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Kanslienheten kommer att behöva prioritera arbetet med 

att hålla ihop och driva processer för att kommunen ska 

göra anpassningar inför den dataskyddsförordning som i 

maj 2018 kommer att ersätta personuppgiftslagen. 

Dessa förändringar kommer att påverka samtliga verk-

samheter i kommunen som hanterar personuppgifter.  

 

En verksamhetsbaserad arkivredovisning kommer att 

tas fram. Det är ett led i att förbereda inför ett införande 

av e-arkiv. 

 

Eftersom kanslienheten tillhandahåller nämnd-

sekreterare för bygg- och miljönämnden kommer 

enheten att påverkas av det arbete som pågår när det 

gäller samarbete med Ånge kommun inom bygg- och 

miljöområdet.  

 

Arbetet mot ett mer digitaliserat arbetssätt kommer att 

fortsätta. 

 

I november 2017 har kommunen möjlighet att delta i en 

regional samverkansövning inom krisberedskap, Hubbe 

2”, i Jämtlands län. Övningen är en fortsättning på 

”Hubbe 1” som genomfördes under 2016.  

 

Inom ramen för personal- och ekonomienhetens 

verksamhetsområde kommer resurser att avsättas för att 

utarbeta en övergripande personal- och kompetens-

försörjningsplan. En översyn av kommunens finans-

policy inplaneras och ambitionen är att utarbeta en 

informationssäkerhetspolicy och en bilpolicy som på ett 

tydligare sätt tar hänsyn till kommunens miljömål. 

 

IT-enheten fortsätter planera för att förändra domän-

strukturen från tre domäner till att slå ihop skolans 

domän, Platon, med den administrativa domänen, 

Komnet. Det kommer innebära att det behövs färre 

servrar och att IT-enhetens administration förenklas. I 

och med förändringen kommer licenskostnader för 

servrar att minska. Det kommer även att underlätta för 

ökad säkerhet och enklare managering (styrning) av 

mobila enheter. Utbyggnad av trådlösa nätverk samt 

uppgradering av IT-infrastrukturen för kommunens 

verksamheter kommer att genomföras för att ge 

snabbare och säkrare datakommunikation. Det är främst 

inom skolverksamheten som de trådlösa nätverken 

kommer att byggas ut 2017. Uppgraderingen av 

infrastrukturen kommer även underlätta övertagandet av 

administrationen av datakommunikationerna mellan 

orterna. Viritualiseringsmiljön kommer att uppgraderas 

vilket även kommer att förbättra möjligheterna till 

fjärrinloggning. 

 

Kvalitet 
 

Staben kommer under 2017 fortsätta det pågående 

arbetet kring att utveckla rutiner och struktur som dels 

underlättar det administrativa arbetet för kommunens 

verksamheter och dels kvalitetssäkrar att dokumentation 

hanteras på ett rättssäkert sätt. I arbetet är det ett 

ständigt övervägande vilka tekniska hjälpmedel i form 

av olika administrativa IT-verktyg som kan underlätta 

och kvalitetsäkra administrationen. Ett sådant exempel 

som diskuteras och kan bli aktuellt att implementera 

under 2017 är ett skolskjutsprogram för hela länet.  

 

Arbetet med att utveckla rutinerna för arkivering 

kommer att fortsätta, bland annat genom information 

och implementering av rutiner. 

 

Bemanningsenheten kommer fortsätta att utveckla 

rutinerna för att implementeringen av önskad 

sysselsättningsgrad ska få positiva effekter för såväl 

vårdtagare, personal som resursanvändning. Det innebär 

att enheten stödjer vård- och omsorgsavdelningen, 

bland annat genom utbildningsinsatser. Anledningen är 

att enheten är den funktion som har möjlighet att se hur 

väl processen fungerar i ett helhetsperspektiv. 

Hanteringen runt regler kopplade till lagen om 

anställningsskydd (LAS) är också en fråga som ligger 

på enheten. Det sker en kontinuerlig utveckling av 

rutinerna för att kommunen ska sköta frågan på ett   
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rättssäkert sätt. Enheten har en central roll i arbetet med 

att öka andelen undersköterskor i organisationen, 

eftersom enheten arbetar med att tillsätta tidsbegränsat 

anställd personal inom vård och omsorg. 

 

Åren 2018 - 2019 
 

År 2018 är det val till riksdagen, regions- och kommun-

fullmäktige och 2019 är det val till Europaparlamentet. 

Kanslienheten kommer de åren att arbeta en hel del med 

att administrera valen.  

 

I maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och 

ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personupp-

giftslagen. Den personuppgiftsansvariges ansvar och 

skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades 

rättigheter förstärks. 

 

Under våren 2016 presenterades utredningen om den 

kommunala redovisningen (SOU 2016:24 En 

ändamålsenlig kommunal redovisning). Utredningen 

föreslår bland annat att den blandade redovisnings-

modellen för pensionskostnader ska ersättas av 

fullfondsredovisning. Det finns flera indikationer som 

pekar på att en förändring avseende redovisningen av 

kommunens pensionsåtagande kommer att införas från 

2018. Vid ett införande kommer ansvarsförbindelsen 

lyftas in i balansräkningen i form av en avsättning, 

vilket innebär att förändringar i avsättning ska hanteras 

över resultaträkningen. Konsekvensen av ett införande 

är att ekonomistyrningen måste ses över och 

resultatmålen behöver justeras upp. 

 

Bräcke kommun deltog 2016 i en upphandling av 

elektroniskt arkiv, Ks § 52/2016. Planen är att e-arkiv 

börjar införas 2019. Det innebär att det i budget för 

2019 kommer att behöva budgeteras för införande av  

e-arkiv. 

 

IT-enhetens arbete påverkas av utvecklingen i 

kommunens verksamheter när det gäller mängden IT-

relaterad utrustning som används och av att verksam-

heterna blir allt med beroende av att det IT-stöd som 

används fungerar. 

 
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal inkomna leverantörsfakturor 20 159 13 206 20 000 20 000 20 000 

       varav andel elektroniska 43,6 % 44,8 % 46,0 % 47,0 % 48,0 % 

Antal skickade fakturor 23 272 14 340 24 000 24 000 24 000 

Antal utbetalda löner 11 925 8 310 12 000 12 000 12 000 

Antal diarieförda ärenden
3
 1 075 692 1 400 1 400 1 400 

Antal datorarbetsplatser, hela kommunen
4
 963 974 1393  1400 1 400 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
3
 För 2015 och 2016 ingår inte ärenden registrerade i systemet ECOS. 

 
4
 Ett nytt mått kommer att tas fram. Ny teknik med till exempel surfplattor gör att det blir mer relevant att mäta antal användare. För 2017 beräknas 

1393 användare fördelade på 988 administrativa och 405 elever. 
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Skol- och barnomsorgsavdelning 
 

Chef:  Catarina Julin-Nygren 

 

 
Verksamhet 
 

I avdelningen ingår två förskoleområden 

(Bräcke/Kälarne och Gällö) och tre skolområden 

(Bräcke, Gällö och Kälarne).  

 

Kommunen driver fem förskolor i egen regi i Bräcke, 

Gällö, Pilgrimstad och Kälarne. Dessutom finns 

föräldrakooperativ i Rissna och Västanede. Lagstadgad 

allmän förskola erbjuds kostnadsfritt 15 timmar/vecka 

för barn 3 - 5 år. Fritidsverksamhet finns vid 

kommunens tre skolor och i Pilgrimstad.  

 

Kommunen har tre F - 9 skolor: Gällö skola, Bräcke 

skola samt Kälarne skola. Grundsärskolan är integrerad 

i den vanliga grundskolan. 
 

Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ligger 

organiserad inom Jämtlands gymnasieförbund. 

 

Budget, tkr 
 

 
 

 

 

Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

All verksamhet utgår från varje persons behov och förutsättningar och där varje person med stigande ålder tar ett större 

ansvar för det egna lärandet. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen elever i årskurs 9 som når 

kunskapskraven i alla ämnen och är behöriga till 

ett nationellt program ska öka.  

Betyg åk 9.  

 

Följs upp i det systematiska 

kvalitetsarbetet på skolnivå och 

avdelningsnivå  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen elever behöriga till 

nationellt program 
87,1 % 89,7 % 87,8 % 85,1 % 64,1 % 

Genomsnittligt meritvärde 203 205 207,4 218,5 172,8 

Andelen elever som nått 

kunskapskraven i alla ämnen 
71,9 % 88,5 % 78,4 % 80,5 % 63 % 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 144 929         145 437        147 958        151 014        154 282        

Intäkter 18 586 -          22 067 -         26 496 -         26 710 -         26 939 -         

Nettokostnad 126 343      123 370    121 462    124 304    127 343    
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Aktiviteter:  

 Formativ bedömning (eleven ”coachas” till att veta vad som krävs för ett högre betyg). 

 Utveckla IT i undervisningen. 

 Utveckla studie- och yrkesvägledning i undervisningen i motivationsskapande syfte. 

 Medverkan i skolverkets Naturvetenskap- och tekniksatsning. 

 Medverkan i skolverkets satsning på nyanlända elevers lärande. 

 Upprätta åtgärdsprogram vid behov. 

 Fördela resurserna strategiskt. 

 Utveckla det kollegiala lärandet. 

 Arbeta med kompetensförsörjning både vad gäller rekrytering och fortbildning. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen elever som upplever att de vid behov får 

hjälp med skolarbetet ska minst bibehållas. 

Årlig kommungemensam 

elevenkät 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

”Lärarna hjälper mig om jag 

behöver det” (enkätfråga). 
  93 % 92 % 93 % 

”Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå kunskapskraven” (enkätfråga). 
  85 % 84 % 84 % 

”Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå kunskaps-kraven” 

(enkätfråga). 

  95 % 93 % 97 % 

 

Aktiviteter:  

 Erbjuda läxhjälp 

 Erbjuda särskilt stöd 

 Satsning på vidareutbildning av fler specialpedagoger 

 

 

Politiskt mål 

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

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

”Jag känner mig trygg i skolan” 

(enkätfråga) 
  93 % 90 % 94 % 

Antalet kränkningsrapporter    42  

 

Aktiviteter:  

 Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna. 

 Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling. 

 Uppföljning via trygghetsteamen. 

 Förebyggande insatser av dramapedagog. 

 Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer. 
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Politiskt mål 

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

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen elever som upplever att de har 

inflytande och att deras åsikter tas tillvara ska 

minst bibehållas.  

Årlig kommungemensam 

elevenkät. Utvärdering med 

elevråden (Barn- och 

ungdomsgruppen). 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen elever som upplever att de 

har inflytande och att deras åsikter 

tas tillvara 

  86 % 86 % 86 % 

 

Aktiviteter:  

 Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper. 

 Genomföra utvecklingssamtal minst 2 ggr/år. 

 Delaktighet i undervisningsplanering. 

 Fortlöpande utbildning av elevskyddsombud. 

 

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Politiskt mål 

Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen legitimerade lärare och förskollärare ska 

öka. 

Statistik SCB   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel förskollärare i förskolan 45 % 41 % 43 % 40 %  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i förskoleklass. 
100 % 100 % 100 % 98 %  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen på fritidshem. 
69 % 73 % 37 % 34 %  

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleexamen i åk 1 - 9 
81 % 82 % 83 % 79 %  

 

Aktiviteter:  

 Delta i länets rekryteringsinsats ”Skolkören ”. 

 Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling. 

 Delta i lärarlyftet. 

 Rekrytera förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 

76 % 79 % 84 %  

 

Aktiviteter:  

 Översyn av den psyko-sociala arbetsmiljön. 

 Systematiskt kvalitetsarbete. 

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 

     

 

 

Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) -4 789 -1 656 +2 312 +827  

 

Aktiviteter:  

 Budgetuppföljning. 

 Kontinuerlig uppföljning av organisationen.  

 Strategisk resursfördelning.  

 Bevakning av statsbidrag.  
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal digitala möten/utbildningar.      

 

Aktiviteter:  

 Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webteknik där det bedöms möjligt. 

 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Sedan höstterminen 2016 går samtliga elever i Gällö-

området i Gällö skola. Under hösten 2016 flyttar 

förskole-och fritidsverksamheten i Pilgrimstad och 

Gällö successivt in i ombyggda lokaler i före detta 

Folkets hus i Pilgrimstad respektive på Kronvägen i 

Gällö. I Pilgrimstad utökas verksamheten med en 

avdelning. Arbetet under 2017 behöver i första hand 

fokusera på den nya organisationen och svetsa samman 

de nya elevgrupperna och arbetslagen.  

 

Det stora antalet asylsökande elever kräver stor 

flexibilitet då det är allt svårare att förutse elevantalet 

som tidigare. In-och utflyttning sker under pågående 

läsår. Nyanlända har dessutom genom nya 

bestämmelser från 2016 också rätt att gå om årskurs 9 i 

ytterligare två år, något som också ställer stora krav på 

verksamhetsplaneringen då det är eleven själv som 

väljer skolform. Anpassningar av organisationen 

kommer därför att vara nödvändiga även mitt under 

läsåret. 

 

Kvalitet 
 

Kompetensförsörjningen är det allvarligaste hotet mot 

undervisningens kvalitet och elevernas förutsättningar 

att nå kunskapskraven. Den nationella lärarbristen har 

även drabbat Bräcke kommun. Kommunen har en 

mycket väl fungerande elevhälsa men den är sårbar då 

det även där är fråga om bristyrken. Ett försök pågår 

från höstterminen 2016 för att avhjälpa bristen på 

specialpedagoger. Intresserade lärare har möjlighet att 

delvis studera på arbetstid.  

 

Flyktingvågen samt den ökande andelen familjehems-

placerade elever från andra kommuner har påtagligt 

försämrat de tidigare goda kunskapsresultaten i årskurs 

9. Eftersom de flesta av dessa elever kom till skolan 

under årskurs 9 har andelen behöriga till gymnasie-

skolan har minskat från mellan 85 - 88 procent tidigare 

år ner till endast 64,1 procent om dessa elever inräknas. 

 

Åren 2018 - 2019 
 

Kompetensförsörjningen kommer att vara den största 

utmaningen kommande år. Krympande elevkullar och 

därmed minskat tjänsteunderlag kan komma att försvåra 

arbetet med att skapa konkurrenskraftiga tjänster.   

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, kommunal regi 196 203 200 200 200 

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi 16 15 15 15 15 

Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht) 660 691 640 625 600 

Antal inskrivna barn fritidshem 6 - 12 år  188 182 176 170 

Antal barn i förskolan per heltidsanställd 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Antal pedagoger i årskurs F - 9/100 elever 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Antal pedagoger i fritidshem/100 elever 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Antal studenter vid högskola 10 5 5 5 5 
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Social avdelning 
 

Chef:  Peppe Liljefjäll 

 

 

Verksamhet 
 

I avdelningen ingår IFO-enheten, Internationella 

enheten och Arbetsmarknadsenheten.  

 

IFO-enhet 

 

Socialtjänstens mål är att på demokratins och 

solidaritetens grund främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet. Socialtjänstens verksamhet 

regleras inom en rad lagstiftningsområden, som till 

exempel Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård 

av missbrukare (LVM) och föräldrabalken (FB). 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg bygger på 

ett evidensbaserat arbete med kvalificerad kompetens. 

 

Enhetens målgrupp är barn, ungdomar, familjer och 

vuxna som behöver verksamhetens stöd och hjälp. Barn 

och unga ska stå i centrum och i möjligaste mån växa 

upp hos sina föräldrar under trygga och goda för-

hållande. Det främjande och förebyggande arbetet har 

högsta prioritet. Här samarbetar bland annat 

öppenvårdsteamet Föräldrakraft med elevhälsan, 

kurator och skolledning. Mobiliseringsarbetet mot 

droger är ett annat prioriterat område som sker 

gemensamt med andra aktörer och tillsammans med 

föräldrar. 

 

Inom verksamheten finns ett socialpsykiatriskt team. 

Verksamheten riktar sig till personer med psykisk 

ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Målet är att 

samordna insatserna kring dessa personer på ett 

optimalt sätt, förbättra hälsan och öka möjligheterna till 

arbete eller sysselsättning. 

 

Internationell enhet 

 

Enheten ansvarar för mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn, EKB. 

 

Mottagande av EKB baseras numera bland annat på 

antalet invånare i kommunen. Bräcke kommun 

förbinder sig att hålla ett visst antal boendeplatser 

tillgängliga för ensamkommande flyktingbarn. 

Mottagandet organiseras i form av olika gruppboende, 

HVB. Utöver dessa boenden finns möjlighet till egna 

lägenheter inom ramen för Internationella enhetens 

”stödboende verksamhet” för de individer som kommit 

längst i mognadsprocessen. Dessa boendens 

huvudsakliga uppdrag är att i samverkan med andra 

aktörer i kommunen erbjuda de inskrivna ett tryggt 

boende, fungerande skolgång samt en vägledning in i 

det svenska samhället.  

 

Arbetsmarknadsenhet 

 

En av arbetsmarknadsenhetens viktigaste uppgift är att 

lyfta individer med behov av försörjningsstöd till att bli 

självförsörjande. Detta arbete görs på uppdrag av och i 

nära samarbete med socialtjänst och Arbetsförmedling. 

Handledarnas uppgift är att utifrån behov ge varje 

individ rätt stöd. Vissa personer behöver regelrätt 

matchning mot arbetsgivare och stöttning i den 

processen medan andra först och främst behöver bli 

trygg i att finnas i ett socialt sammanhang innan man tar 

nästa steg. Andra behov kan vara att lära sig hur det 

svenska samhället är uppbyggt eller att bli bättre på att 

tala och läsa svenska språket. 

AME ansvarar också för mottagande av vuxna 

nyanlända. Den 1 mars 2016 trädde den nya 

bosättningslagen i kraft vilket innebär att samtliga 

kommuner är skyldiga att ta emot ett visst antal 

anvisade personer som fått uppehållstillstånd. 

Uppdraget innefattar mottagande, bosättning, samhälls-

orientering samt samordning av integrationsinsatser. 

 

Vid AME erbjuds service till alla nyanlända som bor i 

kommunen via Drop-in. AME:s uppgift är att underlätta 

för den nyanlände att snabbt kunna etablera sig och bli 

en del av det nya samhället. Arbetet på enheten genom-

syras av ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär 

att utgångspunkten är den enskildes resurser och 

förmågor. 

 

Inom AME genomförs ofta arbetsmarknads- och 

integrationsprojekt i samverkan med övriga kommuner i 

länet och med regionen som projektägare.  
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Budget, tkr 
 

 
 

 

Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

Barn, ungdomar, familjer samt vuxna i behov av stöd erbjuds anpassade och kvalitativa insatser.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal insatser inom socialpsykiatri      

Antal insatser inom återfalls-

preventation 
     

Antal insatser inom ”Råd och stöd 

missbruk” 
     

Antal insatser inom Föräldrakraft      

 

Aktiviteter:  

 Erbjuda insatser inom kommunens öppenvård. 

 

 

Politiskt mål 

Alla upplever att de får ett respektfullt bemötande samt stöd i den insats som beviljats 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen unga (<18 år) som ansett 

sig haft inflytande i sitt ärende 
     

Antal inkomna klagomål och 

missnöje (egenkontrollplan) 
     

 

Aktiviteter:  

 Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård. 

 De handläggare som arbetar med vuxna ska gå LVM-utbildning (Lagen om vård av missbruk). 

 Medverkan i arbetet med den nationella handlingsplanen ”Stärkt skydd för barn och unga”. 

 Alla berörda socialsekreterare deltar regelbundet i utbildningar kring BBIC (Barnens behov i centrum).  

 Kommunen deltar i länsnätverk kring BBIC (Barnens behov i centrum).  

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 47 857           67 142          70 836          72 292          73 920          

Intäkter 28 356 -          44 667 -         30 726 -         31 493 -         32 315 -         

Nettokostnad 19 501        22 475       40 110       40 799       41 605       
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Politiskt mål 

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

perioden 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Minst 75 % av de nyanlända som besvarat 

enkäten är nöjda med personalens bemötande, 

tillgänglighet och service.  

Enkät till nyanlända som varit 

inskrivna i etableringsupp-

draget i 12 respektive 24 

månader och som har varit i 

kontakt med sociala 

avdelningen. 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen som anser sig vara nöjda 

med personalens bemötande, 

tillgänglighet och service 

     

Antal inkomna klagomål och 

missnöje (egenkontroll) 
     

 

Aktiviteter:  

 Utveckla samarbete och rutiner mellan IFO och AME. 

 Samverkansträffar mellan socialsekreterare och handledare vid AME.  

 Samverkan mellan Arbetsförmedling och AME.  

 Möjlighet till råd och stöd via verksamheten Integrationsservice. 

 

 

Politiskt mål 

Samtliga ensamkommande barn och ungdomar ska erbjudas tryggt boende samt relevant stöd och hjälp under tiden de 

är inskrivna vid Internationella enheten. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Minst 75 % av de ensamkommande barnen som 

besvarat enkäten upplever trivsel och trygghet på 

boendet och upplever att de får ett respektfullt 

bemötande av personalen. 

Enkät till samtliga inskrivna  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen som anser sig vara nöjda 

med personalens bemötande, 

tillgänglighet och service 

     

Antal inkomna klagomål och 

missnöje (egenkontroll) 
     

 

Aktiviteter:  

 Alla inskrivna ungdomar har två kontaktpersoner som har ett utökat ansvar för sina ungdomar och som ansvarar 

för veckosamtal med ungdomens genomförandeplan i fokus. 

 Värdegrundsutbildning ges kontinuerligt till personalen.  
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Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 69 % 73 % 89 %  

 

Aktiviteter:  

 Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.  

 Skapa samsyn om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.  

 Fortsätta erbjuda praktikplatser till blivande socionomer för att trygga framtida kompetensförsörjning.  

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 

     

 

 

Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) +371 -1 111 +8 952 +7 815  

 

Aktiviteter:  

 Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.  

 Arbeta aktivt med förebyggande insatser.  

 Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshindrade).  

 Bevakning av statsbidrag.    
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Politiskt mål 

Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska över tid.  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen personer med försörjningsstöd som 

tackat ja till erbjudande om aktivitet via AME ska 

uppgå till minst 90 %. 

Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen som tackat ja till stöd via 

AME 
     

Kostnad för försörjningsstöd      

 

Aktiviteter:  

 Motiverande samtal.  

 Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).  

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Minst 40 % av de personer som fått stöd via 

Arbetsmarknadsenheten har gått till annan 

försörjning.  

Intern 

uppföljning. 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen personer som gått till 

annan försörjning 
     

 

Aktiviteter:  

 Erbjuda individuell handledning.  

 Kortare bidragsanställningar.  

 Erbjuda lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).  

 Språkträning via olika erbjudna aktiviteter.  

 Bedriva förstärkt samhällsinformation utöver lagstadgat krav på 60 timmar. 

 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

IFO-enhet 

 

Myndighet för bistånds- och LSS-handläggning flyttas 

från vård och omsorg till IFO-enheten, vilket innebär en 

bättre samverkan mellan handläggarna inom 

myndigheten.  

 

Administrationen utökas med en socialadministratör för 

att minska arbetsbelastningen för socialsekreterarna.  

 

IFO kommer att skriva avtal med Mittuniversitetet om 

praktikplatser. 

 

Internationell enhet 

 

Överenskommelse som kommunen har med 

Migrationsverket om att tillhandahålla 70 platser för 

ensamkommande barn och ungdomar upphör att gälla 

den 31 mars 2017. Därefter kommer kommunens 

mottagande av ensamkommande baseras på en 

fastslagen promilleandel. I juli 2017 träder ett nytt 

ersättningsystem i kraft, vilket ger kommunen sämre 

ekonomiska förutsättningar vad gäller mottagande av 

ensamkommande.  

 

55 procent av de inskrivna ungdomarna fyller 18 år 

under 2017 och kommer skrivas ut från de kommunala 

HVB samt erbjudas plats i den kommunala 

stödboendeverksamheten alternativt på en förläggning. 

Det innebär ökat behov av stödboendeplatser samt   
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minskat behov av HVB platser. HVB Unizon i Gällö 

kommer avvecklas under maj 2017 och avveckling av 

ytterligare ett HVB kan bli aktuell i slutet på 2017.  

 

Arbetsmarknadsenhet 

 

Bräcke kommun har tillsammans med länets kommuner 

och med Region Jämtland/Härjedalen som projektägare 

ansökt hos socialfonden om medel för projekt Öppen 

Arena. Projektet riktar sig till de som står längst ifrån 

arbetsmarknaden och handlar om att hitta enklare 

arbetsuppgifter för att möjliggöra ett inträde/återinträde 

på arbetsmarknaden, så kallad lågtröskelverksamhet.  

 

Länsstyrelsen har tilldelats ett länstal för 2017 att ta 

emot 365 nyanlända för anvisning om bosättning i 

länets kommuner. Länsstyrelsen har utifrån det beslutat 

om kommuntal för länets kommuner och för Bräcke 

innebär det ett mottagande av 30 personer. 

 

Projekt Etableringskoordinator avslutas i december 

2016 och delar kommer att implementeras i ordinarie 

verksamhet. Arbetsförmedlingen kommer framåt att 

finnas vid Drop-in i Bräcke en dag i veckan. Förfrågan 

finns även från Försäkringskassan samt studie- och 

yrkesvägledare vid Jämtlands gymnasium att hyra del 

av lokal vid AME.     

 
De nätverk för länets arbetsmarknadsenheter som startat 

kommer att vidareutvecklas. 

 

Kvalitet 
 

Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt 

”kvalitetshjulet”, se nedan. Avdelningen genomgår 

stora förändringar på alla enheter vilket gör kvalitets-

arbetet extra viktigt. Framgångsfaktorn kommer vara att 

kontinuerligt arbeta utifrån kvalitetshjulet. 

 

För att det ska ge resultat måste all personal vara 

involverad på ett eller annat sätt till exempel via större 

sammankomster i form av workshops på arbetslagsnivå, 

enhetsnivå samt kanske även gränsöverskridande 

mellan enheterna men också genom att återkoppla det 

dagliga operativa arbetet till chefer och verksamhets-

utvecklare. 

 

 
 

Kvalitetsledningssystemet, ”Ledningssystem för 

systematiskt förbättringsarbete – Sociala avdelningen” 

finns att ladda ner digitalt på kommunens intranät och 

är tillgängligt för all personal. Ledningssystemet 

omfattar IFO-enheten, arbetsmarknadsenheten och 

internationella enheten och är uppbyggt utifrån 

ovanstående ”kvalitetshjul” med faserna: 

Planera arbetet (identifiera krav och mål, säkerställa 

krav och mål, ta fram processer och rutiner, 

riskanalyser) 

Genomföra arbetet (arbeta utifrån fastställda processer 

och rutiner, ta emot rapporter, klagomål och syn-

punkter) 

Utvärdera resultatet (egenkontroll, kvalitetsupp-

följning, analys)  

Förbättra verksamheten (utveckla och förbättra 

processer och rutiner, förbättrad verksamhet).  

 

Avdelningens processer har identifierats, skriftliga 

rutiner och riktlinjer har utarbetats eller är under 

revidering och dessa läggs kontinuerligt in i kvalitets-

ledningssystemet. Berörd personal är involverad i 

framtagandet och i revideringen av riktlinjer och rutiner. 

Avdelningens interna dokument ”Egenkontrollplan – 

Mål och mätvärden för kvalitet” kvalitetssäkrar viktiga 

moment i verksamheten och innehåller kvalitets-

kriterium, indikatorer, mål/mått, hur, ansvarig samt 

uppföljning och förbättring och blir till stor hjälp i det 

systematiska förbättringsarbetet.  

 

Åren 2018 - 2019 
 

Det viktigaste under dessa år är att genom kvalitets-

ledningssystemet och det förbättringsarbete det medför, 

aktivt arbeta för att förbättra de förändringar som görs 

under 2017 för att få så stor effekt som möjligt.  

 

För IFO:s del är några av de viktigaste uppgifterna att 

minska kostnaderna för försörjningsstödet, barn-

placeringarna samt för missbruksvården för vuxna och 

unga vuxna. 
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För Arbetsmarknadsenheten bör fokus ligga på att 

utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och IFO 

för att få fler individer som har behov av 

försörjningsstöd ska nå egen försörjning samt att 

ytterligare förbättra integrationen för de flyktingar som 

kommer till Bräcke kommun. 

 

Internationella enhetens viktigaste uppgift kommande år 

blir att, utifrån givna förutsättningar, hitta rätt i 

verksamhet och storlek. De senaste två åren har ställt 

stora krav på flexibel verksamhet. Statens regel-

förändringar påverkar verksamheten i stor omfattning, 

både vad gäller storlek och arbetsätt. 

 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

IFO-enhet 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Ekonomiskt bistånd:      

Antal hushåll 246 198 297 297 297 

Antal beslut  1 168 1 045 1567 1567 1567 

Barnavårdsärenden:      

Antal förhandsbedömningar  90 Iu 90 90 90 

Antal barnavårdsutredningar 75 57 86 86 86 

Familjerättsärenden:      

Antal par som genomgått samarbetssamtal 5 2 3 3 3 

Familjecentralen:      

Antal besök i Bräcke 756 653 980 980 980 

Alkoholtillstånd      

Permanenta tillstånd enligt alkohollagen 19 18 18 18 18 

 

 

 

Internationell enhet 
 

 
2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal ensamkommande barn 54 63 45 35 25 

 

 

 

Arbetsmarknadsenhet 
 

 
2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal personer som får stöd av AME 117 81 122 122 122 

Antal personer som får stöd av PIX 25 23 - - - 

Antal personer som innehar OSA via AME 27 9 13 13 13 

Antal personer i arbete eller studier efter 2 år  3 0    

Antal mottagna personer 90 31 50 50 50 
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Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 169                184               190               194               198               

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 169              184            190            194            198            

 

BYGG- OCH MILJÖNÄMND 

 

Politisk organisation 
 

Ordförande:  Jonas Sandbom (s) 

Vice ordförande: Kenneth Godhe (s) 

 

 

 
 
 
Verksamhet 
 

Nämnden ansvarar för frågor inom bygg- och 

miljöområdet, vissa trafikfrågor, ärenden om 

bostadsanpassning, energirådgivning med mera. En 

mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och 

förordningar som reglerar det mesta från mikro-

organismer i dricksvattnet till anläggandet av vind-

kraftsparker.  

 

 

Budget, tkr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal sammanträden 6 4 7 7 7 

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd 354 222 400 400 400 

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg 498 265 500 500 500 

 
  

 

Mandatfördelningen i bygg- och miljönämnden 

under mandatperioden är följande: 

 

Socialdemokraterna 2 

Folkpartiet 1 

Centerpartiet 1 

Moderaterna 1 

Antal ledamöter 5 

 

  

  

  

  

Antal ledamöter  
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Bygg- och miljöavdelning 
 

Ansvarig nämnd:  Bygg- och miljönämnden 

Chef:  Tomas Jonsson 

 

 
Verksamhet 
 

Inom avdelningen handläggs kommunens myndighets-

uppgifter inom plan- och bygglagens område, trafiklag-

stiftningens område samt bostadsanpassningslagens 

område. Avdelningen arbetar även med energi-

rådgivning till kommuninvånare och företag och med 

samtliga myndighetsuppgifter inom verksamhets-

området miljö- och hälsoskydd. Bygg- och miljö-

avdelningen har två enheter: byggenhet samt miljö- och 

hälsoskyddsenhet.  

 

Byggenhet 
 

Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs- 

miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 

utvecklas och byggnader och anläggningar ska ut- 

formas på ett miljöanpassat sätt, så att en långsiktigt 

god hushållning av mark-, vatten- och andra resurser 

främjas. En god byggnadskultur och en estetiskt 

tilltalande tätorts- och landskapsmiljö ska eftersträvas. 

 

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsåtgärder 

prövas (förhandsbesked, bygg-, mark-, och rivningslov, 

bygg- och rivningsanmälan). Syftet är att ta ställning 

till åtgärdens utformning och lämplighet, överens- 

stämmelse med detaljplan och om samhällets krav i 

övrigt uppfylls. Vidare utövar enheten tillsyn och 

kontroll över byggverksamheten och över den be- 

byggda miljön, till exempel över ovårdade tomter och 

byggnader samt obligatorisk ventilationskontroll. 

Enheten är skyldig att ta upp frågan om påföljd eller 

ingripande vid överträdelser, till exempel vid byggande 

utan lov och anmälan, eller utan kvalitetsansvarig, samt 

ingripa vid åtgärder som kan störa miljön i bebyggda 

områden. 

 

Enheten prövar ansökningar om bostadsanpassnings- 

bidrag, som lämnas av kommunen för vissa åtgärder, 

som behövs för att en person med funktionsnedsättning 

ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt 

sätt. En medicinsk bedömning ska göras i varje enskilt 

fall, innan enheten prövar ärendet. 
 

Enheten handlägger också parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade. Läkarintyg ska medfölja ansökningen 

och ett parkeringstillstånd beviljas för maximalt fem år. 

 

Ansökningar om transport av tung eller bred last inom 

kommunen handläggs av enheten. Här handläggs även 

ärenden om trafikregler inom tätbebyggda områden. 

Enheten har ansvaret för energi- och klimatrådgivning 

som riktar sig till allmänhet samt företag och sam- 

arbetar sedan något år med grannkommunen Ånge i 

dessa frågor. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och 

finansieras med stöd från Energimyndigheten. Råd ges 

inom bland annat uppvärmning, elanvändning, 

belysning, ventilation, styr- och reglersystem samt 

energianvändningens miljöpåverkan. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenhet 
 

Enheten ska följa utvecklingen av miljö- och hälso- 

skyddsfrågor inom kommunen, främja en god hälsa 

samt bidra till att förebygga och skydda mot störningar 

och olägenheter av skilda slag. Miljö- och hälsoskyddet 

regleras i många olika författningar och omfattar både 

förebyggande arbete och kontroll och tillsynsarbete. 

Kärnverksamheten består av miljöskydd, hälsoskydd 

och livsmedelstillsyn. Det övergripande målet med 

miljöpolitiken är att kommunen år 2020 uppnått en 

hållbar utveckling inom miljö, ekonomi och sociala 

frågor för kommande generationer. 

 

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur-, 

kultur-, och naturvärden inte skadas. Vid prövning av 

verksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verk- 

samhet och hälsoskydd tas bland annat hänsyn till luft- 

kvaliteten. Enheten bedriver löpande obligatorisk till- 

syn på företag och verksamheter. 
 

Grund- och ytvatten ska ge en säker och hållbar dricks- 

vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 

växter och djur i sjöar och vattendrag. Enheten till- 

ståndsprövar enskilda avlopp, värmepumpar och 

verksamheter, till exempel i jordbruk, som kan ha 

negativ påverkan på omgivning, miljö, hälsa eller yt- 

och grundvattenkvaliteten. 

 

Tillsyn bedrivs löpande på dricksvattenanläggningar 

som är av kommersiell eller offentlig karaktär. Nya 

vattenmyndigheter har bildats i enlighet med vatten- 

direktivet. Kraven på vattenskyddsområden har höjts 

vilket innebär att vattenskyddsområdena ses över. 

 

Miljökvalitetsmål och folkhälsomål och gällande lag- 

stiftning ska påverka enhetens prioritering. 
 

Livsmedel ska vara fria från skadliga mikroorganismer 

och ämnen, ha bra näringsvärde och innehållet ska 

överensstämma med uppgifterna på förpackningen. 
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Livsmedelsproduktion och hantering ska registreras 

och godkännas men även många tillfälliga verk- 

samheter som hanterar mat eller vatten ska ha 

registrerat sin verksamhet hos kommunen. 
 

Annan prövning som utförs av enheten är bland annat 

hygienlokaler, tillfälliga boenden, vård- och 

undervisningslokaler samt fritidsanläggningar. 

 

Även tillstånd för enskilda avlopp och värme- 

pumpsanläggningar prövas av enheten. Enheten kan 

ställa krav på både utförande och drift för att förebygga 

problem, smittspridning och annan ohälsa. 
 

Enheten genomför tillsyn inom såväl livsmedels-, 

miljöskydds-, avfalls-, vatten- som hälsoskydds 

miljöskyddsområde. Radonsituationen, strålskydd och 

mätning av bakgrunds halter från strålning utförs av 

enheten som även följer upp egenkontroll hos 

verksamheter inom hela miljölagstiftningens område. 

 

 

 

Budget, tkr 
 

 

 
 

 

Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

Avdelningen ska utöva en kvalitativ och samordnad planläggning, tillsyn, kontroll- samt informationsverksamhet 

inom ansvarsområdet bygg och miljö vilket leder till en god service och rättssäkerhet gentemot målgruppen. 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska 

i genomsnitt ha en handläggningstid på högst 5 

veckor från det att ansökan är komplett.  

Tid från besked om komplett 

ansökan till beslut.  

Intern uppföljning 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Genomsnittlig handläggningstid för 

bygglovsärenden.  
6 veckor 6 veckor 5 veckor 3 veckor  

 

Aktiviteter: 

 Implementering av statistikverktyg. 

 Effektivisering av administration.  

 Effektivisering av arbetsmetoder.  

 Samarbete med Ånge.  

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 5 489             6 597            6 597            6 712            6 818            

Intäkter 1 514 -            1 880 -           2 188 -           2 230 -           2 275 -           

Nettokostnad 3 975           4 717         4 409         4 482         4 543         
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Genomföra samtliga prioriterade kontroller enligt 

beslutade verksamhets – och kontrollplaner för 

nämnden.  

Antal genomförda kontroller 

mot planerade kontroller.  

Intern uppföljning 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andel genomförda 

livsmedelskontroller 
   100 %  

Andel genomförda miljö- och 

hälsoskyddskontroller 
   65 %  

 

Aktiviteter:  

 Se över arbetsmetoder.  

 Gemensam tillsyn med Ånge.  

 Se över bemanning.  

 

 

Inriktningsmål 

Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 

utvecklingsmöjligheter och goda arbets- och anställningsförhållanden. Kommunen präglas av mångfald och 

delaktighet där alla medarbetare värderas lika. Kommunens arbetsplatser är stimulerande och främjar hälsa, trivsel 

och arbetsglädje.” 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar i HME-enkäten där medarbetarna 

har svarat ”ganska bra/mycket bra” ska uppgå till 

minst 80 %. 

Analys av HME-enkäten.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar i HME-enkäten där 

medarbetarna har svarat ”ganska 

bra/mycket bra” 

 100 % 98 % 97 %  

 

Aktiviteter:  

 Förbättra delaktigheten genom APT och gemensam planering.  

 Förbättra informationsspridningen.  

 Framtagande av befattningsbeskrivningar.  

 Skapande av långsiktiga utvecklingsplaner.  

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Andelen svar där alla medarbetare upplever att 

kommunens information och kommunikation är 

transparent och saklig uppgår till minst 75 %. 

Delfråga i HME-enkäten. Andel svar som anger ”ganska 

bra/mycket bra” (= 4 eller 5 på 

en femgradig skala). 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Andelen svar där alla medarbetare 

upplever att kommunens 

information och kommunikation är 

transparent och saklig 
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Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) +500 +527 +1 803 +59  

 

Aktiviteter:  

 Månatlig uppföljning.  

 Årlig revidering avseende besparingspotential.  

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Kostnadstäckningsgraden för taxe- och avgifts-

finansierad verksamhet ska öka.  

Intern uppföljning.   

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Kostnadstäckningsgrad 21 % 33 % 34 % 29 %  

 

Aktiviteter:  

 Uppföljning av verksamhetsplanen avseende planerade/utförda tillsyner.  

 Uppföljning av faktureringar för utförda kontroller.  

 Årlig revidering av taxor.  

 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Avdelningen kommer under året att via samarbetsavtal 

med Ånge kommun utföra gemensamma tillsyner och 

kontroller. Under året kommer förberedelser för 

gemensam förvaltning och gemensam nämnd att 

genomföras. Gemensam anskaffning och driftsättande 

av IT-system för ärendehantering inom byggsidan 

kommer att ske. 

 

Åren 2018 – 2019 
 

Under 2018 kommer en gemensam förvaltning att 

skapas. Den gemensamma nämnden skapas antingen till 

årsskiftet 2017 - 2018 eller 2018 - 2019, beroende på 

politisk viljeinriktning.  

 

Under 2018 kommer en gemensam uppgradering av 

ärendehanteringssystemet för miljö- och hälsoskydd att 

genomföras. 
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Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Byggenheten      

Antal byggärenden 188 137 180 180 180 

Antal trafikärenden 17 10 18 18 18 

Antal bostadsanpassningsärenden 73 71 75 80 80 

Antal parkeringstillstånd för rörelsehindrade 33 19 30 20 20 

Antal tillsynsobjekt byggenheten OVK, hissar mm   170 170 170 

Antal brister i takskyddsanordningar 163 165 40 30 30 

Miljö- och hälsoskyddsenheten      

Antal tillsynsobjekt miljö- och hälsoskydd 
5
 750 750 750 750 750 

Antal livsmedelskontroller 141 45 150 150 150 

Antal hälsoskyddskontroller 14 13 20 20 20 

Antal miljökontroller 25 27 50 50 50 

Antal naturvårds- och naturskyddsärenden 18 9 25 25 25 

Antal avfallsärenden 5 4 15 15 15 

Antal köldmedieärenden 20  30 30 30 

Antal vattenärenden 1  25 25 25 

Antal avloppsärenden 25 22 100 100 100 
 

                                                           
5
 Totalt 2 800 tillsynsobjekt, varav 750 kräver kontinuerligt återkommande tillsyn och kontroll.  
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Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 1                    -                   -                   150               100               

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 1                   -                  -                  150            100            

 

VALNÄMND 
 

 

 

Ordförande: Arne Jonsson (s) 

Vice ordförande: Gudrun Eriksson (s) 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 
 

Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genom-

förandet av allmänna val, såsom till riksdag, landstings- 

och kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. 

Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. 

 

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommun-

fullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde 

år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. 

Valnämndens ärenden handläggs av staben. 

 

Budget, tkr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

Nästa ordinarie val till riksdagen, regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige kommer att äga rum 2018. Nästa 

val till Europaparlamentet sker 2019. 

 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2010 2013 2014 2016 2017 

Antal sammanträden 5 1 4 - - 

Antal röstberättigade 5 519 5 318 5 125 - - 

Valdeltagande i kommunvalet 79,0 % - 81,72 % - - 

Valdeltagande i Europaparlamentvalet - - 41,76 % - - 

 

  

Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande: 

 

Socialdemokraterna 3 

Centerpartiet 2 

Landsbygdens framtid i Bräcke 1 

Antal ledamöter 5 
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GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I 
BRÄCKE OCH BERG 
 

 

Ordförande:  Jan Jonsson (s) 

Vice ordförande:  Ulla-Britt Barchéus-Olofsson (s) 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 
 

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över för-

myndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. 

Nämnden kontrollerar bland annat hur de sköter 

ekonomisk förvaltning.  

 

Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighets-

utövning och handläggs i huvudsak enligt föräldra-

balkens bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur 

tillsyn över överförmyndarens verksamhet.  

 

Bräcke kommun är värdkommun för den gemensamma 

nämnden. 

 

Den personal som arbetar med överförmyndarfrågor 

finns inom staben. 

 

Från den 1 januari 2015 ska överförmyndaren lämna 

statistik till länsstyrelsen. Den första redovisningen 

lämnas in under 2016. Länsstyrelsen i Dalarna har fått 

uppdraget att samla in statistiken på riksnivå. 

 

 

Budget politisk organisation, tkr 
 

 
 

 

Budget verksamhet, tkr 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 36                  61                 72                 73                 73                 

Intäkter -                     -                   -                   -                   -                   

Nettokostnad 36                61               72               73               73               

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2015 2016 2017 2018 2019

Kostnader 1 893             3 197            3 032            3 091            3 156            

Intäkter 1 146 -            2 071 -           1 792 -           1 824 -           1 859 -           

Nettokostnad 747              1 126         1 240         1 267         1 297         

Mandatfördelningen i gemensam överförmyndarnämnd 

i Bräcke och Bergs kommuner är enligt följande: 

 

Socialdemokraterna 2 

Centerpartiet 1 

Moderaterna 1 

Antal ledamöter 4 
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Mål 
 

Inriktningsmål 

Service och bemötande - ”Medborgarnas behov av kommunal service är i fokus och det är viktigt att tydliggöra 

vilken service som kommunen bedriver och under vilka förutsättningar. Bemötandet ska vara professionellt och 

personalen ska vara tillgänglig, lyhörd och ge återkoppling till medborgarna – ett gott värdskap ska genomsyra 

organisationen. Antagna riktlinjer för verksamheterna ska vara styrande men nytänkande och samverkan bör också 

vara ledord när utmaningar ska lösas.” 

 

Politiskt mål 

Överförmyndarnämnden ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning för att 

huvudmännens rättigheter ska bevakas och tas till vara på bästa sätt. 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal genomförda utbildningar/ 

informationstillfällen för nämndens 

ledamöter 

     

 

Aktiviteter:  

 Delta på länsträffar.  

 Delta på FSÖ-dagar.  

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Samtliga kompletta och i tid inkomna 

årsräkningar ska vara åtgärdade senast den 

31oktober.  

Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal ej åtgärdade 31/10      

 

Aktiviteter:  

 Översyn av blanketter.  

 Översyn av anvisningar.  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Försenade eller bristfälliga årsräkningar ska vara 

åtgärdade senast den 31 december. 

Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal ej åtgärdade 31/12      

 

Aktiviteter:  

 Översyn av blanketter.  

 Översyn av anvisningar.  
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Granskning av sluträkning efter avliden ska 

avslutas senast en månad efter att den kommit in. 

Intern uppföljning. Tiden från 

att sluträkningen kommit in till 

att den är granskad. 

Skillnad i antal dagar från det 

att förfrågan inkommit och ett 

svar har skickats  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal ej avslutade inom en månad.      

 

Aktiviteter:  

 Översyn av blanketter.  

 Översyn av anvisningar.  

 

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Handläggningen av ett ärende eller skrivelse ska 

ha påbörjats inom fem arbetsdagar från det att 

ärendet eller skrivelsen kommit in. 

Intern uppföljning. Tid från att 

ärendet kommit in till hand-

läggning påbörjats. 

 

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal ej påbörjade inom fem 

arbetsdagar. 
     

Antal ärenden om god man för 

ensamkommande flyktingbarn där 

handläggningen inte har påbörjats 

inom fem arbetsdagar 

     

 

 

Inriktningsmål 

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

sätt.”  

 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 

Nämnden ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 

Indikatorer: 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Avvikelse mot budget (tkr) +199 +329 +384 +470  

 

Aktiviteter:  

 Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram. 

 

Verksamhetsförändringar 2017 
 

I dagsläget är det stor osäkerhet när det gäller 

bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn.  

 

Det pågår många processer i samhället som kan ha 

påverkan på överförmyndarnämnens verksamhet, ett 

exempel är förslaget om införande av framtids-

fullmakter. 

 

Det finns behov av att skapa en gemensam databas för 

Bräcke och Berg i verksamhetssystemet och av att 

kunna ta del av nödvändiga befolkningsuppgifter på ett 

smidigare sätt. Budget har avsatts för att kunna göra 

detta 2017, om det inte framkommer andra aspekter 

som gör det mer ändamålsenligt att avvakta med 

förändringarna. 
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Kvalitet 
 

Under 2017 kommer mål och verksamhetsmått att ses 

över och eventuellt förändras för att uppföljning ska bli 

mer relevant. 

 

Åren 2018 - 2019 
 

Verksamheten kan komma att påverkas av samhälls-

utvecklingen och ny praxis inom området. 

 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2015 2016-08-31 2017 2018 2019 

Antal förvaltarskap  22 19 20 20 20 

Antal godmanskap 293 289 200 200 200 

Antal godmanskap för 

ensamkommande flyktingbarn 144 113 60 60 60 

Antal förmyndarskap 96 92 90 90 90 

Antal sammanträden 7 7 7 7 7 
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2016-11-01 prel 6 456

2015-12-31 6 455

2014-12-31 6 463

2013-12-31 6 559

2012-12-31 6 655

2011-12-31 6 750

2010-12-31 6 885

2009-12-31 6 865

2008-12-31 7 009

2007-12-31 7 109

2006-12-31 7 202

2005-12-31 7 192

2004-12-31 7 282

2003-12-31 7 359

2002-12-31 7 406

2001-12-31 7 400

Antal invånare 

i Bräcke kommun

 
 

2011 2012 2013 2014 2015

Bräcke/Nyhem 2 331 2 307 2 268 2 229 2 240

Hällesjö/Håsjö 1 355 1 348 1 309 1 290 1 263

Sundsjö/Revsund/Bodsjö 3 064 3 000 2 982 2 944 2 952

Summa kommunen: 6 750 6 655 6 559 6 463 6 455

Antal invånare per församling

 
 

 

Ålder (år) Antal Andel

0 - 5 305 4,7%

6 - 15 647 10,0%

16 - 18 268 4,2%

19 - 24 418 6,5%

25 - 44 1 147 17,8%

45 - 64 1 876 29,1%

65 - 79 1 331 20,6%

80+ 463 7,2%

6 455 100,0%

Åldersfördelning 2015-12-31

 

Församling Kommunal Landstings- Avgift Svenska Begravnings- Summa

skatt skatt kyrkan avgift skattesats

Bräcke/Nyhem 23,39 11,20 1,50 0,50 36,59

Hällesjö/Håsjö 23,39 11,20 1,16 0,54 36,29

Revsund, Sundsjö, Bodsjö 23,39 11,20 1,50 0,50 36,59

Genomsnitt Bräcke kommun: 23,39 11,20 1,39 0,51 36,49

Kommunala skatte- och avgiftssatser 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN 
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BOX 190, 840 60 BRÄCKE 

TEL: 0693-161 00. FAX: 0693-161 05 

INTERNET: www.bracke.se  E-POST: bracke@bracke.se 
 

 

 

 

      

 

http://www.bracke.se/

