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Till Kommunplan 2020 

Politisk budgetskrivelse 

Bräcke kommun står inför stora utmaningar de kommande åren. År 2020 har vi ett stort ekonomiskt 
underskott att hantera som gör att vi under nästa år måste vända på alla stenar och våga ompröva. 
Bräcke kommun har en i grunden välskött ekonomi, men vi ser ett behov av en nystart. 

Många kommuner är i samma situation som Bräcke, och vi anser att staten bör ta ett större ansvar 
för det läge Sveriges kommuner befinner sig i. Det förslag som ligger på riksdagens bord om en 
förändrad kostnadsutjämning är en bit på vägen, men långt ifrån tillräckligt. Det skiljer ca sex kronor i 
skatt mellan de kommuner som har högst respektive lägst skatt. Vi är övertygade om att det finns 
saker vi kan skruva i vad gäller vår verksamhet, men vi konstaterar samtidigt att det tyvärr inte råder 
likvärdiga förutsättningar i landet. Vi kommer under 2020 fortsätta att lyfta detta i våra kontakter 
med regering, riksdag och statliga myndigheter. 

Vi avser att under 2020 göra en bred översyn av kommunens politiska mål, både vad gäller innehåll 
och struktur. Kommunen behöver en ny vision. Samtidigt som vi ser över våra utgifter och arbetar 
med vår målstruktur, måste vi också arbeta med mjuka frågor som berör vår organisation. Vi vill 
under 2020 arbeta med att på olika sätt lyfta värdegrundsfrågor, ledarskap och medarbetarskap. Vår 
personal är vår största resurs. Vi måste arbeta mer med att öka trivseln på arbetet och mer med 
dialog och kommunikation mellan ledning och övrig personal, samt mellan våra olika avdelningar.  

Den här skrivelsen syftar till att lyfta något av det som vi i den politiska majoriteten ser som särskilt 
viktigt att arbeta med under 2020. Skrivelsen följer i stort strukturen i kommunplanen avseende 
ordningen av verksamheter, och utgör ingen rangordning av insatser.  

Området näringslivsutveckling har under 2018 varit föremål för omprövning och nystart. För ett år 
sedan antog kommunfullmäktige Program för ett blomstrande näringslivsklimat. Programmet togs 
fram i samverkan med näringslivet, och är ett viktigt dokument som vi nu arbetar utifrån. Under 2019 
har vi prövat oss fram för att implementera programmet och uppnå en bättre dialog med 
kommunens företagare. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta under 2020 och än mer finna sina 
former.  

Under 2019 infördes utmaningsrätt i kommunen. Riktlinjer för detta håller på att tas fram och 
kommer att antas under 2020. Utmaningsrätten är en möjlighet för kreativa entreprenörer att 
utmana kommunen att bedriva verksamhet på ett bättre och billigare sätt än vad kommunen gör 
idag. 

Biblioteken har en central roll i en demokrati. I Bräcke kommun är samtliga bibliotek integrerade 
skol- och folkbibliotek. Vi anser att det är viktigt att använda biblioteken som arenor för bildning, 
integration och kulturupplevelser. Erfarenheterna från det nationella projektet Bokstart utvecklas nu 
vidare till en långsiktig satsning på språkutveckling för barn i lägre åldrar, genom hembesök till 
småbarnsföräldrar och gemensam fortbildning för biblioteks- och förskolepersonal på alla enheter 
inklusive kooperativen. Under kommande år är det också viktigt att erfarenheterna av projektet Nära 
läsning – Äldre/LSS blir en naturlig del av vardagen för våra vårdtagare. Läsning ger ökad livskvalitet 
och förbättrade livsförutsättningar både för barn, unga och äldre medborgare.  

Under 2020 kommer våra kommunala miljömål att ses över. Vi vill fortsätta arbetet med att ställa om 
för att minska utsläppen av koldioxid samt fortsätta arbetet med energieffektivisering inom våra 



fastigheter. Vi tar nästa år första steg med att uppföra solcellspaneler. Under 2020 avsätts medel för 
att påbörja utbyggnaden av en laddinfrastruktur för kommunens tjänstebilar. Investeringen växlas 
upp med statliga stöd. Under 2020 genomförs också en utredning av kommunens tjänstebilar som 
ska ge svar på vilket antal bilar vi ska ha, samt vilken hantering av dem som är mest rationell. 
Utnyttjande av kollektivtrafik och samåkning i tjänsten ska uppmuntras och antalet resfria digitala 
möten öka. 

Inom en kommun finns flera s.k. frivilliga verksamheter, d.v.s. verksamheter som inte är lagstyrda. 
Dessa verksamheter är ändå många gånger sådant en kommun förväntas arbeta med och som 
bedöms nödvändiga för att få andra hjul att snurra. Det gäller t.ex. stöd till föreningar, kulturskola, 
näringslivsutveckling, landsbygdsutveckling, klimat- och energirådgivning och olika slags insatser 
gentemot medborgare i behov av stöd. Under 2020 kommer dessa verksamheter att beskrivas mer 
samlat än tidigare för att få bättre kunskap om effekterna.  

Det är viktigt att kommunen finns med i större sammanhang och deltar i t.ex. fortsatt utveckling av 
Mittstråket mellan Sundsvall och Trondheim. Bräcke kommun ska fortsatt vara en aktiv part i att 
skapa förutsättningar för utveckling av S:t Olavsleden, både vad gäller det kulturhistoriska innehållet 
och den turistiska infrastrukturen. Kommunen ska vara en aktiv majoritetsägare av bolaget Mid 
Sweden 365 och arbeta för att skidtunneln i Gällö når sin fulla potential. 

Inom vård och omsorg har ett omfattande förändringsarbete inletts. Det handlar bl.a. om att få 
bättre styrning och ledning i verksamheterna, få bättre koll på ekonomin och att lyfta frågor kring 
kompetensutveckling, medarbetarskap och värdegrund. Vi ser redan resultat, men arbetet behöver 
fortgå och utvecklas. Inför 2020 avsätter vi medel för utbildningsinsatser samt ökar 
grundbemanningen på särskilt boende.  

Vi satsar även på att lyfta arbetet med kompetensförsörjning. Bräcke kommun står, liksom många 
andra kommuner, inför stora utmaningar vad gäller att rekrytera och behålla personal i framtiden. 
Det kommer att vara något av en ödesfråga, eftersom vi ser att vi om några år kommer att ha 
väsentligt fler äldre och sannolikt mer vårdkrävande brukare än idag.  

Vård- och omsorgsverksamheten inom Bräcke kommun håller en hög kvalitet, men innovativa 
arbetssätt som effektiviserar och underlättar för personal och vårdtagare ska uppmuntras. Vi ska 
vara fortsatt öppna för att utnyttja digitaliseringens möjligheter, där nattillsyn inom hemtjänsten 
genom kamera är ett bra exempel.  

Vi behöver fortsatt planera äldreomsorgen på både kort och lång sikt. Vi ska sträva efter att ha rätt 
antal platser inom särskilt boende och en hemtjänst som är flexibel utifrån de behov som uppstår. 
Under 2020 kommer vi att fortsatt utreda minskning av särskilt boende platser samt analysera den 
brytpunkt som uppstår där mängden hemtjänsttimmar är så omfattande att vårdtagaren både av 
medicinska och ekonomiska skäl sannolikt borde bo på ett särskilt boende.  

Vi kommer också att kartlägga och utreda biståndsbedömningen. Det är viktigt att hela kedjan håller 
ihop, från biståndsbedömningen till bl.a. hemtjänst och särskilt boende. Biståndshandläggningen ska 
analyseras så att de insatser man beviljas är rätt utifrån behovet.  

Vi vill inom majoriteten arbeta för att skapa fler boendeformer för äldre. Vi räknar med att under 
2020 kunna påbörja ombyggnaden av gamla elevhemmet i Bräcke till ett seniorboende. Vi vill också 
lyfta betydelsen av olika förebyggande insatser för att förbättra folkhälsan. Det handlar t.ex. om att 
motverka ensamhet och stimulera till rörelse och andra aktiviteter. Vi avser att under 2020 
återkomma till hur kommunen tillsammans med civilsamhället kan arbeta mer med dessa frågor.  



Bräcke kommuns översiktsplan är ålderstigen och behöver uppdateras. Vi hoppas att under 2020 
kunna inleda en diskussion om hur den kommunövergripande översiktsplanen kan revideras. Under 
2020 kommer ett samlat grepp att tas kring kommunens fastighetsbestånd. Vi vill få en bättre bild av 
vilka fastigheter som bör avyttras, hur våra kommunala fastigheter utnyttjas och hur 
underhållsbehoven ser ut. Alla vet att underhållsbehoven på det kommunala gatu- och vägnätet är 
omfattande. Vi vill under 2020 undersöka om insatserna kan optimeras och därmed ge större 
effekter.  

Inom renhållningsområdet händer mycket nu. Insamling av komposterbart avfall är något alla 
kommuner har att hantera under de kommande åren. I länet finns goda möjligheter till samverkan 
kommunerna emellan. Bräcke kommuns återvinningscentraler kommer att under 2020 ses över, dels 
vad gäller uppfyllnad av olika regelverk, dels vad gäller rimlig servicenivå.  

Under 2020 kommer också resultaten av badhusutredningen att analyseras. Vi behöver fastställa hur 
vår badhusorganisation ska se ut utifrån skolans krav på simundervisning samt rimlig servicenivå. 

Högstadieutredningen är i full gång. Utredningen ska vara ett underlag för att kunna fatta långsiktigt 
hållbara beslut angående lokaliseringen av högstadieundervisningen i Bräcke-Gällöområdet. När alla 
fakta ligger på bordet kommer resultaten av utredningen att kommuniceras med föräldrar och lärare 
innan beslut fattas. 

Vi följer utvecklingen i Kälarne skolområde där elevantalet gör organisationen skör. Få barn ger få 
pedagoger. Om någon pedagog blir sjuk kan barnen kanske inte få den utbildning de har rätt till 
enligt lag. Vi vill utreda integrering av förskolan med grundskolan i Kälarne för att se om det finns 
samordningsvinster och fördelar med att flytta verksamheten till grundskolans lokaler. 

Vi ser också över var budgetmedel för barn med särskilda behov ska ligga för att säkerställa att de 
används till det de är avsedda för. Vi minskar anslagen till Vuxenutbildningen som vi i dag köper av 
Jämtlands gymnasieförbund. Denna verksamhet ses över under året.  

Behöriga lärare är svårt att rekrytera. Här kan det växla stort mellan läsåren och mellan kommunens 
skolor. Digitaliseringen kan bli en hjälp för oss i små kommuner genom undervisning via länk. Detta 
vill vi undersöka mera. Vi vill tillsammans med andra kommuner arbeta för att utveckla formerna för 
distansundervisning.  

Vi anser att det är viktigt att de administrativa resurserna som finns inom staben är rätt 
dimensionerade och har rätt kompetens, inom ramen för övergripande lagstiftning. Syftet är att ge 
erforderligt stöd och service till verksamheterna så de kan fokusera på sina respektive 
kärnverksamheter. Stabens personal utgör också ett viktigt stöd för den politiska organisationens 
praktiska utförande. 

Insatser till personer med olika behov av stöd kan vara s.k. frivillig verksamhet för kommunen. Även 
om en verksamhet inte är lagstyrd är den ändå betydelsefull. De medel som satsas i verksamheten 
kan i slutändan ge kommunen lägre kostnader, t.ex. genom minskat försörjningsstöd. Sociala 
avdelningen har under lång tid varit bra på att arbeta med olika stödinsatser som förutom mänskliga 
vinster även innebär ekonomisk vinst för kommunen. Exempel på dessa verksamheter är 
arbetsmarknadsinsatser, Trappan (barn som upplevt våld i familjen), Bubblan (Barn till föräldrar som 
separerat) och Fjärilen (Barn i familjer med psykisk ohälsa eller är beroende av alkohol eller droger). 
Ett annat exempel är Familjekraft där familjer får direkt hjälp i hemmet. 

Intensiteten i flyktingmottagandet har minskat drastiskt jämfört med för några år sedan. Integration 
av utrikesfödda människor är trots det en minst lika aktuell fråga. Bräcke kommun har genom åren 



arbetat på många sätt med att underlätta för människor att komma in i samhället. Vi ser att det finns 
både positiva och negativa bilder av hur väl integrationen i kommunen fungerar idag. Vi ser både 
integrering och segregering – och att det inte finns någon snabb och enkel lösning på 
integrationsproblem. Det här är något vi inom majoriteten avser att följa och fördjupa kunskaperna 
kring under 2020 och följande år.  

Samarbete och samverkan är nyckelord för oss i den politiska majoriteten. Vi måste vara bra på att 
samarbeta internt, och vi måste vara bra på att samverka externt med såväl företagare, 
organisationer och civilsamhället som med andra kommuner. Bräcke kommun samverkar idag med 
andra kommuner inom en rad olika områden och i flera olika konstellationer. Vi vill hävda att vi är 
bra på samverkan, men att vi kan bli ännu bättre.  

Det är viktigt att den kommunala demokratin är vital och att medborgarnas delaktighet i den 
politiska processen ökar. Vi har ett gott samarbete inom den politiska majoriteten. Samarbetet 
präglas av ömsesidig respekt och förtroende och vi ser framtiden an med stor entusiasm.  

 

Bräcke, 2019-11-18 

 

 

 

Jörgen Persson (S) 

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Johan Loock (M) 

1:e vice ordförande kommunstyrelsen 

 

 

Cathrine Blomqvist (S) 

2:e vice ordförande kommunstyrelsen 

 

 

Anders Lundqvist (V) 

Gruppledare 
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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 2020 - 2022 
Kommunfullmäktiges beslut (kf § 6/2019) 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag på kommunplan 2020 - 2022 och investeringsplan 2020 - 2024
med följande riktlinjer:
• Kommunplanen ska innehålla förslag till driftbudget för perioden 2020 - 2022 och förslag till investeringsplan

för perioden 2020 - 2024.
• Budget i balans år 2020, 2021 och 2022.
• 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 3,3 procent för 2020; 3,4 procent för 2021

och 3,5 procent för 2022.
• Övriga kostnadsökningar bedöms i de fall de är osäkra att uppgå till 2,1 procent för 2020,

2,0 procent för 2021 och 2,0 procent för 2022.
• Befolkningsprognosen för kommunplan

2020 - 2022 innebär att antalet invånare minskar med 50 personer för 2020 - 2022.
• Investeringar som sänker driftkostnader ska prioriteras.

2. Kommunens resultat, för 2020, ska uppgå till lägst två miljoner kronor.
3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2020 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 kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktige i 
december bygger på den skatteunderlagsprognos 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 verksamhetsbeskrivningar. 

Kommunfullmäktiges beslut (§ 36/2019) 

1. Förslag till preliminär kommunplan 2020 - 2022 med ramfördelning för 2020 antas.
2. Förslag till investeringsplan 2020 - 2023 antas.
3. Resultat, balans- och finansieringsbudget för 2020 antas.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudget

2020.
5. Beslut om användning av medel för utveckling/

struktur delegeras till kommunstyrelsen.
6. Partistödet ska vara oförändrat för 2020, 374 tkr.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge förslag på ytterligare ramjusteringar varvid det budgeterade resultatet ska

uppgå till minst två miljoner kronor. Förslagen ska redovisas i december 2019 (slutlig kommunplan).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige (ks § 157/2019) 

1. Kommunalskatten för år 2020 ska, exklusive skatteväxling, vara oförändrad jämfört med 2019.
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God ekonomisk hushållning 

I ”Lagen om god ekonomisk hushållning” framgår det att kommuner ska ange mål och riktlinjer för verksamheten som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. Under 2015 antog kommunfullmäktige riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning (kf § 16/2015).  

Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt enligt Rådet för kommunal redovisning, är kravet 
från den 1 januari 2019, att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering även av den kommunala koncernens 
ekonomiska ställning, vilket ska inkludera en avstämning av de mål och riktlinjer som formulerats för den kommunala 
koncernen.  

Koncernen Bräcke kommun har ett finansiellt mål som är av betydelse för att uppfylla kriterierna för god ekonomisk 
hushållning.  

Kommunen har två finansiella mål som är av betydelse för att uppfylla kriterierna för god ekonomisk hushållning. 

Utöver de finansiella målen har det utarbetats sex verksamhetsmål för kommunen som är av särskild betydelse för god 
ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning 

1. Koncernens resultat för 2020 ska uppgå till minst noll miljoner kronor.
2. Kommunens resultat för 2020 ska uppgå till minst noll miljoner kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras

utanför balanskravet exkluderas.
3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2020 inte öka.

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. Avser skol- och 
barnomsorgs-
avdelningen.  

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 
Sjukfrånvaron ska inte överstiga 
6,5 % av tillgänglig ordinarie 
arbetstid (31/8 2019, 6,66 %).  

Statistik från 
lönekontoret 

Avser hela 
organisationen. 
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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 uppgå till minst 
90 %.  

Intern uppföljning. Avser teknik- och 
infrastrukturavdelningen. 

Kostnadstäckningsgrad för 
tillsynspersonal skall uppgå till 
minst 50 %, exklusive OH-
kostnader.  

(2019= Intäkterna skall öka, 
där andelen skattefinansierad 
tillsyn skall minska till förmån 
för taxe- och avgiftsfinansierad 
tillsyn.)  

Intern uppföljning. Avser Bräcke och Ånge 
bygg- och miljö-
förvaltning.  

Andelen hushåll med 
försörjningsstöd ska minska 
över tid.  

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

Intern uppföljning. Avser sociala 
avdelningen. 

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

Effektiviteten inom hemtjänst 
ska öka jämfört med 
föregående år.  

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

Avser vård- och 
omsorgsavdelningen. 

Indikatorer 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar i HME-enkäten där 
medarbetarna har svarat ”ganska 
bra/mycket bra”.  

78 % 80 % 80 % 79 % 76 % 

Sjukfrånvarons andel i förhållande till 
ordinarie arbetstid den 31/12. 7,65 % 7,79 % 7,81 % 7,62 % 6,65 % 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nettokostnadsavvikelse mot 
referenskostnad äldreomsorg. 2 640 kr 2 628 kr 4 055 kr 3 694 kr 3 228 kr 

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

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

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

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

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

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

källa: www.kolada.se 

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

Redovisningen av nettokostnadsavvikelser sker i juni avseende föregående år baserat på inrapporterat räkenskaps-
sammandrag.  

Kommentar: Referenskostnaden som ligger till grund för beräkningen har en direkt koppling till utjämningssystemet. Det 
innebär att en positiv nettokostnadsavvikelse visar att kommunens effektivitet är lägre än förväntat. Det finns två 
felkällor i statistiken som inte går att fånga – att kommunen har högre ambitioner eller att utjämningssystemet inte klarar 
av att utjämna skillnaderna i behov. Konsekvensen av en positiv nettokostnadsavvikelse är att merkostnaden måste 
finansieras med skattemedel, det vill säga med en högre skattesats. 

Ekonomisk översikt 

Samhällsekonomin 

Konjunkturläget 

Konjunkturinstitutet (KI) bedömer, i sin oktoberrapport, att tillväxten i den globala ekonomin växlar ner 2019 - 2020. 
Den tidigare starka industrikonjunkturen har dämpats samtidigt som investeringarna tyngs av en osäkerhet kring den 
internationella varuhandeln. Tullarna mellan USA och Kina samt den fortsatta oklarheten om brexit skapar osäkerhet om 
vilka villkor som ska gälla för handeln. I förlängningen medför detta att investeringsbeslut skjuts på framtiden. Tillväxten 
stöds dock av låga räntor och en stark arbetsmarknad. Åren 2021 - 2023 väntas investeringarna återhämta sig givet att 
osäkerheten kring handeln då har lättat. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kulminerade högkonjunkturen i Sverige under 2018. Under 2019 har 
signalerna blivit allt tydligare på att det sker en avmattning i konjunkturen. SKL:s bedömning är att Sverige går in i en 
mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Det innebär en svag BNP-tillväxt under 
2020 och 2021. Det svenska resursutnyttjandet faller därför nästa år och arbetsmarknaden försvagas, med vikande 
sysselsättning och stigande arbetslöshet.  

BNP-tillväxten förväntas bli 1,2 procent för 2019, 1,3 procent för 2020, 1,8 procent för 2021 och 1,7 procent för 2022 
enligt SKL:s prognos.  

Pris- och löneökningar 

SKL bedömer att det makroekonomiska läget kommer att ha en dämpande effekt på avtalsrörelsen 2020, samtidigt som 
det kan finnas behov av relativlöneförändringar inom flera branscher, även inom kommuner och regioner. SKL 
konstaterar i detta sammanhang att utrymmet för nödvändiga relativlöneförändringar mellan yrkeskategorier, utan att 
prioritera ned andra verksamhetsbehov, minskar när skatteintäkterna framöver ökar långsammare. 

Den underliggande inflationen, beräknad med KPIF, bedöms under innevarande år och de kommande åren fortsätta att 
ligga strax under två procent. Bedömningen är att Riksbankens aviserade räntehöjning dröjer till slutet av 2020. 
Huvudorsaken är vikande inflationsförväntningar och jämförelser med vad Europeiska centralbanken och den 
amerikanska centralbanken, Federal Reserve, gör avseende sina styrräntor. 
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Bedömda nyckeltal för den svenska ekonomin 
 
Procentuell förändring respektive procent 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Timlöner (KL)* 2,5 2,7 3,1 3,2 3,3 
Inflation (KPI) 2,0 1,8 1,9 2,1 2,5 
Underliggande 
inflation (KPIF) 

2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 

Reporänta -0,5 -0,25 0,0 0,25 0,5 
Arbetslöshet 6,3 6,7 7,1 7,1 6,9 

 

*Konjunkturlönestatistiken 
 
Källa: SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
 
Kommunernas ekonomi 
 
SKL konstaterar att efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade skatteunderlaget 
in markant under 2018. SKL:s prognos visar att skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare, både 2019 och 2020. 
Skatteunderlagstillväxten bedöms vara svag även 2021 för att därefter ligga nära den historiska trendtillväxten. 
 
Utveckling av skatteunderlaget och kostnadsökningar 
 
Årlig procentuell förändring 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Skatte-
underlag 3,7 3,2 2,5 3,2 3,9 
Real 
förändring 1,1 1,4 0,4 0,3 1,1 
PKV* 3,2 2,6 2,7 3,0 2,8 

 
*PKV = Prisindex för kommunal verksamhet (Den prisförändring som SKL bedömer för sektorn kopplat till kalkylerna i skatteunderlagsprognoserna) 
 
Källa: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 
 
Regeringen bedömde i budgetpropositionen 2020 att den nominella skatteunderlagstillväxten uppgår till 3,4; 2,6; 3,2 
respektive 3,4 procent för åren 2019 till 2022. 
 
Sociala avgifter 
 
I de sammantagna sociala avgifterna (PO-pålägget) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt kollektivavtalade 
avtalsförsäkringar och pensioner.  
 
I budgetpropositionen förväntas regeringen föreslå att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna sammantaget ska vara 
oförändrade 31,42 procent för 2020. Det rekommenderade PO-påslaget för avtalsförsäkringar förväntas vara oförändrat 
medan PO-påslaget för avtalspension höjs från 7,70 procent till 8,70 procent. Det totala PO-pålägget blir då  
40,15 procent. 
 
För anställda som är fyllda 65 år vid årets ingång förväntas lönebikostnaderna uppgå till 15,81 procent.  
 
Kommunens ekonomiska förutsättningar 
 
Demografi 
 
Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen i Bräcke kommun varit vikande. I snitt har kommunen tappat  
84 invånare per år sedan 1990. De senaste tio åren uppgår befolkningsminskningen i snitt till 63 personer per år. Mellan 
åren 2002 och 2018 har medelåldern i kommunen ökat från 44,0 år till 46,5 år. Antalet utrikesfödda har under samma 
tidsperiod ökat från 320 till 782 personer, vilket år 2018 motsvarar 12,3 procent av den totala befolkningen i kommunen. 
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År 2014 och 2015 minskade befolkningen med 96 respektive 8 personer. Under 2016 och 2017 ökade befolkningen med 
37 respektive 7 personer, vilket framförallt beror på det stora flyktingmottagandet i Sverige. År 2018 minskade 
befolkningen med historiskt höga 125 personer. Det beror sannolikt på att de nyanlända som kom till kommunen under 
2015 - 2016 har varit mer benägna att flytta jämfört med nyanlända som har kommit tidigare år. I den slutliga 
kommunplanen har befolkningen preliminärt satts till 6 319 personer, en minskning med 50 personer sedan den  
1 november 2018, vilket sammanfaller med det planeringstal som låg till grund i den preliminära kommunplanen.  

Statistiken visar att förändringarna avseende antal födda och avlidna är relativt stabil över de senaste åren. Födelsenettot 
under de sex senaste åren är minus 43 personer. Flyttnettot fram till 2014 var i genomsnitt minus 25 personer  
(12 års snitt). De fyra senaste åren har det stora flyktingmottagandet gjort att tidigare trender inte har stämt, 2015 - 2017 
resulterade i flyttningsöverskott medan 2018 gav ett kraftigt flyttningsunderskott. 

Eftersom flyktingmottagandet nu i praktiken är obefintligt har befolkningstalet i flerårsplanen 2021 - 2022 satts till minus 
50 personer per år, vilket är i linje med hur det såg ut innan det stora flyktingmottagandet.  

Arbetsmarknad och sysselsättning 

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för Jämtland, per den 30 september 2019, var andelen inskrivna, arbetslösa eller 
arbetssökande i program med aktivitetsstöd, 6,2 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år (motsvarande siffra för 
2018 var 6,1 procent). I riket uppgick andelen inskrivna till 7,0 procent. Andelen inskrivna (18 - 24 år) uppgick till  
9,3 procent (2018: 9,8 %). Motsvarande siffror för ungdomar i riket var 9,1 procent. 

Under perioden januari - september 2019 har 385 personer i länet varslats om uppsägning. Under motsvarande period 
2018 berördes 202 personer.  

I Bräcke kommun uppgick andelen inskrivna (arbetslösa och arbetssökande i program) till 7,8 procent (239 personer), 
vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med i fjol. Antalet inskrivna (18 - 24 år) var i september  
37 stycken (2018: 53 stycken). Det motsvarar 12,1 procent av befolkningen i åldern 18 till 24 år (2018: 15,5 %). Andelen 
inskrivna (utlandsfödda) uppgick till 29,3 procent, vilket motsvarar 116 personer. Andelen öppet arbetslösa utlandsfödda 
uppgår till 11,6 procent jämfört med 15,6 procent ett år tidigare.  

Septemberstatistiken visar en viss försämring av arbetsmarknadsläget i Jämtland. Varselstatistiken är väsentligt högre 
jämfört med tidigare år vilket indikerar en inbromsning i sysselsättningen. Samtidigt är arbetslösheten kvar på samma 
nivå, vilket betyder att matchningsproblematiken fortfarande är hög. Bräcke och Berg sticker ut i länsstatistiken beroende 
på att arbetslösheten fortsätter att sjunka trots en avmattning i sysselsättningen. 

Skatteintäkter 

Hur stora skatteintäkterna blir för kommunen beror på skatteunderlagets utveckling i riket, kommunens befolknings-
underlag, skattesats och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Hur skatteunderlaget i riket utvecklas är av 
avgörande betydelse för kommunernas ekonomiska möjligheter. Skatteunderlagets 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 finansierings-
principen. Förändringarna regleras genom att den kommunalekonomiska utjämningen ökas eller minskas i motsvarande 
utsträckning. 

I kommunens skatteintäktsberäkning används SKL:s prognos över skatteunderlagsutvecklingen. Skatteutbetalningen till 
kommunerna grundas emellertid på den av Regeringen årligen fastställda uppräkningsfaktorn för skatteunderlaget. 
Skillnaderna i skatteunderlagsökning 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 2020 - 2022, utgår från SKL:s prognos i oktober. I skatteintäktsberäkningen 
ingår skatteintäkterna från kommunens eget skatteunderlag inklusive eventuella slutavräkningar. 

Kommunstyrelsen har i oktober beslutat att föreslå att den kommunala skattesatsen för 2020 ska vara oförändrad, 
exklusive skatteväxling. Det innebär att den kommunala skattesatsen för 2020 uppgår till 23,39 kronor (ks § 157/2019). 
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Budgeterade skatteintäkter 2020 – 2022  
 

(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 
Skatteintäkter 
eget underlag 279,3 287,7 283,6 291,8 303,2 
Preliminär 
slutavräkning -1,3 -2,6 -0,9   
Summa 278,0 285,1 282,7 291,8 303,2 

 
Statsbidrag och utjämning 
 
Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
att tillhandahålla sina invånare service, trots olika förutsättningar i fråga om skattekraft och kostnadsläge. 
 
Inför 2020 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 2,1 miljoner kronor. Därutöver ingår ett tillfälligt 
generellt statsbidrag med knappt 2,5 miljoner kronor baserat på flyktingvariabler i riket. Bidraget fasas ut efter år 2020. 
 
Kommunens budgeterade statsbidrag och utjämning för 2020 - 2022, utgår från SKL:s prognos i oktober som grundar sig 
på regeringens budgetproposition för 2020. 
 
Budgeterade generella statsbidrag och utjämning  
2020 - 2022 
 

(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022 
Statsbidrag* 169,5 177,1 179,6 175,6 171,9 
Övriga** 9,6 6,5 2,5 0 0 
Summa 179,1 183,6 182,1 175,6 171,9 

 
* Inklusive kommunal fastighetsavgift 
** Avser mer resurser i välfärden (2017 - 2020) 
 
Budgetförutsättningar 
 
Budgetförutsättningarna inför 2020 är mycket utmanande. I den preliminära kommunplanen beslutades att det 
budgeterade resultatet för 2020 skulle uppgå till minst två miljoner kronor. Budgeten i den preliminära kommunplanen 
innehöll då en brist på 14,4 miljoner kronor, ett odefinierat sparbeting på 7,2 miljoner kronor som ingick i budgeten för 
2019 och ökade kända kostnadsförändringar på totalt 1,6 miljoner kronor Det innebar att bristen, allt annat lika, uppgick 
till 23,2 miljoner kronor. I den slutliga kommunplanen är det budgeterade resultatet balanserat, men då ingår ett 
odefinierat sparbeting på 32,5 miljoner kronor, vilket alltså är en utökning med 9,3 miljoner kronor jämfört med den 
preliminära kommunplanen. Det innebär att kommunen budgeterar ett resultat för 2020 som är lägre än det genom-
snittliga 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. 
 
Kommunens skatte- och statsbidragsintäkter kommer enligt den senaste prognosen från SKL att minska med  
3,8 miljoner kronor mellan 2019 och 2020.  
 
De större ekonomiska förändringar och anpassningar som har gjorts inför budget 2020 jämfört med kommunplan  
2019 – 2021 är: 
 
Generella och övergripande förändringar: 
• Sparbetinget på totalt 32,5 miljoner kronor, är placerat centralt under ”gemensamma anslag, förvaltade av ks”. Det är 

en förändring jämfört med tidigare år, vilket får till följd att differensen mellan 2019 års ramar och 2020 års ramar 
minskar i verksamheterna. Enkelt uttryckt är budgetramarna per verksamhet och avdelning anpassade till de 
uppgifter som ska lösas – utan några anvisade sparbeting. 

• Det kalkylerade PO-påslaget har höjts från 39,15 % till 40,15 %, vilket är i linje med SKL:s rekommendation. 
Höjningen beror främst på att allt fler av de anställda har lön utöver taket (7,5 inkomstbasbelopp) och därför har rätt 
till förmånsbestämd pension. 
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• Mellan åren har det skett en rad olika organisatoriska förändringar. Den största förändringen är att hela LSS-

verksamheten har flyttats från vård- och omsorgsavdelningen till sociala avdelningen. 
 
Verksamhetsspecifika förändringar: 
• Kommunfullmäktiges budgetram är uppjusterad med 0,2 miljoner kronor, dels för att möjliggöra att kommun-

fullmäktiges sammanträden kan webbsändas och dels för att kommunfullmäktige ska uppmärksamma att demokratin 
år 2020 fyller 100 år. 

• Tillväxtavdelningens budget har justerats ned med 0,7 miljoner kronor, vilket förklaras av budgeterade projektmedel. 
• Inom vård- och omsorgsavdelningen har antalet SÄBO-platser minskat med sex platser, vilket innebär en 

nettokostnadsminskning med cirka 1,8 miljoner kronor. En utökning med en tjänst har gjorts för att fortsätta arbetet 
med att öka sysselsättningsgraden inom avdelningen. Nyckeltalen på de tre särskilda boendena har höjts från  
0,6 tjänst per brukare till 0,615 tjänst, för att möta det utökade behovet av samverkan och administration. Budgeten 
för kommunens hemsjukvård är utökad med 1,1 miljoner kronor. Utökningen beror på den relativt höga 
omsättningen på sjuksköterskor, vilket leder till ökade kostnader för introduktion och tillfälligt inhyrda sjuk-
sköterskor. En post på 1,4 miljoner kronor har lagts till för att möta nödvändiga och obligatoriska utbildningsbehov. 
Posten motsvarar åtta timmars utbildning per medarbetare. Slutligen har 0,6 miljoner kronor avsatts för att införa 
verksamhetssystemet LifeCare som ska ersätta Procapita. Systemet är en förutsättning för att fortsätta att 
effektivisera verksamheten. 

• Budgeten för teknik- och infrastrukturavdelningen har justerats upp med cirka 3,5 miljoner kronor. Justeringarna 
beror främst på att vakansgraden är väsentligt högre inom bostadsbeståndet och att kostnadsökningarna för vatten 
och avlopp, renhållning, värme och el blir högre än bedömningen i den preliminära kommunplanen.  

• Stabens budget har justerats upp med 1.2 miljoner kronor. Justeringen beror främst på att den köp- och sälj-funktion 
som funnits avseende resursarbetande undersköterskor mellan staben och vård- och omsorgsavdelningen i praktiken 
har inneburit en budgeterad underfinansiering. Köp- och sälj-funktionen har tagits bort inför 2020, vilket innebär att 
det endast är den faktiska kostnaden som belastar vård- och omsorgsavdelningen. Semester, sjukfrånvaro med mera 
är budgeterade på staben. 

• Inom skol- och barnomsorgsavdelningen har budgeten justerats upp med cirka 6,5 miljoner kronor. Budget för 
barnomsorg är tre miljoner kronor högre, vilket beror på att det är fler barn än vad tidigare barnprognoser har visat. 
Intäkterna från Migrationsverket är år 2020 noll, som en följd av att det nu är ett kommunalt ansvar att möta de 
nyanlända elevernas behov. Det innebär ett intäktsbortfall på fyra miljoner kronor som inte motsvarar samma 
kostnadsminskning. Anslagen för vuxenutbildning har minskats med en miljon kronor. 

• Sociala avdelningens budget har justerats upp med cirka 2,5 miljoner kronor. Nya barnplaceringar står för 
huvuddelen av kostnadsökningen. Lägre intäkter från Migrationsverket är den andra orsaken. 

• I verksamheten gemensamma anslag har budgeten justerats ned med 1,0 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på 
lägre kostnader för gymnasieverksamheten (färre elever). 

• Skatter och statsbidrag har försämrats med 1,1 miljoner kronor jämfört med 2019. En normal utveckling borde 
innebära att posten ökar med 10 - 12 miljoner kronor. Befolkningsminskningen är satt till minus 50 personer jämfört 
med föregående år, vilket motsvarar cirka 3,2 miljoner kronor. Resterande del beror på dåligt utfall i utjämningen 
samt en sämre konjunktur.  

• Justering av pensionskostnaden i PO-påslaget, som är budgeterad som en intäkt inom övriga centrala poster, har 
ökats med 0,5 miljoner kronor på grund av det höjda PO-påslaget.  

• De finansiella posterna har förbättrats med 0,6 miljoner kronor, vilket beror på lägre räntekostnader. Omsättning av 
lån med bättre räntevillkor och extra amorteringar under 2019 är orsaken till förbättringen. 

 
Det budgeterade resultatet har justerats ned från två miljoner kronor till en budget i balans. 
 
Utvecklingsområden  
 
Fiberutbyggnaden i kommunen bedöms vara klar senast under 2020. Det betyder att hela den bebodda ytan är täckt av 
höghastighetsnät och huvuddelen av alla hushåll i Bräcke kommun har tillgång till fiber.  
 
MidSweden 365 AB i Gällö driver nu skidtunneln i egen regi. För kommunen återstår en tvist med Lotus Maskin och 
Transport AB, vilket är en ren juridisk fråga. 
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Mål och målstyrning 
 
I årets kommunplan har inga större förändringar gjorts i målstyrningskedjan. Det arbete som har skett är en fortsatt 
utveckling av de verksamhetsmål som följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Den politiska ledningen i kommunen 
har aviserat att en översyn kommer ske inför kommunplan 2021. 
 
Balanskravet 
 
Det lagstadgade balanskravet är en miniminivå som innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Förvaltnings-
berättelsen ska innehålla en balanskravsutredning som definierar ”Årets resultat efter balanskravsjusteringar” 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 kan, under förutsättning att vissa krav är uppfyllda, besluta om att reservera delar av ett positivt 
resultat i en resultatutjämningsreserv (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 
2019 

Budget 
2020 

Plan  
2021 

Plan  
2022 

Årets resultat 1,3 0,0 0,0 0,0 
Realisationsvinster -0,2 - - - 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 1,1 0,0 0,0 0,0 
Medel till/från resultat-
utjämningsreserv - - - - 
Balanskravsresultat 1,1 0,0 0,0 0,0 

 
 
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 pensionsrätt 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 resultaträkningen.  

• 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 balans-
räkningen vid årets slut. Det redan existerande pensionsavtalet KAP-KL gäller från och med 1 januari 2014 enbart för 
arbetstagare född 1985 och tidigare. 
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För förtroendevalda gäller bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL Pensions-
bestämmelserna 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.  
 
Nedan visas en sammanställning över den beräknade pensionsskulden inklusive särskild löneskatt per bokslutsdatum 
(källa: KPA 2019-08-09). 
 

(mkr) Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Intjänad pension < 1998  
(ansvarsförbindelsen) 193,8 187,0 181,9 176,4 
Förmånsbestämd pension 
(avsättning i balansräkningen) 32,9 34,7 36,7 38,9 
Avgiftsbestämd ålderspension 
(kortfristig skuld i balansräkningen) 15,2 15,8 16,5 17,1 
Total pensionsskuld 245,4 237,5 235,1 232,4 

 
Kommunens pensionsförpliktelser redovisas inklusive löneskatt och värderas enligt regelverket "riktlinjer för beräkning 
av pensionsskuld" RIPS 17. Enligt RIPS 17 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensions-
utbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En ändring av diskonterings-
räntan har stor betydelse för pensionsskuldens storlek eftersom en nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är 
och vice versa. 
 
Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som gäller från den 1 januari 2019  
(Lag 2018:597). I utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” fanns förslag om införande av 
fullfonderingsmodell (att ta in pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen i balansräkningen). Den nya lagen innehåller 
dock inget förslag om fullfondering av pensioner. Regeringen har gjort bedömningen att man behöver utreda vidare vilka 
konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner och landsting 
samt hur det påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.  
 
Nedan visas en sammanställning över kommunens beräknade pensionskostnader inklusive särskild löneskatt (källa KPA 
2019-08-09).  
 

(mkr) 2019 2020 2021 2022 
Premie KAP-KL 1 082 1 066 1 383 1 475 
Avg.bestämd ålderspension KAP-KL 12 660 12 825 12 931 13 072 
Avg.bestämd ålderspension AKAP-KL 2 543 3 021 3 540 4 073 
Skuldförändr exkl särskilda beslut -832 668 780 945 
Skuldförändring särskilda beslut 0 0 0 0 
Finansiell kostnad 1 034 892 1 215 1 189 
Utbetalningar ansvarsförbindelse 12 390 11 893 11 034 10 997 
Utbetalningar exkl särskilda beslut 1 760 1 885 1 855 1 839 
Utbetalningar särskilda beslut 0 0 0 0 
Totala pensionskostnader: 30 637 32 250 32 738 33 590 

 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen och skuldförändringen ingår i kommunens budgeterade PO-pålägg. Den finansiella 
kostnaden för pensionsskulden budgeteras under finansiella poster och pensionsutbetalningar 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.  
 
Någon reservering av likvida medel till de framtida pensionsutbetalningarna har inte gjorts. 
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Investeringar och kapitalkostnader 
 
Total investeringsplan för perioden uppgår i den slutliga kommunplanen till 91,5 miljoner kronor inkluderat 
prognostiserade ombudgeteringar från 2019. Beslut om och genomförande av investeringar innebär att 
driftkostnadskonsekvenser uppstår under en lång tid.  
 
Kostnaderna för själva investeringarna avser kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Ökade avskrivnings-
kostnader 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 20,1 miljoner kronor för 2020. 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 2020 är 
internräntan densamma som för 2019, det vill säga 1,5 procent. I den slutliga kommunplanen har internränta budgeterats 
med 4,2 miljoner kronor.  
 
Låneskuld och räntor 
 
Låneskulden bedöms vid ingången till 2020 uppgå till 185,7 miljoner kronor. Enligt plan kommer 4,8 miljoner kronor att 
amorteras under 2020.  
 
Under 2020 kommer fem lån att förfalla till betalning:  
• ett ett-årigt lån med rörlig ränta, på 20 miljoner kronor förfaller i februari. Planen är att omsätta lånet till rörlig ränta 

med ett års kapitalbindning.  
• ett lån på tio miljoner kronor som förfaller i februari har omsatts via forward start till ett lån med tio års 

kapitalbindning och en fast ränta på 0,56 procent.  
• ett lån på sex miljoner kronor som förfaller i maj har omsatts via forward start till ett lån med åtta års 

kapitalbindning och en fast ränta på 0,40 procent.  
• ett lån på åtta miljoner kronor som förfaller i september har omsatts via forward start till ett lån med nio års 

kapitalbindning och en fast ränta på 0,54 procent.  
• ett lån på tio miljoner kronor som förfaller i november har omsatts via forward start till ett lån med tio års 

kapitalbindning och en fast ränta på 1,18 procent.  
 

För de lån, med fast ränta, som förfaller till betalning under 2021 (25 mkr) är planeringen att under 2020 omsätta de 
lånen via forward start. Bedömningen är i nuläget att räntan antas bli lägre vid en forward start än om kommunen väntar 
med omsättningen tills dess att lånen förfaller. 
 
Kostnaden för räntor på låneskulden, under förutsättning att inga nya lån upptas, bedöms minska under 
kommunplaneperioden med totalt 0,5 miljoner kronor.  
 

(mkr) 2019 2020 2021 2022 
Räntekostnader på låneskulden 3,8 3,3 2,9 2,8 

 
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 2020 har kommunen preliminärt följande borgensåtaganden: 
 

Kategori Borgensbelopp (mkr) 
Koncernföretag 4,1 
Folkets hus föreningar 1,2 
Fiberföreningar 11,0 
Övriga föreningar 1,7 
Summa borgensåtaganden: 18,0 
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Under 2014 togs beslutet att teckna borgen för fiberföreningar motsvarande det stöd som beviljats från Jordbruksverket 
(kf § 81/2014). I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen (ks § 95/2017) att föreslå kommunfullmäktige att ändra sista 
bisatsen till ”motsvarande det stöd som föreningen beviljas från Jordbruksverket, Post- och Telestyrelsen samt 
Länsstyrelsen och Region Jämtland Härjedalen”.  
 
Under 2020 planeras samtliga fiberföreningar att vara klara med sina utbyggnader, vilket då innebär att de stöd som 
beviljats kommer utbetalas och att kommunens borgensåtagande för fiberföreningarna upphör.  
 
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 10 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 pensionsskulden 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 2019 och den kassaflödesbudget som upprättats för 2020, bedöms kommunen ha tillräckligt med 
likviditet för att med egna medel finansiera planerade investeringar. Det finns dock en osäkerhet om kommunen klarar att 
amortera låneskulden enligt plan med 4,8 miljoner kronor, därav det ändrade finansiella målet för 2020, att låneskulden 
inte ska öka.  
 
Sluttäckningen av deponin i Kälarne, som varit planerad under flera år, bedöms påbörjas under 2020. Arbetet med 
sluttäckning kommer troligen att pågå under flera år. Kostnaden för sluttäckningen är svår att bedöma men i nuläget 
bedöms det som är avsatt (5,6 miljoner kronor) vara tillräckligt.  
 
Nedan visas budgeterad utveckling av likvida medel: 
 

 2019 2020 2021 2022 
Likvida medel (mkr) 29,9 21,3 23,5 24,2 
Kassalikviditet 30 % 22 % 24 % 24 % 

 
Känslighetsanalys 
 
Kommunens intäkter och kostnader påverkas av olika faktorer. Bland annat innebär en befolkningsförändring med 100 
invånare att kommunen får cirka 6,5 miljoner kronor i ökade eller minskade skatte- och statsbidragsintäkter och att varje 
procents löneökning innebär ökade kostnader för kommunen med cirka 3,5 miljoner kronor. Sammanställningen nedan 
visar några av de faktorerna som påverkar kommunens ekonomi. 
 

Händelser  mkr 
Förändring av kommunalskatten med 1 krona +/- 12,1 
Befolkningsförändring, 100 invånare +/- 6,5 
Förändring av löner med 1 % inkl PO-pålägg +/- 3,5 
Kostnadsförändring med 1 % +/- 2,9 
Avgiftsförändring med 1 % +/- 0,3 
Ränteförändring med 1 % på den del av låneskulden 
som förfaller inom ett år.  +/- 0,4 
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Sammanfattande kommentarer ur ett riskperspektiv 
 
Det budgeterade noll-resultatet (minst ett resultat i balans) i budgeten för 2020 är inte möjligt att nå. I det budgeterade 
resultatet finns ett odefinierat sparbeting med 32,5 miljoner kronor, baserat på nu kända förutsättningar. Ett riksdags-
beslut i slutet av november gällande förändringar i kostnadsutjämningssystemet kommer innebära att sparbetinget 
minskar med cirka 10 miljoner kronor. Kvarvarande sparbeting bedöms inte möjligt att hantera genom att minska 
kostnaderna i verksamheten under 2020.  
 
Innebörden är att om det inte tillkommer andra externa intäkter i form av statsbidrag eller projektmedel så kommer det 
för kommunen under 2020 bli ett negativt resultat. Det ska, enligt kommunallagen, återställas inom tre år vilket innebär 
att utmaningen inför kommande år blir ännu större. Ett annat problem som tillkommer är att kommunens tillgång på 
likvida medel försämras på ett dramatiskt sätt. Det kan då innebära att nyupplåning blir nödvändig för att finansiera 
planerade investeringar. Konsekvensen av det är att räntekostnaderna då successivt kommer att öka. Tidsperspektivet för 
när ett eventuellt likviditetsproblem uppstår, är sannolikt under hösten 2020.  
 
Alternativet skulle vara en skattehöjning, vilket bedöms som helt orealistiskt och ogenomförbart med rådande 
förutsättningar, eftersom kommunen redan idag har en mycket hög kommunal skattesats och dessutom har Region 
Jämtland Härjedalen, inför 2020, beslutat att höja skattesatsen med 50 öre. 
 
Huvudorsaken till det mycket svåra ekonomiska läget är att staten inte har prioriterat kommunsektorn. Det innebär att 
väldigt många kommuner och regioner står för jättestora utmaningar för att få ihop ekonomin. I detta sammanhang 
drabbas Bräcke kommun extra hårt eftersom kommunens statsbidrag som andel av de totala intäkterna är högre än 
genomsnittskommunen som en följd av att de strukturella utmaningarna är större i Bräcke. Eftersom demografin nu 
successivt ändras i riket, det vill säga att andelen unga och äldre blir allt fler så ökar behovet av kommunal service. Det 
innebär också att det sker och kommer att ske förändringar i utjämningen mellan kommuner som en följd av att andelarna 
förändras. För Bräcke kommun innebär det sannolikt att statsbidragen som kommunen erhåller inom ramen för kostnads-
utjämningen även fortsättningsvis kommer att minska. 
 
Det odefinierade sparbetinget har i praktiken uppstått under flera år. Under dessa år har kommunen ”räddat” resultatet, 
dels genom att undvika att göra saker som till exempel kompetenspåfyllnad och dels med ett antal engångsintäkter, som 
kommunen har sökt alternativt som staten har anslagit, i form av riktade och tillfälliga statsbidrag samt projektmedel. När 
staten nu successivt minskar olika typer av bidrag och samtidigt lägger allt fler uppgifter på kommunen (ibland planerat 
men alltför ofta genom att lämna uppgifterna till kommunen) så saknas de ekonomiska förutsättningarna.  
 
Kommunen förväntas att efterleva de lagstyrda reglerna, hantera de obligatoriska uppgifter som kommunen måste göra 
och som inte hanteras i utjämningssystemet och samtidigt möta kommuninvånarnas behov i form av så kallad ”frivillig 
kommunal verksamhet” som förväntas att finnas i alla kommuner. När ekonomin då inte går ihop är statens svar att det 
kommunala självstyrets innebörd är att kommunen har fri beskattningsrätt för att finansiera sina verksamheter.  
 
Kommunens långsiktiga utmaning är nu att hitta lösningar som återupprättar en ekonomi i balans. Det finns några olika 
alternativ: sänka kostnaderna, vilket troligen påverkar den kommunala servicen och därmed drabbar kommuninvånarna, 
öka intäkterna, vilket utan extern hjälp också drabbar kommuninvånarna eller att öka befolkningen, vilket är svårt utifrån 
den urbana norm som råder. Arbetet är igång men det kommer att ta tid. 
 
Efter de två senaste åren med sparbeting är det tydligt att personalen behöver prioriteras. Belastningen på personalen och 
arbetsmiljön för personalen påverkas väldigt negativt av återkommande sparbeting i form av att göra allting till så låga 
kostnader som möjligt. Denna prioritering blir ännu viktigare eftersom den arbetskraftsbrist som SKL har förvarnat om 
blir alltmer påtaglig för kommunen. 
 
Nuvarande planeringsförutsättningar och en bedömd befolkningsminskning med 50 personer per år innebär att den 
ackumulerade bristen inför 2021 och 2022, uppgår till 42,1 respektive 45,7 miljoner kronor för att nå de resultat som 
ligger i flerårsplanen. 
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PERSONAL 
 
 
 
Grundvärderingar 
 
Allt personalarbete ska utgå från kommunens grundvärderingar. Dessa bygger på delaktighet, jämställdhet, ledarskap, 
medarbetarskap, mångfald, välbefinnande och hälsa. Grundvärderingarna ska säkerställas genom ständigt fokus på 
koncernnyttan, en öppen organisation och samverkan mellan medarbetare, chefer och fackliga företrädare. 
 
Ledarskap  
 
För samtliga avdelningar kommer chefsdagarna under 2020 till stor del att handla om ledarskap. Vård- och omsorgs-
avdelningen kommer ta stöd i chefsdagarna för att fortsätta diskussionerna i samband med sina ledningsgruppsträffar. 
Kraven på effektivisering med bibehållen kvalitet gör att ledarskapet blir än viktigare och en utbildningssatsning kommer 
därför att göras kring ”Svåra samtal”. Fortsatta utbildningssatsningar görs också kring olika verksamhetssystem, som 
Procapita och Phoniro, för att på sikt kunna underlätta det vardagliga arbetet samt för att kunna stötta medarbetarna.  
 
Ledningsgruppen på teknik- och infrastrukturavdelningen träffas några gånger per år där fördjupning sker. Förutom på 
medarbetarsamtalen finns också en daglig dialog för återkoppling. Önskemål inför framtiden är att den årliga 
undersökningen som alla genomför får en djupare innebörd med slutsatser och utvärderingar.  
 
Sociala avdelningen erbjuder extern handledning till verksamhetschefen för IFO-enheten. 
 
Medarbetarskap.  
 
För medarbetarna inom vård- och omsorgsavdelningen kommer det, förutom det pågående förändringsarbetets olika 
satsningar på olika områden, ingå ett flertal webbutbildningar. Några exempel är: Demens ABC, Palliativ vård och 
Delegeringsutbildning. Kompetenshöjningar kommer också att göras gällande Procapita och dokumentation. 
 
Inom teknik- och infrastrukturavdelningen planeras utbildningar för samtliga personalkategorier. Många av 
utbildningarna är av karaktären bibehålla kompetens genom återkommande utbildningar och i vissa fall är de för att höja 
kompetensen mot framtida krav och behov. 
 
Inom bygg- och miljöförvaltningen kommer det vara ett särskilt fokus på de nyrekryterade medarbetarna i syfte att bygga 
upp kompetens och täcka identifierade kunskapsluckor. Det kommer främst fokuseras till miljöbalken och 
livsmedelslagstiftningen. 
 
Sociala avdelningen, IFO satsar på extern handledning för alla handläggare, utbildning i faderskapsutredningar, fortsatt 
arbete med utbildning och implementering av Sign of Safety, webutbildning ”Risk och Skydd”, samt fortsatt utveckling 
av familjehemsstöd. Inom LSS erbjuds personliga assistenter kontinuerligt webbaserade utbildningar via demenscentrum. 
Även boende- och anhörigstödjare är i behov av handledning vilket kommer att prioriteras under 2020. Handledarna vid 
arbetsmarknadsenheten kommer att fördjupa sig i bedömningsmetoden FIA1. Metoden är framtagen via Socialstyrelsen i 
syfte att ge en samlad bild av en persons förutsättningar och behov inför arbete. 
 
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. 
 
Kompetens- och personalförsörjning 
 
Kommunen står, liksom all offentlig verksamhet i landet, inför en stor utmaning i att försörja verksamheterna med 
personal och kompetens. Under 2020 arbetar kommunen vidare med aktiva åtgärder för att attrahera, rekrytera, utveckla 
och behålla personal. Arbetet är kopplat till den kompetensförsörjningsstrategi som togs fram 2019. 
 
Svårrekryterade yrken är lärare, förskollärare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och socionomer. Generellt 
är tjänster där kravet är eftergymnasial utbildning, till exempel kvalificerade handläggare eller chefsbefattningar,  
 
                                                           
1 FIA=Förutsättningar inför arbete 
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svårrekryterade. Det är även svårt att rekrytera undersköterskor, där kravet är gymnasial utbildningsnivå. Ett led i arbetet 
är att kommunen inför 2020 reviderar rekryteringspolicyn för att direkt utlysa lediga tjänster externt.  
 
Avdelningarna arbetar i dagsläget med olika åtgärder som syftar till att främja personal- och kompetensförsörjningen och 
har för avsikt att fortsätta med dessa. Inom vård- och omsorgsavdelningen kommer det att arbetas med kompetens-
försörjningsläget i projektform under 2020 och 2021. Syftet är att att sy ihop det pågående förändringsarbetet med behov 
av förnyade arbetssätt, schema och graf som är viktiga komponenter för att göra vårdarbetet så attraktivt som möjligt. Det 
gäller både för rekrytering av ny personal och framförallt för att få behålla den personal som finns genom denna 
möjlighet till delaktighet och utveckling. 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen brottas fortfarande med vakanser bland annat avseende drifttekniker inom VA där 
rekrytering pågår. Under kommande år kommer personal ute på fältet omsättas på grund av pensionsavgångar. 
Avdelningen står inför problemet att kunna attrahera hantverkare, driftstekniker och fastighetsskötare på grund av ett 
förhållandevis lågt löneläge.  
 
För bygg- och miljöförvaltningen har det under de senaste åren varit en relativt stor omsättning av personal, där mer 
erfarna medarbetare har ersatts av nyutbildade. Med anledning av det har förvaltningen ett kompetensglapp att ta hand 
om. För att kunna rekrytera och bibehålla personal är en löneöversyn nödvändig, i syfte att kunna erbjuda 
konkurrenskraftiga löner. 
 
Sociala avdelningen IFO, fortsätter med extern handledning för handläggarna, mentorskap och att verka för en god 
arbetsmiljö samt värdegrundsfrågor. 
 
Nedanstående pensionsprognos är framtagen utifrån vilka som kvarstår i anställning och uppnår den normala 
pensionsåldern 65 år.  
 

Avdelning 2020 2021 2022 
Vård- och omsorgsavdelningen 5 6 13 
Skol- och barnomsorgsavdelningen 5 7 8 
Teknik- och infrastrukturavdelningen 1 - - 
Tillväxtavdelningen - - - 
Staben - 4 - 
Sociala avdelningen - 1 - 
Bygg och Miljöavdelningen 1 - 2 
Totalt 12 18 23 

 
Arbetsmiljö. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår med fokus på att vidareutveckla kompetensen och kunskapen avseende 
organisatorisk och social arbetsmiljö, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift från 2016 (AFS 2015:4). 
Internutbildningar planeras löpande och vidareutvecklas nu till att bli mer interaktiva för att höja kunskapsnivån i system 
för hantering av tillbud/skador och riskobservationer inom organisationen. Reglering av 30 kap., 6§ i Socialförsäkrings-
balken har inneburit att arbetsgivaren från den första juli 2018 nu har rutiner på plats för framtagning av 
rehabiliteringsplan. Uppföljning av dessa rutiner sker under 2020.  
 
Gällande korttidssjukfrånvaron så arbetar organisationen ständigt för att sänka den. Fokus under 2020 kommer att ligga 
på korttidssjukfrånvaron i hela organisationen.  
 
Kommunen fortsätter med rutinen att skyddsrond genomförs på våren och kompletteras med enkäten HME2 under 
hösten. Resultat från HME återkopplas till chef för vidare arbete på arbetsplatsträff.  
 
Under 2020 kommer en intern SAM3-utbildning att erbjudas till chefer och skyddsombud. Det interna arbetet inriktas 
mot uppföljning av verktyget för arbetsskador och tillbud, KIA4. Uppdelningen med att ha extern utbildning ett år och 
intern utbildning ett år har visat sig ge ett mervärde för organisationen. Det vidareutvecklas nu till att organisationen  

                                                           
2 HME= Hållbart Medarbetarengagemang 
3 SAM=Systematiskt Arbetsmiljöarbete 
4 KIA= Kommunens Informationssystem om Arbetsmiljö 
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satsar på att bedriva intern semi-interaktiv BAM5-utbildning Mervärdet består i att chef och skyddsombud tillsammans 
kan använda tiden till att ta fram lokala åtgärder anpassade till den egna verksamheten. 
 
Diskriminering och likabehandling 
 
Under 2020 fortsätter implementeringen av dessa frågor för att tydliggöra dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
göra planen för ”Diskriminering och likabehandling” känd i kommunens verksamheter. 
 
De områden kommunen tar sikte på att arbeta vidare med, både förebyggande och främjande med aktiva åtgärder, är 
diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier genom att: 
• undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter 

och möjligheter i verksamheten.  
• analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.  
• vidta förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas.  
• följa upp och utvärdera arbetet. 

 
Lönepolitik 
 
Kommunens lönepolitik består i huvudsak av tre delar – lönesättning, årlig löneöversyn och lönekartläggning med 
tillhörande omvärldsbevakning.  
 
Inför löneöversyn 2020 ska tjänstemannafackens (OFR Allmänkommunal verksamhet) och kommunals avtal 
omförhandlas centralt. Övriga avtalsområden har löpande avtal utan angivna belopp.  
 
Kommunens målbild är att, efter dialog med de fackliga organisationerna, revidera de riktlinjer som är framtagna för de 
årliga löneöversynerna. Ambitionen är att behålla den fördelningsmodell som har använts de tre senaste åren. Syftet med 
fördelningsmodellen är att förbättra lönespridningen, så att kommunens lönebild följer omvärldens utveckling. 
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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. Några av de miljömål kommunen följer upp är: 
 
• Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Dricksvattentäkterna i kommunen ska skyddas mot negativ påverkan. 
• Det ska säkerställas att hanteringen av farligt avfall i kommunen sker på ett tillfredsställande sätt.  
• Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska med 18 procent från 2011 till 2020. 
• 2020 ska 100 procent av kommunens fordon vara miljöbilar och utsläppen av koldioxid ska minska med minst 20 

procent fram till år 2020 jämfört med år 2015. 
 
Länsstyrelsen Jämtlands läns och Region Jämtland Härjedalens Energi- och 
klimatstrategi 2020 - 2030 
 
2019 antog Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen en energi- och klimatstrategi i dialog med 
kommuner, näringsliv, intresseorganisationer och akademi i länet. Kommunstyrelsen beslutade 22 maj 2019 att ställa sig 
bakom målen i strategin. Målen är: 
 
• Fossilbränslefritt 2030  
• Minst 10 % minskade utsläpp av växthusgaser per år under perioden 2020 - 2030 
 
Kommunens energieffektiviseringsstrategi 
 
I juni 2013 antog kommunfullmäktige en energi- och effektiviseringsstrategi med angivna mål för 2014 och 2020 med 
utgångspunkt från 2011 (kf § 49/2013). Syftet med strategin är att systematiskt arbeta med kommunens totala 
energianvändning och genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder i kommunens verksamheter. Strategin 
omfattar mål för energieffektivisering från 2014 till 2020 samt en handlingsplan med åtgärder.  
 
Den antagna energieffektiviseringsstrategin siktar mot att minska den totala energianvändningen, för såväl el som värme. 
Den totala energianvändningen i bostäder och lokaler ska minska med 18 procent med utgångspunkt från 2011 till 2020. 
Till 2020 ska även den kommunala fordonsparken vara utbytt till miljöfordon. Vid nyinköp eller leasing ska fordonen 
klara de miljökrav som gäller för miljöfordon. 
  
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 
  

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 
Insamlad mängd farligt 
avfall/invånare (kg) 23,2 28,6 30,0 30,0 30,0 

Skyddsområden för 
vattentäkter 

6+3 på gång 6+4 på gång  10 10+2 på gång 10+2 på gång 

Andelen miljöfordon 19 % (14 av 72) 11 % (8 av 71) 44 % 78 % 100 % 
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DRIFTBUDGET 
 
 
 
 

Driftbudgeten omfattar intäkter och kostnader för den löpande verksamheten i kommunen. Sammanställning av 
kommunens budget 2020 - 2022, netto (jämförelse med bokslut 2018 och prognos för 2019).  
 

 
 

 
  

NÄMND Not Bokslut Prognos Budget Plan Plan
(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Kommunfullmäktige pol. org. 594          617              851            659            667                
                Revision 733          745              750            769            788                

Valnämnd 160          137              6                 6                 251                

Överförmyndarnämnd
Politisk organisation 44               36                  76                77                77                     
Verksamhet 800             751                892              897              903                   
Summa överförmyndarnämnd 844          787              968            974            980                

Kommunstyrelse
Politisk organisation 2 741          2 893             3 169           3 186           3 205                
Tillväxtavdelning 13 117        14 094           14 391         14 627         14 881              
Vård- och omsorgsavd 131 124      136 789         137 933       140 934       144 102            
Teknik/Infrastruktur 21 542        23 721           27 584         29 203         29 516              
Stab 33 346        31 720           36 212         37 386         38 217              
Skol- och barnomsorgsavd 123 281      131 959         139 566       142 833       146 253            
Social avdelning 59 693        62 554           74 265         75 914         77 662              
Summa kommunstyrelsen 384 844  403 730      433 120    444 083    453 836        

Gemensamma anslag, förvaltade av Ks
Utveckling/struktur 196             -                     1 000           1 000           1 000                
Ej fördelade medel/brist -                 -                     32 551 -        42 102 -        45 685 -             
Delade resurser 1 50 198        47 358           47 178         48 267         49 429              
Pensioner, löneskatt 14 628        14 700           13 900         14 300         14 300              
Summa gemensamma anslag 65 022     62 058        29 527      21 465      19 044           

Bygg- och miljönämnd
Politisk organisation 145             164                180              181              180                   
Bygg-  och miljöavdelning 4 562          2 815             3 280           3 374           3 472                
Summa bygg- och miljönämnd 4 707       2 979          3 460         3 555         3 652             

Summa nämndernas verksamhet: 456 904  471 053      468 682    471 511    479 218        

Centrala poster
Kommunens totala avskrivningar 19 176        19 063           20 102         21 492         21 289              
Justering verksamhetens avskrivningar 19 176 -       19 063 -          20 102 -        21 492 -        21 289 -             
Justering interna poster 6 756 -         4 598 -            4 586 -          4 697 -          4 618 -               
Justering utrangeringar anläggn.tillg -                     -                   -                   -                       
Realisationsvinst/realisationsförlust 642 -            113 -               -                   -                   -                       
Övriga centrala poster 2 1 964          3 212 -            3 080 -          3 080 -          3 080 -               
Summa centrala poster 5 434 -      7 923 -         7 666 -        7 777 -        7 698 -            

NETTOKOSTNAD: 451 470  463 130      461 016    463 734    471 520        

Skatteintäkter 278 023 -     285 074 -        282 726 -      291 836 -      303 217 -           
Fastighetsavgift 11 412 -       11 455 -          11 465 -        11 465 -        11 465 -             
Regeringens välfärdsmiljarder 9 620 -         
Generella bidrag 158 040 -     172 087 -        170 645 -      164 158 -      160 468 -           
Summa skatte- och statsbidragsintäkter: 3 457 095 - 468 616 -     464 836 -   467 459 -   475 150 -       

Finansiella poster 4 4 684       4 230          3 820         3 725         3 630             

RESULTAT: 941 -         1 256 -         -                  -                  -                      
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NOTER 
 
 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
(tkr) 2018 2019 2020 2021 2022

Not 1 Delade resurser
Jämtlands gymnasieförbund 35 238        30 530        31 095        31 842        32 638        
Jämtlands Räddningstjänstförbund 10 320        10 183        9 764          9 998          10 248        
Länstrafiken, ungdomskort 2 614          2 800          2 850          2 918          2 991          
Länstrafiken, färdtjänst 988             1 300          1 270          1 300          1 333          
Gemensam nämnd för upphandling 260             297             304             311             319             
Samordningsförbundet i Jämtlands län 144             137             140             140             140             
Bostadsanpassningsbidrag -                 1 364          1 000          1 000          1 000          
Gemensam nämnd drift & service -                 102             105             108             110             
Regionen och SKL 634             645             650             650             650             
Summa delade resurser: 50 198     47 358     47 178     48 267     49 429     

Not 2 Övriga centrala poster
Statsbidrag äldresatsningen 2 082 -         -                 -                 -                 -                 
Fortifikationsverket återbetalning 750 -            -                 -                 -                 -                 
Inkontinensbidrag  Landstinget 82 -              80 -              80 -              80 -              80 -              
Ers höga sjuklönekostnader 200 -            250 -            -                 -                 -                 
Justering samgående BoM Bräcke/Ånge 132 -            -                 -                 
Justering budgeteterat PO-pålägg 2 519          2 150 -         3 000 -         3 000 -         3 000 -         
Justering PO-pålägg (arbetsg.avg, pensioner, försä 2 512          731 -            -                 -                 -                 
Borgensåtagande "egna hem" 25               -                 -                 -                 -                 
Ersättning staten (MSB) extra kostn bränderna 662 -            -                 -                 -                 -                 
Kostnad självrisker bränderna 441             -                 
Återvunna kundförluster och liknande 29 -              33 -              30 -              30 -              30 -              
Överenskommelse om avgångsvederlag 384             -                 -                 -                 -                 
Inkassokostnader o liknande poster 20               32               30               30               30               
Summa övriga centrala poster: 1 964       3 212 -      3 080 -      3 080 -      3 080 -      

Not 3  Skatte- och statsbidragsintäkter
Skatteintäkter 279 365 -     287 699 -     283 611 -     291 836 -     303 217 -     
Slutavräkning 1 342          2 625          885             -                 -                 

278 023 -     285 074 -     282 726 -     291 836 -     303 217 -     

Fastighetsavgift 11 412 -       11 455 -       11 465 -       11 465 -       11 465 -       

Inkomstutjämningsbidrag 96 429 -       92 701 -       96 472 -       93 540 -       91 494 -       
Kostnadsutjämningsbidrag 44 868 -       51 258 -       50 678 -       48 803 -       48 413 -       
Regleringsbidrag/-avgift 1 022 -         4 472 -         6 558 -         7 536 -         6 396 -         
Strukturbidrag 8 563 -         8 394 -         8 328 -         8 263 -         8 197 -         
LSS-utjämning 7 159 -         8 795 -         6 064 -         6 016 -         5 968 -         
Övriga generella statsbidrag 9 620 -         6 467 -         2 545 -         -                 -                 

167 660 -     172 087 -     170 645 -     164 158 -     160 468 -     

Summa skatte- och statsbidragsintäkter: 457 095 - 468 616 - 464 836 - 467 459 - 475 150 - 

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter likvida medel o kundfordr, utdeln 814 -            592 -            580 -            580 -            580 -            
Räntekostnader - lån, pensionsskuld, bankavg 5 497          4 822          4 400          4 305          4 210          
Summa finansiella intäkter och kostnader: 4 684       4 230       3 820       3 725       3 630       
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RESULTATBUDGET  
 
 
 
Resultatbudgeten visar kommunens beräknade intäkter och kostnader under 2020 - 2022 och ger kommunens budgeterade 
resultat. (jämförelse med bokslut 2018 och prognos för 2019). 
 

 
 
 

(mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens nettokostnad 432,3 -      444,1 -      440,9 -      442,2 -      450,2 -      
Av- och nedskrivningar 19,2 -        19,0 -        20,1 -        21,5 -        21,3 -        

NETTOKOSTNAD: 451,5 -    463,1 -    461,0 -    463,7 -    471,5 -    

Skatte- och statsbidragsintäkter 457,1       468,6       464,8       467,4       475,1       
Finansiella intäkter och kostnader 4,7 -          4,2 -          3,8 -          3,7 -          3,6 -          

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 0,9         1,3         0,0         0,0 -        0,0         

Extraordinära intäkter -              -              -              -              -              
Extraordinära kostnader -              -              -              -              -              

ÅRETS RESULTAT: 0,9         1,3         0,0         0,0 -        0,0         
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BALANSBUDGET  
 
 

 
Balansbudgeten visar kommunens beräknade tillgångar, skulder och eget kapital vid årets slut för åren 2020 - 2022. 
(jämförelse med bokslut 2018 och prognos för 2019).   
 
 

 
 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
(mkr) 2018 2019 2020 2021 2022

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Fastigheter och inventarier 290,9        290,8        295,8     291,7        289,2        
Finansiella tillgångar 36,0          34,4          33,5       32,6          31,7          

326,9        325,2        329,3     324,3        320,9        
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 55,4          54,9          51,0       51,0          51,0          
Likvida medel 36,9          29,9          21,3       23,5          24,2          

92,3          84,8          72,3       74,5          75,2          

SUMMA TILLGÅNGAR 419,2     410,0     401,6  398,8     396,1     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående eget kapital 78,8          78,8          80,1       80,1          80,1          
Årets resultat 0,9            1,3            -            -              -              

79,7          80,1          80,1       80,1          80,1          

Avsättningar
Pensionsavsättning 32,4          32,6          34,0       36,0          38,1          
Avsättning deponi 17,0          17,0          12,0       12,0          12,0          

49,4          49,6          46,0       48,0          50,1          

Skulder
Långfristiga skulder 191,1        181,3        176,5     171,7        166,9        
Kortfristiga skulder 99,0          99,0          99,0       99,0          99,0          

290,1        280,3        275,5     270,7        265,9        
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 419,2     410,0     401,6  398,8     396,1     

Ansvarsförbindelser och ställda panter (mkr)
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt 202,0        193,5        186,6     181,5        176,1        

Borgensförbindelser 17,0          16,9          5,2         5,2            5,1            
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KASSAFLÖDESBUDGET  
 
 
 
Kassaflödesbudgeten visar hur kommunen får in pengar och hur de kommer att användas under åren 2020 - 2022. 
Skillnaden visar förändringen av likvida medel (jämförelse med bokslut 2018 och prognos för 2019). 
 

 
 
 
 

(mkr) Bokslut Prognos Budget Plan Plan 
2018 2019 2020 2021 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 0,9       1,3       -          -          -          
Justeringsposter enligt specifikation 25,9     18,3     16,5     23,5     23,4     
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

26,8   19,6   16,5   23,5   23,4   

+/- Minskn/ökning förlagslån mm -          -          -          -          -          
+/- Minskn/ökning förråd mm -          -          -          -          -          
+/- Minskn/ökning övr kortfristiga fordringar 21,8 -    0,5       3,9       -          -          
+/- Ökning/minskn övr kortfristiga skulder 2,9 -      -          -          -          -          
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,1     20,1   20,4   23,5   23,4   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i fastigheter och inventarier 13,8 -    18,8 -    25,1 -    17,4 -    18,8 -    
Invest.bidrag fastigheter och inventarier -          -          -          -          -          
Köp av fastigheter och inventarier -          0,3 -      -          -          -          
Försäljning av fastigheter och inventarier 3,1       0,2       -          -          -          
Investering i aktier och andelar 12,5 -    -          -          -          -          
Försäljning av aktier och andelar -          -          -          -          -          
Övrig förändring -          -          -          -          -          
Kassaflöde från investeringsverksamheten 23,2 -  18,9 -  25,1 -  17,4 -  18,8 -  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning -          -          -       -          -          
Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån -          -          -          -          -          
Amortering långfristiga lån 4,8 -      9,8 -      4,8 -      4,8 -      4,8 -      
Ökning långfristiga fordringar -          -          -          -          -          
Minskning långfristiga fordringar 12,7     1,6       0,9       0,9       0,9       
Kassaflöde från finanseringsverksamheten 7,9     8,2 -    3,9 -    3,9 -    3,9 -    

Årets kassaflöde 13,2 -  7,0 -    8,6 -    2,2     0,7     

Likvida medel vid årets början 50,1     36,9     29,9     21,3     23,5     
Likvida medel vid årets slut 36,9   29,9   21,3   23,5   24,2   

Specifikation till justeringsposter
Justering för avskrivningar 19,2     19,0     20,1     21,5     21,3     
Justering för förändring pensionsavsättn inkl lönesk 7,3       0,2       1,4       2,0       2,1       
Just för förändring avsättning deponi -          -          5,0 -      -          -          
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 
som ingår i årets resultat 0,6 -      0,9 -      -          -          -          
Justeringsposter 25,9   18,3   16,5   23,5   23,4   
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INVESTERINGSPLAN 
 
 
 
En investeringsplan upprättades i den preliminära kommunplanen där investeringsbudgeten för 2020 uppgick till  
23 miljoner kronor exklusive planerade ombudgeteringar från 2019.  
 
I den slutliga kommunplanen har vissa revideringar i investeringsplanen gjorts och investeringar för 2024 har lagts till.  
 
Investeringsbudgeten för 2020 uppgår i den slutliga kommunplanen till 20,4 miljoner kronor exklusive planerade om-
budgeteringar från 2019. Den totala volymen i investeringsplanen för 2020 - 2024 uppgår till 86,9 miljoner kronor. Till 
investeringsplanen ska läggas prognostiserade ombudgeteringar från 2019 på 4,7 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 0,5 miljoner kronor 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 0,4 miljoner kronor. 
Under 2021 är det avsatt 1,2 miljoner kronor för trådlöst nät på Tallgläntan. 
 
Investeringar, teknik- och infrastrukturavdelning 
 
Långsiktiga och större investeringar i kommunen genomförs av teknik- och infrastrukturavdelningen. Totalt omfattar 
2020 års investeringsbudget 16,6 miljoner kronor.  
 
Under kommunplaneperioden kommer det vara ett fortsatt stort fokus på utvändiga ombyggnationer av bostäder och 
lokaler samt åtgärder på fastighetstak, investeringar i gator och vägar, energieffektiviseringar, byte gatubelysningar, 
stambyten i bostäder samt byten av VA-ledningar. Planerade åtgärder för återvinningscentralen i Bräcke har flyttats fram 
till 2022 och kommer att utredas ytterligare.  
 
Några ytterligare förändringar jämfört med den preliminära planen är att investeringsbudgeten utökats för färdigställande 
av utegård på Galaxens förskola i Gällö (0,4 mkr år 2020), uppsättning av laddstolpar för elbilar på kommunparkeringar 
(0,3 mkr/år under 2020 – 2022) samt installation av solceller på Tallgläntan (1,0 mkr år 2020).  
 
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 fysisk infrastruktur och nätverksutrustning slagits ihop. Dessutom 
har en utökning skett med 0,17 miljoner kronor för surfplattor till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare. Det görs för att politikerna ska kunna ta emot och hantera digitala handlingar.  
 
Investeringar, skol- och barnomsorgsavdelning 
 
I avdelningens investeringsplan inryms årligen investeringar i inventarier med 0,15 miljoner kronor. Den årliga budgeten 
för elevdatorer och surfplattor uppgår till 0,35 miljoner kronor. För årskurs 7 – 9 leasas datorerna. 
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Investeringsplan per projekt 
 

 
 
  

Projekt Progos om- Budget Plan Plan Plan Plan
(tkr) budget t 2020 2020 2021 2022 2023 2024

KOMMUNSTYRELSEN

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

-                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

Vård- och omsorgsavdelning
Inventarier vård och omsorg -                    400,0           400,0           400,0           400,0           400,0           
Trådlöst nät äldreboende -                    -                  1 200,0        -                  -                  -                  

-                    400,0           1 600,0        400,0           400,0           400,0           

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Reningsanl Flatnor, Döviken,Revs,Rissna -                    500,0           1 000,0        500,0           500,0           500,0           
Nya brandlarm SBF-godkända -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           
Fallskydd tak fastigheter -                    500,0           -                  -                  -                  -                  
Yttre miljö - Bräcke, Kälarne, Gällö, Pilgr -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           
Verksamhetsanp kommunala lokaler -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           
Ombyggnation Gällö brandstation 1 155,0         
Sekundär datahall 1 000,0         -                  -                  -                  -                  -                  
Standarhöjande åtgärder gator och vägar -                    3 000,0        3 000,0        3 000,0        3 000,0        3 000,0        
Driftövervakning/energieffektivisering 500,0            800,0           1 000,0        1 000,0        1 000,0        1 000,0        
Ombyggn gator/vägar fastigheter -                    600,0           600,0           600,0           600,0           600,0           
Byte tak fastigheter -                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           
Byte fönster/dörrar fastigheter -                    1 000,0        1 000,0        1 000,0        1 000,0        1 000,0        
Reningsverk Pilgrimstad -                    -                  -                  -                  -                  -                  
Byte gatubelysning -                    250,0           250,0           250,0           250,0           250,0           
Utvändig ombyggn bostäder/lokaler 800,0            1 500,0        1 500,0        1 500,0        1 500,0        1 500,0        
Stambyten bostäder 400,0            1 000,0        1 000,0        750,0           750,0           750,0           
Byte VA-ledningar -                    750,0           750,0           500,0           500,0           500,0           
Invest fritidsanläggningar -                    150,0           150,0           150,0           150,0           150,0           
ÅVC Bräcke ombyggnad -                    -                  -                  4 000,0        -                  -                  
Ny fasadbeklädnad paviljonger Furuhagen 600,0            -                  -                  -                  -                  -                  
Nytt VA-verk Hunge -                    -                  -                  -                  -                  -                  
Furunäset råvattenbrunn -                    -                  -                  -                  -                  -                  
UV-ljus VA Pilgr, Bräcke, Kälarne, Dockmyr -                    -                  -                  -                  -                  -                  
Ny musiksal Gällö skola -                    -                  -                  -                  -                  -                  
Mickelbacken ny eldragning 200,0            -                  -                  -                  -                  -                  
Systematiskt brandskyddsarb (SBA-åtgärder) -                    100,0           100,0           100,0           100,0           100,0           
Solceller Tallgläntan -                    1 000,0        -                  -                  -                  -                  
Laddstolpar kommunparkeringar -                    300,0           300,0           300,0           -                  -                  
Ishallen åtgärder grundplatta -                    2 800,0        -                  -                  -                  -                  
Förskola Gällö, kronv utegård -                    400,0           -                  -                  -                  -                  

4 655,0         16 650,0      12 650,0      15 650,0      11 350,0      11 350,0      
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Investeringsplan per projekt, forts 
 
 

 
 
 
 
  

Projekt Progos om- Plan Plan Plan Plan Plan
(tkr) budget t 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Staben
Personaldatorer -                    650,0           650,0           650,0           650,0           650,0           
Surfplattor kommunfullmäktige -                    170,0           -                  -                  -                  -                  
Nätverksutrustning -                    250,0           850,0           250,0           300,0           250,0           
Servrar -                    800,0           400,0           400,0           400,0           800,0           
Trådlöst nät Dagcenter -                    300,0           -                  -                  -                  -                  
IT enligt IT-plan -                    -                  300,0           300,0           300,0           300,0           
Nytt SAN, disklagring -                    200,0           -                  200,0           1 000,0        -                  

-                    2 370,0        2 200,0        1 800,0        2 650,0        2 000,0        

Skol- och barnomsorgsavdelning
Inventarier skola och barnomsorg -                    150,0           150,0           150,0           150,0           150,0           
Elevdatorer/surfplattor -                    350,0           350,0           350,0           350,0           350,0           

-                    500,0           500,0           500,0           500,0           500,0           

S:a nettoinvesteringar hela kommunen: 4 655,0      20 420,0  17 450,0  18 850,0  15 400,0  14 750,0  
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KOMMUNALA FÖRETAG OCH FÖRBUND 
 
 

Den kommunala koncernen  
 
Ett koncernföretag definieras, enligt rekommendation nr 16 från Rådet för kommunal redovisning (RKR) (gällande från 
och med räkenskapsåret 2019), som en juridisk person över vars verksamhet, mål och strategier kommunen har ett 
varaktigt betydande inflytande. Om inflytandet inte är betydande, anses den juridiska personen ändå vara ett kommunalt 
koncernföretag, om den har särskild betydelse för kommunens verksamhet eller ekonomi. Företag som samägs med 
annan kommun och vars verksamhet är en kommunal angelägenhet, ska anses ha särskild betydelse för kommunens 
verksamhet.  
 
I kommunkoncernen ingår sedan tidigare bolaget MidSweden 365 AB, delägt av kommunen till 89,94 procent. Från och 
med 2019 ingår även Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund i kommunkoncernen.  
 
MidSweden 365 AB 
 
Ordförande: Vakant 
VD: Vakant 
 
Bolaget bildades under 2016. Under 2017 övertogs anläggningen från kommunen till en köpeskilling på  
20 miljoner kronor. Efter den nyemission som genomfördes i juni 2018 uppgår kommunens ägande i bolaget till knappt 
90 procent. Övriga delägareägare är privata företag. 
 
Bolaget ska utveckla och förvalta en fritidsanläggning för skidåkning inomhus samt bedriva därmed jämförlig 
verksamhet.  
 
Jämtlands Gymnasieförbund 
 
Ordförande: Pär Löfstrand (L) 
Ledamot: Cathrine Blomqvist (S) 
Ledamot: Ingrid Kjelsson (C) 
Förbundschef:  Mikael Cederberg 
 
Det huvudsakliga uppdraget för Jämtlands gymnasieförbund är att ansvara för medlemskommunernas skyldighet att 
erbjuda kommunernas ungdomar gymnasieutbildning i enlighet med lagar och förordningar. 
 
Förbundet ägs av Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommuner. Förutom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola ingår även vuxenutbildning, uppdragsutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt kvalificerad 
vuxenutbildning i förbundets verksamhet. 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
 
Ordförande: Stephen Jerand (KD) 
Ledamot:  Yngve Hamberg (S)  
Förbundschef: Lars Nyman 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund består av ägarkommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Ragunda, 
Härjedalen och Bräcke.  
 
Förbundet arbetar för att skydda människors liv, hälsa och egendom samt miljön mot olyckor. Förutom att släcka bränder 
och göra räddningsinsatser arbetar förbundet förebyggande med tillsyn, information, rådgivning och utbildning. 
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Uppdragsföretag 
 
Uppdragsföretag definieras som juridiska personer där kommunen äger en mindre del (samägda) eller där verksamheten 
bedrivs på entreprenad av större omfattning. 
 

Samägda företag och förbund 
- Samordningsförbundet i Jämtlands län 
- Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag 

(FSF) 
 
Samordningsförbundet i Jämtlands län 
 
Den 1 januari 2011 ombildades Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län (J-sam) till 
Samordningsförbundet i Jämtlands län. Alla kommuner i länet, landstinget, Försäkringskassa och Arbetsförmedling är 
medlemmar i förbundet.  
 
Förbundets uppgift är att svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. De insatser som finansieras av 
förbundet ska erbjudas individer som är i arbetsför ålder och som är i behov av samordnade insatser. Med hjälp av 
insatserna ska de individer som deltar uppnå eller förbättra förmågan att utföra förvärvsarbete.  
 
Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF) 
 
Den 1 januari 2008 bildade 24 kommuner, däribland Bräcke kommun, ett gemensamt ägt försäkringsbolag, Förenade 
Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag. Motivet var att de mindre kommunerna under en längre tid mött växande 
problem på en försäkringsmarknad med allt högre premier och sämre övriga villkor.  
 
Fr o m 2018 befinner sig Förenade Småkommuners Försäkrings AB i en avvecklingsfas. Vid årsstämman i juni 2017 
beslutade delägarna att avveckla bolaget och uppdra till styrelsen att genomföra likvidationsprocessen. Vidare 
rekommenderade årsstämman respektive delägare i FSF AB att bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. Bräcke kommun har valt att inte bli delägare och teckna aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 
Likvidationen av bolaget beräknas pågå åtminstone till en stor del in på år 2019. Kommunen gjorde redan under 2017, 
som en försiktighetsåtgärd en nedskrivning av aktieinnehavet i FSF AB till noll kronor.  
 

Kommunala entreprenader 
 
Kommunala entrprenader definieras som företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilken 
kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Det ska finnas ett avtal mellan kommunen och 
entreprenören om att denna ska bedriva kommunal verksamhet av större omfattning. Kommunen har ett huvudansvar för 
att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna och verksamheten skulle annars utförts i egen regi.  
 

Kommunala entreprenader Utlagd verksamhet Avtalstid och möjlig förlängning 
- Lundstams Återvinning AB Avfallshämtning, transport och behandling 2016-12-01 – 2022-09-30 
- Revsunds Transport AB Slamtömning 2018-03-01 – 2024-02-29 
- Reaxcer AB Yttre skötsel och vinterväghållning 2015-04-01 – 2020-03-31 
- ISS Industriservice AB Ledningsspolningar 2017-01-01 – 2022-12-31 
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Mandatfördelningen i kommunfullmäktige är följande 
för mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14: 
 
Centerpartiet 12 
Socialdemokraterna 11 
Moderaterna 3 
Sverigedemokraterna 3 
Jämtlands väl 1 
Vänsterpartiet 1 
Antal ledamöter 31 
 

 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
 
Ordförande: Yngve Hamberg (s) 
1:e vice ordförande:  Barbro Norberg (s) 
2: e vice ordförande: Hans Svärd (c) 
 
Verksamhet 
 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
församling och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen, bland annat mål  
och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga  
ekonomiska frågor, årsredovisning och ansvarsfrihet samt  
nämndernas organisation och verksamhetsformer.  
 
Budget, tkr 
 

 
 
Mål 
 
Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Med det avses beslut i sådana övergripande frågor som har 
betydelse för den kommunala verksamheten 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 noggrannhet 
och rätt beslutsunderlag. Det är eftersträvansvärt att kommuninvånarna 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.  
 
Mötesformen kommer att ses över i början av mandatperioden med syfte att förstärka medborgardialogen och utöka 
informationen. En översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning görs under 2019. Det kan innebära förändringar. 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2019 (kf § 45/2019) att under 2020 gå över från pappersutskick till elektroniska 
handlingar och att pengar för det ska avsättas i budget för 2020. 
 
Under året görs försök med webb-sändning från sammanträde. 
 
Åren 2021-2022 
 
Under mandatperioden kommer den svenska demokratins hundraårsjubileum att uppmärksammas på olika sätt. 
 
Verksamhetsmått  
 

 

 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 594             617              851               659             667               
Intäkter -                 -                   -                    -                 -                   
Nettokostnad 594          617            851             659          667            

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Antal sammanträden 5 2 5 5 5 

Antal protokollförda ärenden 179 62 150 150 170 
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REVISION 
 
 
 
Göran Näslund, ordförande (c) 
Mats Eriksson, vice ordförande (s) 
Torbjörn Näslund (m) 
Marit Eklund (m) 
Steinar Pettersson  (jvb) 
 
 
 
 
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 förtroende-
valda revisorerna utses av kommunfullmäktige men är i sin verksamhet partipolitiskt obundna. Varje revisor är 
självständig i sitt arbete som revisor. Revisorerna biträds i sin granskning av sakkunniga yrkesrevisorer. 
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Inga förändringar är planerade. 
 
Inför varje år genomför revisorerna en riskanalys och utifrån denna väljs vilka områden som ska granskas.  
 
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 revisionsrapporter alltid är föremål för fakta-
avstämningar. 
 
Åren 2021 - 2022 
 
Inför varje år genomför revisorerna en riskanalys och utifrån denna väljs vilka områden som ska granskas.  
 
 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 733             745              750               769             788               
Intäkter -                 -                   -                    -                 -                   
Nettokostnad 733          745            750             769          788            
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Mandatfördelningen i kommunstyrelsen är följande 
för mandatperioden 2018-10-15 - 2022-10-14: 
 
Centerpartiet 5 
Socialdemokrater 3 
Moderaterna 2 
Vänsterpartiet 1 
Antal ledamöter 11 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ordförande:  Jörgen Persson (s) 
1:e vice ordförande:  Johan Loock  (m) 
2:e vice ordförande: Cathrine Blomqvist (s) 
Oppositionsråd:  Teresa Flatmo (c) 
Kommundirektör: Bengt Flykt 
 

Politisk organisation 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter.  
 
Inom kommunstyrelsen finns sex utskott, vars ledamöter och ersättare utses av kommunstyrelsen; . socialutskott, 
näringslivsutskott, ekonomiutskott, samhällsbyggnadsutskott, skolutskott samt vård- och omsorgsutskott. Antalet 
ledamöter i utskotten är tre, förutom ekonomiutskottet som har fem ledamöter och möjlighet att adjungera fler deltagare.  

Det finns även två permanenta råd; Folkhälsorådet/Brottsförebyggande rådet samt Pensionärs- och tillgänglighetsrådet. 
Råden är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan styrelsen och företrädare för andra 
organisationer. 
 
Budget, tkr 
 

 
 

 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
Mål 
 
Kommunstyrelsens mål är en säker och tydlig beslutsprocess som ger korrekta och väl underbyggda beslut. 
 
Kvalitet 
 
Kommunstyrelsen strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i sitt arbete. 
 
Åren 2021 - 2022 
 
Kommunstyrelsen kommer kontinuerligt att behöva arbeta med att anpassa sina verksamheter till förändrade 
förutsättningar och tillgängliga resurser. 
 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 2 741          2 893           3 169            3 186          3 205            
Intäkter -                 -                   -                    -                 -                   
Nettokostnad 2 741       2 893         3 169          3 186       3 205         

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Stöd till politiska partier 428             359              374               374             374               
Kommunstyrelse 2 165          2 377           2 641            2 657          2 675            
Byutvecklingsgrupper 70               70                70                 70               70                 
Övrigt 78               87                84                 85               86                 
Totalt 2 741       2 893         3 169          3 186       3 205         
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Verksamhetsmått  
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Antal sammanträden 9 6 6 6 6 

Antal registrerade ärenden 722 413 630 630 630 

Antal protokollförda ärenden 144 124 180 180 180 
 

Gemensamma anslag 
 
Gemensamma anslag förvaltas av kommunstyrelsen. De verksamheter som ingår är medel för pensioner, medel för 
utveckling och struktur samt kostnader för delade resurser som omfattar kostnader för räddningstjänst, 
gymnasieutbildning, färdtjänst, ungdomskort, gemensam nämnd för upphandling, gemensam nämnd för samverkan inom 
drift och service, utveckling samt specialistfunktioner samt avgifter till Samordningsförbundet i Jämtlands län, Region 
Jämtland Härjedalen och till Sveriges kommuner och landsting.  
 
I budgeten för gemensamma anslag ingår också de medel kommunen avsätter enligt lagen (2018:222) om 
bostadsanpassningsbidrag. De har tidigare inrymts inom bygg- och miljöavdelningens budget.  
 
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
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 66 157        62 058         62 078          63 567        64 729          
Intäkter 1 135 -         -                   32 551 -         42 102 -       45 685 -         
Nettokostnad 65 022     62 058      29 527       21 465     19 044       

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Ej fördelade medel/brist -                 -                   32 551 -         42 102 -       45 685 -         
Pensioner och löneskatt 14 628        14 700         13 900          14 300        14 300          
Utveckling och struktur 196             -                   1 000            1 000          1 000            
Räddningstjänst 10 320        10 183         9 764            9 998          10 248          
Gymnasieutbildning 35 238        30 530         31 095          31 842        32 638          
Färdtjänst 988             1 300           1 270            1 300          1 333            
Finsam 144             137              140               140             140               
Ungdomskort Länstrafiken 2 614          2 800           2 850            2 918          2 991            
Bostadsanpassningsbidrag -                 1 364           1 000            1 000          1 000            
Gemensam nämnd drift & service -                 102              105               108             110               
Gemensam nämnd för upphandling 260             297              304               311             319               
Region J/H och SKL 634             645              650               650             650               
Totalt 65 022     62 058      29 527       21 465     19 044       
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Tillväxtavdelning 
 
Chef:  Anna Jensén Salomonsson 
 
 
Verksamhet 
 
Avdelningen ansvarar för följande verksamheter: 

 
• Näringslivs- och landsbygdsutveckling,  
• handläggning av föreningsbidrag,  
• bibliotek och kulturskola samt 
• kommunövergripande funktioner. 

 
Kommunövergripande funktioner är folkhälsa, utvecklingsprojekt, kommunikation/information, energi- och miljöfrågor 
samt ansvar för kommunhusets reception.  
 
Näringsliv- och landsbygdsutveckling  
 
Arbetet med ”Program för ett blomstrande näringslivsklimat 2025” påbörjades under förra året. Arbetet utgår från tre 
övergripande områden; plats, service och nätverkande. Dessa i sin tur innehåller 16 åtgärder som ska påbörjas inom 
perioden. Inför varje år ska det dessutom göras en aktivitetsplan. Arbetet redovisas på näringslivsutskottets möten 
regelbundet. Prioriterat är fortsatta företagsbesök och samverkan med andra aktörer kring utbildningsinsatser som vänder 
sig till företagen. 
 
Inom landsbygdsutveckling har avdelningen en roll att försöka främja och ta tillvara på lokala initiativ och informera om 
olika finansieringsmöjligheter, som exempelvis Leader Mittland Plus och Lokala naturvårdsprojekt (LONA), 
landsbygdsprogrammet och serviceprogrammet.  
 
Att stötta ideella föreningar med bidrag och samverka med studieförbunden är två av de viktigaste pusselbitarna för 
kommunens arbete med civilsamhället. Gemensamma informationssatsningar, nätverkande och bidragshandläggning 
inryms i tillväxtavdelningens ansvar. 
 
Under 2019 placerades energirådgivarfunktionen på tillväxtavdelningen, en deltidstjänst på 50 procent som finansieras 
från staten samt en deltidstjänst på 50 procent som miljösamordnare. Rådgivningen vänder sig till företag och privat-
personer. 
 
Bibliotek och kulturskola 
 
I en stabil vardagsverksamhet där resurserna är maximalt utnyttjade, med integrerade folk- och skolbibliotek och ett tätt 
samarbete mellan kulturskola och grundskola, är de senaste årens statliga tillskott till biblioteken och kulturskolan 
välkommet. Det innebär att nya arbetsformer kan prövas utan att behöva riva upp det goda arbete som görs inom 
verksamheterna. 
 
Sedan hösten 2016 har de statliga bidragen använts till att ytterliga stärka samverkansformer, internt och externt. 
Kulturskolan jobbar till exempel med klassorkesterverksamhet i årskurs tre på alla kommunens skolor. Biblioteken har 
dels gjort riktade insatser i form av hembesök till familjer med barn i sexmånadersåldern och dels satsat på samverkan 
och fortbildning med hela kommunens förskoleverksamhet, inklusive kooperativen, för att ta ett grepp om alla 
kommunens barns språkutveckling. Ett rikt ordförråd och förmåga att använda det är de viktigaste byggstenarna för att 
barn ska klara sig i livet och grunden läggs tidigt. Det är ett arbete som främjar långsiktig hållbar samhällsutveckling. 
 
Kommunövergripande funktioner 
 
Kommunhusets reception 
Avdelningen ansvarar för receptionens verksamhet som är samlokaliserad med biblioteket i Bräcke. 
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Information  
De vardagliga rapporterna från kommunens verksamheter i stort och smått löper parallellt med det långsiktiga strategiska 
arbetet kring intern och extern kommunikation. Genom tydlig och inbjudande kommunikation stärks kommunens 
förtroende hos både medarbetare och medborgare. Det handlar också om att stärka bilden av kommunen så att vi blir en 
attraktiv arbetsgivare och kan locka nya medarbetare, företag och privatpersoner som vill bo kvar här eller flytta hit. Det 
finns naturligtvis mycket att göra inom området men resurserna är begränsade och det dagliga arbetet handlar mer om att 
sköta driften i kommunens olika kanaler. Varje chef har kommunikationsansvar för sin verksamhet och behovet av 
stöttning är stort och svårt att tillgodose. 
 
Folkhälsa  
Prioriterat är utvecklingen av folkhälsoarbetet, via bland annat BRÅ6/Folkhälsorådet och verksamheten är kopplad till 
den årliga aktivitetsplanen som görs inom BRÅ/Folkhälsorådet.  
 
Samverkan sker mellan kommun, länsstyrelsen, tull och polis i arbetet ”Tillsammans mot nätdroger”. Målet är att öka 
kunskap och trygghet för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser.  

Miljösamordning 
Sedan våren 2019 finns det en funktion på deltid på avdelningen som har det övergripande samordningsansvaret för olika 
miljö-och klimatfrågor. 
 
Bräcke kommun är med i projektet REDI –resfria digitala möten inom offentlig sektor. Syftet med projektet är att öka 
andelen resfria digitala möten.  
 
Miljösamordnaren stöttar även andra avdelningar för att hitta energieffektiviseringar. Exempel på det är optimering i 
idrottsanläggningar. 
 
Infrastruktur, kollektivtrafik och fiber  
För att skapa förutsättningar för utveckling fortsätter arbetet med att bevaka möjligheterna till kommunikationer (tåg, 
buss och bil) för människor och företag. Det innebär kontakter med en lång rad aktörer och i flera samverkansarenor. 
Exempel är partnerskapet Atlantbanan, Funktionella Mittstråket, SJ, Norrtåg, Vy, samverkansträffar med Trafikverket 
och regionala kollektivtrafiksmyndigheten samt länstrafiken. 
 
Avdelningen fortsätter bevaka bredbandsfrågan och annan telekommunikation. Det görs dels genom att stötta 
kommunens fiberföreningar som kommande år kommer börja överlåta nätet till Telia Infra (fd Skanova) och dels genom 
att arbeta för att hanteringen av efteranslutningar ska förenklas. Samverkan, på både nationell och regional nivå, sker 
genom regionens bredbandskoordinator. 
 
Projekt  
Avdelningen deltar i olika utvecklingsprojekt och det är både interna och externa projekt.  
Exempel på projekt som finansieras med projektmedel och/eller i vissa fall också tid under 2020 är: 
 
-Timbanken7, Region JH 
-A Business Region on the Move8, Region JH 
-Interregprojekt kring S:t Olavsleden, Östersunds kommun 
-Lokalt ledd utveckling, Leader Mittland Plus  
-LONA-projekt, Naturvårdsverket via Länsstyrelsen 
-SkogsBioSmart, Skogstekniska klustret 
-Servicelyftet, Coompanion 
-Strukturanalys för Jämtlands län, Region JH  
-Kartläggning av ANDT, Bräcke kommen med stöd från Länsstyrelsen. 
 
Ett projekt som inväntar beslut kring finansiering är: 
-En attraktiv region, Region JH 
  

                                                           
6 BRÅ=Brottsförebyggande rådet som består av både externa och inomkommunala aktörer. 
7 Konsultstöd till företag 
8 Etableringsprojekt 
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Budget, tkr 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
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 hållbar 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 80 %. 

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

 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 16 513        16 818         17 064          17 300        17 554          
Intäkter 3 396 -         2 724 -          2 673 -           2 673 -         2 673 -           
Nettokostnad 13 117     14 094      14 391       14 627     14 881       

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Administration, gemensamma kostn mm 1 010          1 121           604               613             625               
Näringslivsfrågor 523             621              937               1 006          1 078            
Turism 117             110              300               300             300               
Bredbandsutbyggnad 35 -              -                   -                    -                 -                   
Information och EU-frågor 1 055          1 142           1 247            1 259          1 271            
Gemensamma kostn kultur o fritid 1 320          1 297           1 380            1 411          1 447            
Föreningsbidrag 1 873          2 170           1 970            1 970          1 970            
Bibliotek 4 562          4 712           4 898            4 954          5 016            
Fritidsgårdar 732             685              714               714             714               
Kulturskola 1 710          1 738           1 804            1 843          1 883            
Folkhälsa 280             182              258               264             270               
Varuhemssändning 29               60                60                 60               60                 
Miljöåtgärder -                 14 -               279               53 -              46 -                
Energirådgivning 59 -              270              60 -                286             293               
Totalt 13 117     14 094      14 391       14 627     14 881       
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Indikatorer: 
 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal företagskontakter9 165 99 81 94 48 

Antal nyhetsbrev  8 6 12 8 
 
Aktiviteter:  
• Arbeta med åtgärderna som finns i programmet blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025 samt göra 

den årliga aktivitetsplanen för 2020. 
• 100 företagsbesök under året, under förutsättning att den vakanta tjänsten som näringslivsutvecklare tillsätts (snitt 

50 stycken/näringslivsutvecklare). 
• Utvärdera och revidera ”Plan för kommersiell service i Bräcke kommun 2016 - 2020”. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal tågavgångar/vecka i 
kommunen.   472 481 487 

Antal linjelagda bussturer till och 
från samt inom kommunen. 

     

Tillgång till, eller absolut närhet, 
till bredband med hastigheten 100 
Mbit/s.10 

 
  87,67 %  

 
Aktiviteter:  
• Delta i olika samarbetsforum som Atlantbanan med flera. 
• Samråd kring trafikutbud med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Länstrafiken samt Norrtåg.  
• Samråd med Trafikverket, SJ med flera. 
• Fortsatt dialog med fiberföreningarna i kommunen och med regionens bredbandskoordinator. 
 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Andelen svar där invånarna upplever att 
kommunens information och kommunikation är 
tydlig uppgår till 75 %.  

Enkäter via tidningen Nära 
och webb. 

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

 
Indikatorer: 
 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal unika besök på kommunens 
hemsida. 11  717 133 i.u 

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

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

Antal följare på Facebook 12   132 559 803 845 
 
Aktiviteter:  
• Erbjuda utbildning och stöd till webbredaktörer till exempel i  i klarspråk. 
• Produktion av tidningen Nära och evenemangskalendern På Gång en gång per år. 
• Revidera kommunikationspolicyn. 
• Implementera och utveckla grafisk profilmanual. 
• Förenkla möjligheterna att lämna synpunkter på kommunens information via formulär på webben. 

  

                                                           
9 Avser antalet unika företagskontakter vilket innebär att om flera tjänstepersoner har träffat samma företag och flera 
gånger har endast en kontakt räknats. Exkluderat är även företagarluncher, företagarfrukostar, näringslivsråd och andra 
möten.  
10 http://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/ 
11 Verktyg för mätning saknades under 2017. Från 2018 används verktyget Vizzit.  
12 Kanalen öppnades den 31 oktober 2016.  
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Politiskt mål 
Biblioteken är en attraktiv mötesplats för livslångt lärande och kulturella upplevelser. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal utlån på biblioteken 49 162 47 805 45 511 43 478  
Aktiva låntagare på biblioteken 1 873 1 846 1 827 1 956  
Antal besökare/år  61 830 64 085 65 712 63 183  

*officiell statistik för biblioteksverksamheten redovisas tidigast i februari 2020 för 2019. 
 
Aktiviteter:  
• Fortsatt satsning på läsfrämjande riktat till barn 0 - 3 år, i samverkan med förskola/BVC. 
• Fortsatt satsning på högläsning och läshjälpmedel i samverkan med vård och omsorg. 
• Ny satsning på utställningar som bas för programaktiviteter för skola och allmänhet. 

 
 

Politiskt mål 
Kulturskolan är attraktiv och håller en hög kvalitet.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Andelen elever som deltar i kulturskolans 
verksamhet ska vara oförändrad eller öka. 

Jämförelse med totalt antal 
elever årskurs 4 – årskurs 9. 

 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen elever inskrivna i 
kulturskolan (ht). 40,9 % 45,6 % 49,0 % 45,0 % 52,0 % 

 
Aktiviteter: 
• Utåtriktade aktiviteter, ensemblespel. 
• Klassorkesterverksamhet i årskurs tre. 

 
 

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

 
Aktiviteter:  
• Stötta föreningslivet genom effektiv handläggning och fördelning av föreningsbidrag, samannonsering, nätverkande 

och information om olika externa stödformer. 
• Stötta byföreningar och aktörer som verkar i kommunen genom att visa på olika stödmöjligheter till exempel via 

Leader och LONA-stöd. Informationen kring dessa möjligheter ska ses över så att den är lättillgänglig och 
förståelig. 

 

Inriktningsmål 
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklings-
möjligheter 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: 

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

95 % 90 % 76 % 89 %  

 
Aktiviteter:  
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer. 
• Ge utrymme och förtroende för medarbetarna att hitta kreativa arbetssätt samt inomkommunal samverkan för att 

utveckla verksamheterna. 
• Ge alla möjlighet till fortsatt fortbildning och kompetensutveckling, minst en heldag per år och anställd. 

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

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

 
Indikatorer: 

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

     

 
Aktiviteter:  
• Utbildning i kommunikation till chefer på chefsdag, cirka en gång per år (ämne utifrån behov). 
• Implementering och utveckling av intranätet Communis. 

 
 

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.  
Avdelningen ska i första hand där det är möjligt 
välja distansteknik vid möten både internt och 
externt.  

Årliga avstämningar för 
respektive enhet. 

 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +124 +605 +97 +1 881 +890 

 
Aktiviteter: 
• Uppföljning av ekonomin vid varje APT (arbetsplatsträff) samt vid delårsbokslut och prognoser.  
• Utbilda medarbetare på avdelningen kring olika digitala lösningar för möten.  
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Verksamhetsförändringar 2020  
 
Det finns ett behov att börja se över gällande planer och program i kommunen med fokus på hur strukturen i kommunen 
kommer att se ut på sikt och hur det skulle kunna se ut. I dagsläget finns en utvecklingsplan som inte är aktuell. Arbetet 
med att ta fram en ny utvecklingsplan eller motsvarande behöver samordnas med andra planer som styr kommunens 
strukturer som till exempel översiktsplan, detaljplaner och bostadsförsörjningsplan. Samordningen bör också ske utifrån 
hur kommunala verksamheter som vård, skola och omsorg ska se ut framåt. Ett av underlagen till en ny utvecklingsplan 
kan vara ”Strukturanalys för Jämtlands län” som Region Jämtland Härjedalen tillsammans med länets kommuner, via 
ekonomiskt stöd från Tillväxtverket, ska ta fram under 2019 - 2020.  
 
Under 2020 kommer en revidering av Regionala utvecklingsstrategin att genomföras och där blir kommunens roll att 
yttra sig på det förslag som kommer under våren. Under året kommer det också göras en utvärdering av ”Plan för 
kommersiell service i Bräcke kommun 2016 - 2020”. Även utveckling och utbildning av InfoPoints kommer genomföras. 
 
Under 2020 kommer resultatet att presenteras från SCB:s medborgarundersökning, som Bräcke kommun deltagit i. 
Kommunikationsfunktionen har haft ett övergripande ansvar för genomförandet av undersökningen men resultatet är 
kommunövergripande och kommer kunna användas av samtliga verksamheter som ett viktigt underlag för att staka ut 
riktningen för kommande handlingar och beslut.  
 
Uppföljning av folkhälsan i kommunen görs genom att ta fram en välfärdsredovisning vart fjärde år och under 2020 är 
det dags igen. Den visar vilka förutsättningar olika grupper i befolkningen har avseende begreppet god hälsa. 
Redovisning bidrar till att skapa ett beslutsunderlag för val av åtgärder. Övriga underlag är CAN (skolelevers drogvanor) 
och enkäten ”Hälsa på lika villkor”.  
 
Under 2020 kommer det behöva göras en nulägesbeskrivning kring miljöfrågorna. De miljömål som antogs 2002 behöver 
uppdateras och utgå från både Agenda 2030 hållbarhetsmål samt den energi- och klimatstrategi som har antagits i länet 
under 2019. Målsättningarna i länets strategi är att Jämtlands län ska vara fossilbränslefritt 2030 och att utsläppen av 
växthusgaser ska minska med 10 procent per år under 2020 - 2030.  
 
Under 2019 gjordes en inventering av kommunorganisationens egna koldioxidutsläpp. Inventeringen visade att mer än 
hälften av utsläppen kommer från bilarna. För att skapa förutsättningar för att ställa om till elbilar pågår en utredning 
kring laddinfrastruktur som syftar till att laddplatser ska installeras för alla verksamhetsbilar under perioden 2020 - 2022. 
 
Allt detta påverkar kommunens utvecklingsarbete och dessa delar omfattar ett stort strukturellt arbete som behöver 
samordnas mellan flera avdelningar inom kommunstyrelsens verksamheter samt bygg- och miljöförvaltningen. Fokus 
behöver vara långsiktigt hållbart ur många perspektiv; bland annat ekonomiskt, miljömässigt (både utifrån arbetsmiljö 
samt utifrån globala miljömålen13) samt kvalitetsmässigt.  
 
Åren 2021 – 2022 
 
Den externa webben är i behov av uppfräschning till en servicewebb där medborgarna lättare kan navigera och hitta det 
de söker. Om medel finns kommer detta arbete påbörjas de närmsta åren. En ökad digitalisering medför både för- och 
nackdelar för kommunikationsfunktionen då det dels blir lättare och billigare att nå ut med information men samtidigt 
också fler kanaler möjliga att vistas på, vilket kräver tid och resurser. Trycksaker får stå tillbaka samtidigt som det finns 
ett behov att ha uppdaterat material vid rekryteringsmässor och liknande event. 
 
I tider där den svaga ekonomin ständigt står i fokus är det inte alltid lätt att tänka fritt och kreativt. Men en väg framåt, 
oavsett de förutsättningar som omvärlden och staten ger till en kommun som Bräcke, är att medarbetarna ska känna 
förtroende att utvecklas i samklang med tiden.  
 
I den mån projektmedel kommer även framåt, behöver det fokuseras på den inomkommunala samverkan och det som kan 
påverkas: den egna verksamheten.  
 
Kommunen kan inte heller, som statliga institutioner, dra sig tillbaka och enbart sköta kontakten med medborgarna via 
nätet. Tvärtom finns skolor, äldreboenden och bibliotek med mera kvar och alla former av samverkan internt kommer att 
förbättra förutsättningarna. Därför måste arbetet fortsätta för att skapa samverkansytor där olika avdelningar och enheter  
 

                                                           
13 http://www.globalamalen.se/ 
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får möjlighet att hitta synergieffekter, inte bara eller nödvändigtvis för att förbättra ekonomin utan också för att det är 
nödvändigt för att ständigt anpassa och utveckla verksamheterna.  
 
Utifrån de möjligheter som digitaliseringen kan ge, kommer ny teknik och nya arbetssätt behöva implementeras under de 
närmsta åren. Samtidigt är denna utveckling initialt kostnadsdrivande och det finns en rad system och verktyg på 
marknaden. Här behövs en sund inställning och lagom stor tilltro till vilka problem som dessa kan lösa så att det blir både 
kostnadseffektivt och underlättar vardagen för såväl medarbetare som kommunmedborgare. 
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Vård- och omsorgsavdelning 
 
Chef:   Helena Stridh 
 
 
Verksamhet 
 
I vård- och omsorgsavdelningen ingår SOL/LSS- verksamhet med åtta enheter, HSL-verksamhet, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, vårdutvecklare, avgiftshandläggare samt controller. 
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
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. 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 150 101      154 632       153 612        156 893      160 363        
Intäkter 18 977 -       17 843 -        15 679 -         15 959 -       16 261 -         
Nettokostnad 131 124  136 789    137 933     140 934  144 102    

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Admin, gemensamma kostn mm 10 449        11 442         17 119          17 503        17 913          
Äldreboende 48 390        48 702         44 388          45 281        46 207          
Social hemtjänst 52 019        55 472         54 400          55 628        56 930          
Anhörigvård 377             104              100               102             104               
Fotvård 33 -              -                   -                    4                 7                   
Administration HSL, projekt mm 136             31                -                    -                 -                   
Arbetsterapi 5 032          4 766           5 846            5 974          6 111            
Hemsjukvård 14 754        16 272         16 080          16 442        16 830          
Totalt 131 124  136 789    137 933     140 934  144 102    
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Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning hemtjänst 
helhetssyn. 95 % 94 % 92 % 94 % 95 % 

Brukarbedömning särskilt boende 
helhetssyn. 92 % 91 % 85 %  83 % 80 % 

 
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:  

 2015 2016 2017 2018 2019 
Brukarbedömning hemtjänst 99 % 98 % 96 % 94 % 98 % 
Brukarbedömning särskilt boende  96 % 96 % 96 % 98 % 100 % 

 
Aktiviteter: 

• Fortsätta arbeta med värdighetsgarantier, genomförandeplanerna och kontaktmannaskap. 
• Fortsätta arbetet i det digitala dokumentationssystemet där nästa modul är genomförandeplaner. 
• Fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor 

 
 

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.(Mäts hos hemtjänsttagare med två 
eller fler besök/dag). 

Intern uppföljning, planerings-
systemet Life Care planering. 

Mätningen genomförs under 
två veckor på hösten. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Personalkontinuitet medelvärde (st) 17 16 16 15 18 

 
Aktiviteter: 

• Uppföljning av arbetet med LifeCare planering. 
• Uppföljning av arbetet genom rapporter från Phoniro 
• Minska omsättningen av vikarier genom utveckling av bemannings- och schemafrågor. 

 

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.   

 
Indikatorer: 

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

76 % 77 % 73 % 71 %  

 
Aktiviteter: 
• Skapa handlingsplaner per enhet utifrån HME enkäten. 
• Skapa samsyn om uppdraget mellan olika yrkeskategorier på enheterna, via tvärprofessionellt teamarbete. 
• Utveckla arbetsmiljöarbetet. 

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

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

 
Indikatorer: 

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

  

  

 

 
Aktiviteter: 
• Regelbundna APT på alla enheter. 
• Information anslagen på alla arbetsplatser på angiven plats. 
• Utveckla kommunikation mellan ledning, medarbetare och politik. 

 
 

Politiskt mål 
Andelen utbildad personal ska öka över tid.  

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

Statistik från 
personalfunktionen. 

 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel undersköterskor 80,79 % 77,04 % 79 % 78,17 % 82,91 

 
Aktiviteter: 
• Fortsätta att erbjuda ett antal tillsvidareanställda att få bibehållen lön under praktikperioden vid studier till 

undersköterska.  
• Fortsätta arbeta med att ta emot och introducera nya medarbetare som är utlandsfödda genom de verktyg som 

tidigare getts i projektet kompetensförsörjning Bräcke. 
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Politiskt mål 
Medarbetarna ska ges goda möjligheter till kompetensutveckling. 

 
Aktiviteter:  
• Erbjuda stöd till vidareutbildning för sjuksköterskor. 
• Fortlöpande utbildning i brandskydd och förflyttningsteknik. 
• Under 2020 fortsätter arbetet med BPSD, vilket påbörjades för samtlig personal under 2019. 
• Ledarskapsutveckling för ledningsgrupp inom vård och omsorg. 
• Intern utbildning i palliativ vård till alla medarbetare på APT. 
• Utbildning i upprättande av genomförandeplaner med ett rehabiliterande förhållningssätt. 
• Uppföljning/vidareutveckling av LifeCare mobil. 

 
 

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: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +903 -4 209 -4 115 -2 451 -7 480 

 
Aktiviteter:  
• Ekonomisk uppföljning via chefsmöten. 
• Ekonomisk uppföljning på arbetsplatsträffar. 
• 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 
Grundbemanning inom särskilt boende ska vara 
0,615 på våra blandboenden. 

Antalet årsarbetare delat i 
antalet platser.  

 

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

Antalet årsarbetare delat i 
antalet platser.  

 

 
Indikatorer: 

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

Grundbemanning inom 
demensboende.     0,75 0,77 
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Effektiviteten inom hemtjänst ska öka jämfört 
med föregående år.  

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

 

 
Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Fortsätta arbetet med att minska omsättningen av vikarier bland annat genom översyn av schemaläggning och 

bemanningskrav. 
• Arbeta med att minska sjukfrånvaron. 

 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Förändringsarbetet fortsätter inom vård och omsorg och detta med dialog på varje enhet om schema, graf, heltidsresan & 
kompetensförsörjning. Resurser i form av projektledning har tillsatts för detta. 
 
Det sparbeting som ligger för 2020 kommer att leda till  ett kontinuerligt effektiviseringsarbete på avdelningen.  
 
Grundbemanningen på SÄBO har ökats till 0,615 för att tid skall finnas för arbetsplats träffar, vårdlagsträffar och 
planeringsdagar på alla enheter. Medel finns även i större utsträckning för att täcka kostnader för vikarier vid utbildning 
för våra medarbetare 
 
Arbetet med BPSD utbildning fortsätter 
 
Kvalitet 
 
Kvalitetsgranskningen startade i ny form i slutet av 2019 och kommer under 2020 ge en bild av kvalitetsläget på 
avdelningen. Detta är ett pedagogiskt material som ska leda till lärande och utveckling 
 
Åren 2021 - 2022 
 
En utredning av behov av typer av boenden i kommunen och antalet platser på detta pågår. 
 
Verksamhetsmått 
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022      

Äldreomsorg           

Antal personer i ordinärt boende med hemtjänst 229 237 235 235 235      

Antal platser i särskilda boendeformer SoL 109 103 103 103 103      
-varav platser i gruppboende för dementa 10 10 10 10 10      
-varav platser för permanent boende 89 83 83 83 83      
-varav platser för korttidsboende 10 10 10 10 10      

HSL           

Antal personer i ordinärt boende med hemsjukvård 98 106 100 100 100      
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Teknik- och infrastrukturavdelning 
 
 
Chef:  Göran Bengtsson 
 
 
Verksamhet 
 
Teknik- och infrastrukturavdelningen är till stor del 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: fastighetsenhet, VA-enhet, renhållningsenhet och planerings- och administrativ enhet 
där även infrastrukturfrågor hanteras. 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 och bostäder. Enheten handlägger lokalstrategier och hanterar även vakanta 
lokaler. Inom enheten förvaltas kommunens cirka 84 000 m² lokaler, 475 lägenheter och de 33 lägenheter som ägs av 
SBO (Statens bostadsomvandling, belägna på Vinkelgatan 10 och Östra Kungsvägen 6 i Bräcke) samt vissa fritids-
anläggningar som till exempel ishallen och ridhallen.  
 
VA-enhet 
 
Enheten ansvarar för samt upprättar förslag till taxor och lokala bestämmelser för vatten och avlopp. Verksamheten sär-
redovisas enligt lag. Inom VA-verksamheten ingår produktion och distribution av vatten inklusive drift och skötsel av 
VA-nät, vatten- och reningsverk samt pumpstationer. 
 
Renhållningsenhet 
 
Enheten ansvarar för samt upprättar förslag till taxor och lokala bestämmelser för renhållning och slamtömning. Den 
sköter administrativ service till både kommunens VA- och renhållningskunder. Inom renhållningsverksamheten drivs och 
förvaltas tre återvinningscentraler i egen regi men enheten köper tjänster för sophämtning och slamtömning. 
 
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 som inte rör 
skogsfastigheter. Enheten hanterar övergripande frågor kring avdelningens ekonomi, det kommunala skogsbeståndet, 
upphandlingar, avtal och arrenden. 
 
Enheten ansvarar för drift och skötsel av gator och vägar, parker, vägbelysning, bidrag till enskilda vägar samt vissa 
fritidsanläggningar till exempel elljusspår och fotbollsplaner. Enheten köper tjänster för vinterväghållning och yttre 
skötsel. 
 
Budget, tkr 
 
 

 
 
 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 110 621      108 178       110 288        112 934      114 348        
Intäkter 89 079 -       84 457 -        82 704 -         83 731 -       84 832 -         
Nettokostnad 21 542     23 721      27 584       29 203     29 516       
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Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
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: 

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

 
Aktiviteter:  
• Standardförbättring av minst 1 000 löpmeter kommunala gator och vägar. 

 
 

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.” 

 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Administration, gemensamma kostn mm 3 675          3 826           3 689            3 768          3 852            
Mark, fastigheter och kartor 581             561              1 104            1 164          1 232            
Skog 887 -            227 -             227 -              233 -            239 -              
Gator och vägar 4 862          5 051           5 369            5 294          5 480            
Vägbelysning 1 494          1 194           1 521            1 559          1 598            
Parkverksamhet 1 792          1 793           1 864            2 073          1 866            
Fritidsverksamhet 4 036          3 569           3 463            3 661          3 687            
Lokaler mm 6 859          5 744           7 470            8 242          8 343            
Bostäder mm 716 -            2 278           3 436            3 616          3 729            
Fjärrvärme 154 -            68 -               105 -              107 -            109 -              
Vatten och avlopp -                 -                   -                    2                 46 -                
Avfallshantering -                 -                   -                    164             123               
Totalt 21 542     23 721      27 584       29 203     29 516       
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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: 

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

77 % 72 % 65 % 60 %  

 
Aktiviteter:  
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer. 
• 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 de 
vet var och hur de ska hitta och få information 
som rör verksamheten uppgår till minst 75 %.  

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

 
Indikatorer: 

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

  

  

 

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Avdelningen ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) -4 109 -3 198 +790 -2 012 -1 168 

 
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. 
• Minska andelen stölder av avfall på ÅVC och lämna utsorterat avfall för återbruk/återvinning. 
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Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Uthyrningsgraden i bostadsbeståndet ska uppgå 
till minst 90 %. 

Intern uppföljning.  

 
Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Minska ställtiden (besiktning, eventuell renovering och andra åtgärder) mellan utflyttning och inflyttning.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Måluppföljning 
Andelen rätt sorterat hushållsavfall ska öka. Årlig plockanalys.  

 
Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Information till abonnenter om vad som är hushållsavfall och hur övrigt avfall ska hanteras.  

 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Arbetet med försäljning och uppförande av en ny fjärrvärmeanläggning i Gällö, enligt det beslut som fattades av 
kommunfullmäktige i oktober 2018 (kf § 96/2018), kommer fortsätta under 2020/2021.  
 
I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige att elevhemmet i Bräcke skulle säljas till Statens Bostadsomvandling (SBO) 
under förutsättning att elevhemmet byggs om till ett boende för äldre. Under förutsättning att SBO:s styrelse beslutar om 
projektets genomförande, behöver kommunen därefter ta ett formellt beslut om igångsättande. Bedömningen är att det i 
så fall kommer igång under 2020.  
 
De försäljningar av fastigheter som påbörjats under 2019, enligt direktiv från kommunstyrelsens ekonomiutskott, 
kommer fortlöpa under 2020.  
 
Det arbete som påbörjats med att ta fram strategier (handlingsplaner) avseende sluttäckningsåtgärder för avfallstippar 
kommer fortsätta även under åren 2020 – 2021.  
 
Under året ska en utredning göras avseende återvinningscentraler i Bräcke kommun.  
 
Det systematiska brandskyddsarbetet ska implementeras under året.  
 
En översyn kommer göras av de IT-system som används inom VA, Renhållning och Fastighet.  
 
Kvalitet 
 
Arbetet med kommunens vattenförsörjningsplan, som påbörjats under 2019, kommer färdigställas under 2020.  
 
I november 2019 har arbetet påbörjats med att införa elektroniska körjournaler i avdelningens fordon. Syftet är att kunna 
följa lagstiftningen kring de skatteregler som finns men även att kunna effektivisera nyttjandet och få en lägre kostnad för 
fordonsparken. Införandet innebär även en trygghet för arbetstagare och arbetsgivare att kunna se var fordonen befinner 
sig.  
 
En diskussion om hur arbetet med digitalisering ska genomföras på avdelningen är pågående.  
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Åren 2021 – 2022 
 
Det finns ett stort behov av att upprätta underhållsplaner inom fastighetsbeståndet. Det är ett arbete som är både kostsamt 
och tidskrävande och bedömningen är att det kommer behöva anlitas externa resurser för att klara detta.  
 
Under 2022 ska kommunen ha infört system för separat insamling av hushållens matavfall.  
 
Utifrån vad utredningen visar, kring återvinningscentralerna inom kommunen, kommer troligen investeringar i befintliga 
eller nya återvinningscentraler att påbörjas under 2022.  
 
Under kommande år kommer det behöva arbetas med energieffektivisering som till exempel förnybar energi.  
 
Verksamhetsmått  
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Fastighetsenhet      

Interna hyreslokaler 36 514 m² 36 514 m² 36 514 m² 36 514 m² 36 514 m² 

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

Industrilokaler 4 932 m² 4 932 m² 4 932 m² 4 932 m² 4 932 m² 

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

Lägenheter 475 st 475 st 475 st 475 st 475 st 

V/A- och renhållningsenhet      

Mängd producerat dricksvatten 566 000 m³ 300 386 m³ 550 000m³ 550 000 m³ 550 000 m³ 
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Stab 
 
Kommundirektör:  Bengt Flykt 
Stabschef:   Camilla Samuelsson 
Personal- och ekonomichef:  Henrik Kvist 
 
Verksamhet 
 
Kommundirektören är enligt kommunallagen 7 kap. 1 § ansvarig chef för den förvaltning som finns under styrelsen 
(kommunledningsförvaltningen), vilket i Bräcke kommun motsvaras av staben.  
 
Staben har fyra enheter: Personal- och ekonomienhet, bemanningsenhet, kanslienhet och IT-enhet. Avdelningen har 
stödjande och styrande administrativa uppgifter inom avdelningsgemensamma områden.  
 
Budget, tkr 
 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
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   

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 38 811        38 081         37 087          38 277        39 125          
Intäkter 5 465 -         6 361 -          875 -              891 -            908 -              
Nettokostnad 33 346     31 720      36 212       37 386     38 217       

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Administration, gemensamma kostn mm 31 795        30 331         34 607          35 741        36 529          
Facklig verksamhet 1 551          1 305           1 541            1 576          1 614            
Beredskapsplanering -                 84                64                 69               74                 
Totalt 33 346     31 720      36 212       37 386     38 217       
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Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Utarbeta dokumenthanteringsplaner med verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Staben (bemanningsenheten) tillsätter minst 96 % 
av beställda vikariat.  

Jämförelse i Time Care Pool 
mellan beställd tid och tillsatt 
tid under 2020.  

Staben samt vård- och 
omsorgsavdelningen arbetar 
gemensamt för att målet ska 
nås. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Andel tillsatta vikariat. 93 % 95,5 % 96 % 96,5 % 96,0 % 

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

tillsvidareanställda, utifrån efterfrågan. 
• Arbeta aktivt för att dimensionera antalet vikarier till vård- och omsorgsavdelningens behov av korttidsvikariat (upp 

till 14 dagar). 
 

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: 

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

 82 % 90 % 83 % 82 % 

 
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.” 
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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-enkät 

 

 
Indikatorer: 

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

78 % 
 

76 % 75 % 73 %  

 
Aktiviteter:  
• Genomföra arbetsplatsträffar minst en gång per månad.  
• Genomföra minst en gemensam aktivitet för hela personalgruppen i syfte att stärka känslan av samhörighet på 

staben. 
• Kontinuerligt informera personalen om vad som pågår i kommunens övriga verksamheter.  
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.  
• Vidareutveckla samsynen om uppdraget genom dialog på arbetsplatsträffar.  

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

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

 
Indikatorer: 

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

  

  

 

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Avdelningen ska ha en budget i balans.  Intern uppföljning.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Avvikelse mot budget (tkr)  -96 +224 +1 648 +1 139 +1 418 

 
Aktiviteter:  
• Kontinuerligt följa upp avvikelser i förhållande till budget, för att om möjligt prioritera inom befintlig budgetram. 
• Prioritering av vilka enkäter och statistikförfrågningar staben besvarar inom ramen för uppdraget. 
• Under 2020 prioritera och effektivisera stabens arbetssätt och arbetsmetoder. 

 

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

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

 
Aktiviteter:  
• Aktivt informera kommunens leverantörer hur de kan skicka elektroniska fakturor till kommunen. 
• Utnyttja högtalartelefon, videokonferens och webb-teknik där det bedöms möjligt.  
• Då det bedöms möjligt, i första hand använda kollektivtrafik vid tjänsteresor.  

 
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: 

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

* Inklusive arvoden 
 
Aktiviteter: 
• Arbeta med att se till att huvuddelen av alla lönerapporter rapporteras in enligt normala rutiner. 

 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Personal- och ekonomienheten har under det senaste året varit hårt belastade, vilket utmynnat i en utökning med en tjänst 
inom ekonomifunktionen. Samtidigt har det varit en onormalt stor omsättning på personal inom enheten. Det innebär att 
stor kraft nu läggs på att introducera nya medarbetare och ge dem tillräcklig kompetenspåfyllnad så att de blir själv-
ständiga i sitt arbete. Den största utmaningen är inom lönefunktionen där det bedöms ta längst tid att ”lära upp” nya 
medarbetare. 
 
Inom lönefunktionen pågår en generationsväxling samtidigt som en medarbetare med lång erfarenhet slutar. Det kommer 
att ställa stora krav på såväl organisation som nyanställda medarbetare.  
 
Inom personalfunktionen är det högre krav inom ett flertal områden. Sjuktalen är en central fråga att arbeta med, 
föreskrifterna inom arbetsmiljöområdet (från 2015) innebär ökade krav och fler inspektioner. Den allt tydligare 
arbetskraftsbristen skapar också merarbete för funktionen. En ny medarbetare har anställts under 2019. 
 
Ekonomifunktionen har varit och kommer troligen vara hårt belastad med anledning av det ekonomiska läget som 
kommunen befinner sig i. Två avdelningar, vård- och omsorgsavdelningen samt teknik- och infrastrukturavdelningen, har 
nu anställt ekonomer, vilket är en bra avlastning samtidigt som det är viktigt att de får ta del av ekonomiskt specifik 
information. 
 
Bemanningsenheten upplever att det blir svårare att hitta vikarier till verksamheterna för varje år som går. Det innebär att 
mer tid och kraft behöver läggas på rekrytering och strategiskt arbete med personalförsörjning. Detta kräver ett gott 
samarbete med de enheter som enheten försörjer med vikarier. Ett arbete med att förbättra samarbetet med vård- och 
omsorgsavdelningen pågår sedan en tid tillbaka.  
 
IT-enheten fortsätter arbetet med 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 kontroll 
och styrning av de mobila enheterna så som plattor och mobiltelefoner. 
 
Uppgradering av IT-infrastrukturen för kommunens verksamheter kommer kontinuerligt fortsätta för att ge snabbare och 
säkrare datakommunikation samt förbereda för den ökade digitaliseringen inom skola samt inom vård och omsorg. 
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IT-enheten fortsätter implementera eSumIT som är ett system för att automatisera skapandet av och administrationen av 
konton, behörigheter och hemkataloger, för att bland annat underlätta administrationen och uppfylla reglerna enligt 
GDPR14.  
 
Utbyggnad av det trådlösa nätet kommer att genomföras succesivt under de närmaste åren. 
 
Office365 kommer att införas för administrativ personal och vård- och omsorgspersonal. Skolan med elever och 
skolpersonal använder redan Office365. 
 
Uppgradering till Windows10 på samtliga datorer fortsätter. Microsoft har slutat supportera Windows7. 
 
Kanslienheten kommer 2020 att, förutom löpande arbetsuppgifter, arbeta med att se över arbetsrutiner och möjligheter till 
ett mer digitaliserat arbetssätt när det gäller ärendehantering.  
 
Enheten kommer att påverkas av att kommunfullmäktige under 2020 går från utskick av pappershandlingar till 
elektroniska handlingar. I samband med det kommer rutinerna för det utskick av digitala handlingar till 
kommunstyrelsen, som redan sker, också att förändras. 
 
Kanslienheten bedöms 2020 för första gången på länge ha personal på samtliga tjänster. Det kommer ge möjligheter att 
jobba med kvalitet, utveckling av rutiner och arbetssätt. Det ger även bättre förutsättningar att arbeta med upphandlings- 
och inköpsfrågor. 
 
Säkerhetsamordnaren kommer ha stort fokus på arbete med säkerhetsskyddsanalys. Alla verksamheter kommer att 
involveras i arbetet med den. Det kommer också att genomföras arbete som har att göra med krigsplacering av personal. 
 
Kvalitet  
 
Lönefunktionen kommer successivt alltmer att övergå till den webbaserade delen av lönesystemet som leverantören 
eftersträvar. Det kommer innebära ett merarbete samtidigt som det innebär ett bättre stöd från leverantören. 
 
Inom ekonomifunktionen kommer utökningen med en tjänst innebära att sårbarheten inom redovisning successivt 
kommer att minska och att två personer kan hantera olika typer av redovisningsfrågor vilket är en kvalitetsförbättring. 
 
Införandet av eSumit kommer att innebära enklare administration av användare i datasystem samt underlätta uppfyllandet 
av kraven i GDPR. 
 
Inom säkerhetssamordningen pågår ständigt arbete med att öka kommunens krisberedskap och med att höja kompetensen 
när det gäller totalförsvar. Det sker genom utbildning och övning.  
 
Att det finns personal på samtliga tjänster inom kanslienheten kommer innebära att sårbarheten minskar. 
 
Det kommer att genomföras arbete med att informera om och implementera informationssäkerhetspolicy och riktlinjer 
för informationssäkerhet. 
 
Åren 2021 - 2022 
 
Personal- och ekonomifunktionen påverkas i stor utsträckning av vilka krav staten ställer på kommunerna. Kommunens 
ekonomiska utveckling har också stor inverkan på enhetens arbete. Enheten är mycket sårbar för personalförändringar 
eftersom varje medarbetare är ”specialist” inom sitt område. 
 
IT-enhetens arbete påverkas av utvecklingen i kommunens verksamheter när det gäller mängden IT-relaterad utrustning 
som används och av att verksamheterna blir allt mer beroende av att det IT-stöd som används fungerar. 
 
IT-enheten kommer att djupare inventera serverparken för att se över kommande behov av byte av servrar. 
  

                                                           
14 ”The General Data Protection Regulation” Dataskyddsförordningen (innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter). 
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Kanslienheten kommer att fortsätta arbetet med att se över rutiner och med att utveckla arbetet när det gäller 
krishantering samt upphandlings- och inköpsfrågor. År 2022 kommer enheten att lägga stort fokus på arbete som har med 
valet att göra. 
 
Verksamhetsmått 
 
 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Antal inkomna leverantörsfakturor  18 301 13 181 19 500 19 500 19 500 

       varav andel elektroniska  51,2 % 61,5 % 65 % 70 % 70 % 

Antal skickade fakturor  30 827  24 617 28 000 28 000 28 000 
Antal utbetalda löner  12 149 7 868 11 000 11 000 11 000 
Antal diarieförda ärenden  722 405 725 725 725 
Antal datoranvändare  1 103 1 190 1 200 1 200 1 200 
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Skol- och barnomsorgsavdelning 
 
 
Chef:  Catarina Julin-Nygren 
 
 
 
Verksamhet 
 
Skol- och barnomsorgsavdelningen svarar för omsorg och utbildning för alla barn 1 – 16 år. I avdelningen ingår fyra 
förskolor i Bräcke, Gällö, Kälarne och Pilgrimstad samt tre F – 9 skolor i Bräcke, Gällö och Kälarne. Fritidshem finns 
vid alla skolor samt i Pilgrimstad.  
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
 
 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 163 079      163 328       164 800        168 171      171 702        
Intäkter 39 798 -       31 369 -        25 234 -         25 338 -       25 449 -         
Nettokostnad 123 281  131 959    139 566     142 833  146 253    

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Admin, gemensamma kostn mm 4 234          5 380           4 267            4 536          4 823            
Administration barnomsorg 237             141              421               461             504               
Adminstration grundskola 1 318          3 078           1 818            2 036          2 269            
Kultur och fritid 11               43                40                 43               46                 
Förskolor 29 735        32 645         35 719          36 437        37 198          
Förskoleklass 2 057          2 699           3 615            3 691          3 765            
Fritidshem 6 988          8 196           9 203            9 388          9 577            
Skolmåltider 5 196          5 412           5 680            5 725          5 773            
Elevvård 6 750          8 521           9 356            9 582          9 820            
Skolskjutsar 2 872          2 614           2 969            3 023          3 080            
Lokaler 15 592        15 165         15 793          15 970        16 156          
Undervisning 40 182        40 555         43 128          44 233        45 374          
Obligatorisk särskola 1 666          1 600           2 100            2 151          2 205            
Vuxenutbildning 3 443          3 160           3 126            3 184          3 245            
Svenska för invandrare 3 000          2 750           2 331            2 373          2 418            
Totalt 123 281  131 959    139 566     142 833  146 253    
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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 
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: 

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

Genomsnittligt meritvärde 218,5 172,8 171,5 196,5 195,8 
Andelen elever som nått 
kunskapskraven i alla ämnen 80,5 % 63,0 % 57,0 % 64,5 % 63,8 % 

 
Aktiviteter:  
• Utveckla arbetssätt med IT i undervisningen, bland annat med hjälp av plattformen Haldor och Office 365. 
• En till en- datorer till samtliga elever på högstadiet. 
• Medverkan i NTA Skolutveckling-Naturvetenskap och teknik för alla. 
• Fördela resurserna strategiskt. 
• Utveckla det kollegiala lärandet, implementera SKUA (Språk-och KunskapsUtvecklande Arbetssätt). 
• 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: 

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

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

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

93 % 97 % 92 % 91 % 94 % 

 
Aktiviteter:  
• Formativ bedömning (eleven ”coachas” till att veta vad som krävs för ett högre betyg) och åtgärdsprogram vid 

behov. 
• Erbjuda läxhjälp och särskilt stöd. 
• Satsning på välfungerande elevhälsa och elevhälsoteam. 
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Politiskt mål 
Alla är lika mycket värda. Alla känner sig trygga och ingen utsätts för kränkande behandling eller hot. 

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

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

Antalet kränkningsrapporter. 42 35 43 31 98 
 
Aktiviteter:  
• Förebyggande arbete genom kartläggningar med eleverna. 
• Årlig revidering av planerna för att förebygga kränkande behandling. 
• Uppföljning via trygghetsteamen/ elevhälsoteamen. 
• Förebyggande insatser av dramapedagog/skolkurator. 
• Insatser vid varje inträffad kränkning enligt planer. 
• Uppföljning varje termin av statistiken över incidentrapporter. 

 
 

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 elev-
enkät. Utvärdering med elev-
råden (barn- och ungdoms-
gruppen). 

 

 
Indikatorer: 

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

86 % 86 % 86 % 84 % 81 % 

 
Aktiviteter:  
• Delaktighet genom klassråd, elevråd, matråd, fokusgrupper, elevskyddsombud. 
• Utvecklingssamtal minst en gång/år i förskolan och förskoleklassen samt en gång/termin i grundskolan. 
• Delaktighet i undervisningsplanering och utvärdering. 

 
 

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. 

 
  



 

 64 

 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Andelen legitimerade lärare och förskollärare ska 
öka. 

Statistik SCB   

 
Indikatorer: 

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

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

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

 
Aktiviteter:  
• Stimulera till behörighetsgivande kompetensutveckling. 
• Delta i lärarlyftet. 
• Annonsera efter förskollärare till samtliga vakanta tjänster i förskolan. 
• Övningsförskola för högskolestudenter på Trollskogen. 

 
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: 

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

84 % 83 % 78 % 84 %  

 
Aktiviteter:  
• Översyn av den psyko-sociala arbetsmiljön. 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

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

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

 
Indikatorer: 

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

  

   

 
Aktiviteter:  
• Utveckla hemsidan för att göra information och blanketter mer lättillgängliga för vårdnadshavare. 

  



 

 65 

 
 
 
 
 

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: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +827 +6 749 -3 068 -3 786 -4 154 

 
Aktiviteter:  
• Budgetuppföljning. 
• Kontinuerlig uppföljning av organisationen.  
• Strategisk resursfördelning.  
• Bevakning av statsbidrag.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Antalet digitala möten/utbildningar ska öka.   

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Tjänsteresor, antal körda mil 
privatbil.      

Tjänsteresor antal körda mil 
leasingbilar.       

 
Aktiviteter:  
• Utveckla personalens kompetens att nyttja teknikens möjligheter (videokonferens och webkonferens vid datorn). 
• Inventera ett utgångsläge efter projektet REDI:s anvisningar samt arbeta efter deras 10-stegsmetod (Resfria digitala 

möten i offentlig sektor) 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Barnantalet i förskolan har, trots tidigare prognoser om minskning, ökat och inte enbart på grund av flyktingvågen. Från 
läsåret 17/18 har förskolorna tillfälligt utökat verksamheten med ytterligare en avdelning för att möta behoven. Behoven i 
förskolan är svårare att förutse jämfört med grundskolan men behovet ser inte ut att minska under perioden.  
 
Då antalet nyanlända grundskoleelever kraftigt minskat under 2019 kommer 2020 präglas av anpassningar för att möta 
ändrade förutsättningar.  
 
Kvalitet 
 
Med hjälp av insatsbidrag och processtöd från Skolverket har personalen i förskolan och skolan fått kompetensutveckling 
av mycket hög kvalitet när det gäller arbetet med barn och ungdomars språk-och kunskapsutveckling. Det skapar goda 
förutsättningar för att höja elevernas måluppfyllelse. 
 
Den fleråriga satsningen på att utbilda speciallärare och specialpedagoger är nu slutförd och behovet av legitimerade 
speciallärare är nu helt täckt även i grundsärskolan. Elevhälsan i övrigt håller också mycket hög klass med alla 
personalkategorier representerade, även logoped och socialpedagog ingår. Det är en stor tillgång då den nationella 
lärarbristen annars är ett hot mot undervisningens kvalitet och elevernas förutsättningar att nå kunskapskraven.  
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Trots lärarbristen är situationen i skolan inte märkbart sämre jämfört med tidigare år eller med riket i stort, utan andelen 
behöriga lärare inom grundskolan ligger på cirka 80 procent. Personalomsättningen är heller inte omfattande. I förskolan 
och vid fritidshemmen i Gällö och Kälarne är däremot bristen på tillgång av förskollärare och fritidspedagoger stor och 
kommunen ligger mycket lågt i nationell jämförelse. 
 
Digitaliseringen av skolan pågår och kommer att utvecklas ytterligare i syfte att i undervisningen nyttja IT:s möjligheter 
fullt ut till att höja undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Från höstterminen 2020 kommer satsningen på en till 
en-datorer till eleverna på högstadiet vara fullt utbyggd. Fjärrundervisningens möjligheter behöver också tas tillvara då 
det kan vara en god framtida lösning på kompetensförsörjning och krympande undervisningsresurser. Den är också ett 
hållbart alternativ där kommun slipper betala för lärarnas resor mellan skolorna. Förutom väl utbyggd teknik behövs dock 
först goda kompetensutvecklingsinsatser för lärarna. 
 
Åren 2021 - 2022 
 
Elevantalet kommer att minska genom att antalet högstadieelever i Gällö krymper. Annars har den tidigare fortskridande 
elevminskningen planat ut och barn-och elevantalet ser ut att hålla sig ganska stabilt framöver i alla kommundelar. 
Trenden pekar på att behovet av fyra avdelningar, i stället för tidigare planerade tre avdelningar, på förskolorna i Gällö-
området kommer kvarstå. 
 
Tillgången på ämneslärare snarare än ekonomiska skäl kan göra en översyn av högstadiernas organisation nödvändig. En 
översyn pågår nu i god tid innan hyresavtalet med Folkets hus i Bräcke löper ut.  
 
Verksamhetsmått 
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

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

Antal inskrivna barn 0 - 5 år, enskild regi 28 25 29 29 29 

Antal elever i förskoleklass och grundskola (ht) 670 626 606 592 588 

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

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 3 2 4 4 4 
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Social avdelning 
 
Chef:  Peppe Liljefjäll 
 
 
Verksamhet 
 
I avdelningen ingår IFO-enheten, Arbetsmarknadsenheten och två LSS-enheter: Gruppbostäder och daglig verksamhet 
samt Personlig assistans och Öppenvård.  
 
IFO-enhet 
 
Socialtjänstens mål är att på demokratins och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Inom IFO (individ- och familjeomsorgen) återfinns myndighetsutövning för bland annat Ekonomiskt bistånd enligt 
socialtjänstlagen, Vård enligt lagen om vård av unga, Vård enligt Lagen om vård av missbrukare, Föräldrabalken, 
Alkohollagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Omsorg om äldre och funktionsförhindrad. 
 
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) bygger på ett evidensbaserat arbete med kvalificerad kompetens. 
Enhetens målgrupp är barn, ungdomar, familjer och vuxna som behöver verksamhetens stöd och hjälp. 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 
En av arbetsmarknadsenhetens (AME) viktigaste uppgifter är att lyfta individer med behov av försörjningsstöd till att bli 
självförsörjande. Det arbetet görs på uppdrag av och i nära samarbete med socialtjänst och Arbetsförmedlingen. 
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 nästa steg tas. 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 
vilken innebär att samtliga kommuner är skyldiga att ta emot ett visst antal anvisade personer som fått uppehållstillstånd. 
Uppdraget innefattar mottagande, bosättning, samhällsorientering samt samordning av integrationsinsatser. 
 
Via Drop-in erbjuds service till alla nyanlända som bor i kommunen. Syftet är att underlätta för den nyanlände att snabbt 
kunna etablera sig och bli en del av det nya samhället. Arbetet på enheten genomsyras av ett salutogent förhållningssätt, 
vilket innebär att utgångspunkten är den enskildes resurser och förmågor.  
 
Inom enheten genomförs ofta arbetsmarknads- och integrationsprojekt i samverkan med övriga kommuner i länet och 
med regionen som projektägare.  
 
Från och med 2020 ansvarar arbetsmarknadsenheten även för de unga vuxna som kom till kommunen som ensam-
kommande flyktingbarn. Det huvudsakliga uppdraget är att aktivt arbeta med ensamkommande unga vuxna 18 - 21 som 
är folkbokförda i kommunen, att i samverkan med andra aktörer i kommunen erbjuda dessa ungdomar ett tryggt boende, 
fungerande skolgång samt en vägledning in i det svenska samhället och framförallt in på den svenska arbetsmarknaden. 
 
Bräcke kommun förbinder sig att hålla ett visst antal boendeplatser tillgängliga för ensamkommande flyktingbarn. 
Antalet är baserat på Migrationsverkets prognoser över antal asylsökande som beräknas söka asyl i Sverige. Enligt 
prognosen för 2020 ska Bräcke ta emot ett barn. Utifrån det låga mottagandet kommer detta framöver att organiseras i 
form av familjehem eller HVB-hem i icke-kommunal regi. I och med denna omorganisation har internationella enheten, 
som startade 2010, lagts ned. 
 
LSS-enhet - gruppbostäder och daglig verksamhet 
 
I kommunen finns tre gruppbostäder och en daglig verksamhet. Till varje gruppbostad hör också ett antal stödlägenheter 
där boendets personal eller boendestödjarna står för stödet. Den dagliga verksamheten består av dagcenter, utegrupp och 
företagsgrupp.  
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LSS-enhet - personlig assistans och öppenvård 
 
I kommunen finns det sex personliga assistentgrupper i kommunal regi, sex assistentgrupper i privat regi samt tre 
assistentgrupper som utgörs av anhöriga. 
 
Inom denna enhet finns även, från och med 2020, förebyggande arbete som utförs av Öppenvården. Det finns idag 
Öppenvården unga, Öppenvården vuxna samt Boendestöd och anhörigstöd. Målet med Öppenvården är att barn och unga 
ska stå i centrum och i möjligaste mån växa upp hos sina föräldrar under trygga och goda förhållanden. Målet är också att 
minska missbruk och psykisk ohälsa både hos barn och vuxna. Det främjande och förebyggande arbetet har högsta 
prioritet.  
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
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.” 

  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 95 647        86 430         90 194          92 166        94 261          
Intäkter 35 954 -       23 876 -        15 929 -         16 252 -       16 599 -         
Nettokostnad 59 693     62 554      74 265       75 914     77 662       

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Admin, gemensamma kostn mm 13 598        13 073         14 566          14 908        15 267          
Alkoholtillstånd 47               10 -               10 -                10 -              10 -                
Institutionsvård, vuxna 364             781              940               957             975               
Institutionsvård, barn och ungdomar 8 223          7 026           7 080            7 207          7 344            
Familjehemsvård 1 667          1 357           1 515            1 551          1 590            
LSS 2 445          2 366           2 450            2 498          2 550            
Gruppbostäder LSS samt boendestöd 13 097        13 698         14 566          14 903        15 259          
Personlig assistent 7 737          9 259           10 302          10 576        10 865          
Dagverksamhet 3 744          3 692           3 922            4 008          4 099            
Stödfamiljer och kontaktpersoner 1 637          1 201           1 518            1 554          1 593            
Anhörigvård 230              258               264             271               
Förebyggande och öppna insatser 1 938          3 706           3 438            3 510          3 584            
Ekonomiskt bistånd 8 090          7 800           7 900            8 042          8 195            
Arbetsmarknadsåtgärder 1 757          2 887           4 858            4 986          5 121            
Socialpsykiatri 982             767              974               997             1 022            
Flyktingmottagande vux 1 620 -         3 311 -          -                    28 -              58 -                
Ensamkommande flyktingbarn 4 013 -         1 968 -          12 -                9 -                5 -                  
Totalt 59 693     62 554      74 265       75 914     77 662       
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Politiskt mål 
Barn, ungdomar, familjer samt vuxna i behov av stöd erbjuds anpassade och kvalitativa insatser.  

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal individer med insatser inom 
socialpsykiatri.   1 2 1 

Antal individer med insatser inom 
återfalls-prevention.   15 21 13 

Antal individer med insatser inom 
”Råd och stöd missbruk”.   19 1 1 

Antal individer med insatser inom 
Föräldrakraft.   13 57 48 

Antal individer med insatser inom 
anhörigstöd.     30 

Antal individer med insatser inom 
boendestöd.     13 inom SOL 

9 inom LSS 
Antal individer inom daglig 
verksamhet.     22 

 
Aktiviteter:  
• Erbjuda insatser inom kommunens öppenvård. 

 

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

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antalet inkomna klagomål och 
missnöje, avseende beviljade 
insatser, inom hela avdelningen. 

  3 3 3 

 
Aktiviteter:  
• Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom öppenvård. 
• De handläggare som arbetar med vuxna ska gå LVM-utbildning (Lagen om vård av missbrukare). 
• 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).  
• Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom Arbetsmarknadsenheten. 
• Samverkansmöten mellan myndighetsutövande personal och personal inom verkställighet gällande LSS. 

 
 

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

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

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

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

89 % 90 % 84 % 77 %  

 
Aktiviteter:  
• Följa samverkansavtalet med fackliga organisationer.  
• 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: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Andelen svar där alla medarbetare 
upplever att kommunens 
information och kommunikation är 
transparent och saklig. 

 53 % 52 % 48 %  

 
Aktiviteter:  
• Månadsbrev, riktat till alla medarbetare på avdelningen. 
• Information gällande kommunen, avdelningen och enheten på arbetsplatsträffar. 

 

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: 

 2015 2016 2017 2018 Prognos 2019 
Avvikelse mot budget (tkr). +7 815 +12 429 +11 526 +5 887 +6 305 

 
Aktiviteter:  
• Genomgång av budgetläget på ledningsgruppen inom avdelningen.  
• Arbeta aktivt med förebyggande insatser.  
• Genomgång av budgetläge på arbetsplatsträffar. 
• Översyn av rutiner inom verksamhet bistånds- och LSS-handläggning (lagen om särskilt stöd och service till vissa 

funktionshindrade).  
• Bevakning av statsbidrag.  

 
 

Politiskt mål 
Antalet hushåll med försörjningsstöd ska minska över tid.  

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

Intern uppföljning.  
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Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Motiverande samtal.  
• Samverkansmöten mellan IFO (Individ- och familjeomsorgen) och AME (Arbetsmarknadsenheten).  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Minst 20 % av de personer som fått stöd via 
Arbetsmarknadsenheten har gått till annan 
försörjning.  

Intern 
uppföljning. 

 

 
Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Erbjuda individuell handledning.  
• Kortare bidragsanställningar.  
• Språkpraktik. 
• Erbjuda lågtröskelverksamhet (utifrån individens behov).  

 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
IFO-enhet 
 
Under 2020 kommer det vara fokus på att implementera de nya riktlinjerna gällande biståndshandläggning, LSS-
handläggning samt alkoholhandläggning. 
 
Enheten kommer att vara fullbemannad med ordinarie personal vilket innebär att kompetenspåfyllnad blir allt viktigare. 
 
Under 2020 kommer IFO se över möjligheten att ta ut egenavgift vid placeringar.  
´ 
Socialtjänsten kommer fortsätta att göra tydligare prioriteringar kring missbruksvård. I det arbetet krävs tätare träffar med 
öppenvården och AME där det bland annat behövs sysselsättning för vuxna i åldern 40 - 50 år. Det finns behov av att se 
över samarbete med vård och omsorg kring äldre missbrukare gällande korttidsboende och lågtröskelboende.  
 
En stor anpassning måste också göras i och med att samverkan med Arbetsförmedlingen minskat rejält då myndigheten 
försvunnit från kommunen under hösten 2019. 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 
Samarbetet med socialtjänsten kommer fortsatt att utvecklas utifrån målet att kunna erbjuda individer rätt insats i rätt tid. 
Fokus kommer att vara insatser via socialtjänsten där även öppenvården är en viktig samarbetspart. Samverkan med IFO 
kommer under 2020 ytterligare intensifieras via en uppdragsmodul i Procapita där IFO kan skapa insatser till AME på 
individnivå. 
 
AME kommer även fortsätta att utveckla arbetet med att ta emot ungdomar som dömts till ungdomstjänst via IFO.  
Under 2020 kommer AME att behöva anpassa sig efter det nya uppdraget som kom i och med nedläggning av 
internationella enheten. 
 
Nya arbetssätt måste tas fram gällande samverkan med Arbetsförmedlingen då deras minskande anslag och verksamhet 
påverkar Bräcke Kommun väldigt mycket. En nyckel kommer att vara projektet SamSam, finansierat via Samordnings-
förbundet i Jämtlands län.  
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LSS-enhet - gruppbostäder och daglig verksamhet samt LSS-enhet - personlig assistans och öppenvård 
 
En viktig uppgift under 2020 blir att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning, eftersom det blir svårare och svårare att 
hitta personal med rätt kompetens. 
 
Den pågående digitaliseringsresan med digitala genomförandeplaner kommer att arbetas vidare med under året. 
 
Då flytten från vård- och omsorgsavdelningen är relativt ny blir samverkanutveckling med HSL-personal också en viktig 
uppgift under 2020. Allt eftersom brukarna blir äldre, blir detta ännu viktigare. 
 
I och med omorganisationen där öppenvården flyttas från IFO-enheten till LSS-enheten behöver nya former av 
samverkan tas fram under 2020. 
 
Kvalitet 
 
Avdelningens kvalitetsarbete bedrivs enligt ”kvalitetshjulet”, se nedan. Avdelningen genomgår stora förändringar på alla 
enheter vilket gör kvalitetsarbetet extra viktigt. Framgångsfaktorn kommer vara att kontinuerligt arbeta utifrån 
kvalitetshjulet. 
 
För att det ska ge resultat måste all personal vara involverad på ett eller annat sätt till exempel via större sammankomster 
i form av workshops på arbetslagsnivå, enhetsnivå samt kanske även gränsöverskridande mellan enheterna men också 
genom att återkoppla det dagliga operativa arbetet till chefer och verksamhetsutvecklare. 
 

 
 
Kvalitetsledningssystemet, ”Ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete – Sociala avdelningen” finns att ladda 
ner digitalt på kommunens intranät och är tillgängligt för all personal. Ledningssystemet är uppbyggt utifrån ovanstående 
”kvalitetshjul” med faserna: 
 
Planera arbetet (identifiera krav och mål, säkerställa krav och mål, ta fram processer och rutiner, riskanalyser). 
Genomföra arbetet (arbeta utifrån fastställda processer och rutiner, ta emot rapporter, klagomål och synpunkter). 
Utvärdera resultatet (egenkontroll, kvalitetsuppföljning, analys). 
Förbättra verksamheten (utveckla och förbättra processer och rutiner, förbättrad verksamhet).  
 
Avdelningens processer har identifierats, skriftliga rutiner och riktlinjer har utarbetats eller är under revidering och dessa 
läggs kontinuerligt in i kvalitetsledningssystemet. Berörd personal är involverad i framtagandet och i revideringen av 
riktlinjer och rutiner. Avdelningens interna dokument ”Egenkontrollplan – Mål och mätvärden för kvalitet” kvalitets-
säkrar viktiga moment i verksamheten och innehåller kvalitetskriterium, indikatorer, mål/mått, hur, ansvarig samt 
uppföljning och förbättring, vilket blir till stor hjälp i det systematiska förbättringsarbetet.  
 
Åren 2021 – 2022 
 
För IFO:s del är några av de viktigaste uppgifterna att minska kostnaderna för försörjningsstödet, barnplaceringarna samt 
för missbruksvården för vuxna och unga vuxna. De samverkansytor som skapats mellan IFO och AME, öppenvården, 
biståndshandläggning/LSS samt vård och omsorg, för att utnyttja de resurser kommunen har internt på bästa sätt, ska  
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fortsätta utvecklas. Även de samverkansytor som finns externt med bland annat Jämtlands Gymnasieförbund, Polisen, 
Arbetsförmedlingen med flera är prioriterat under kommande år.  
 
För AME bör fokus ligga på att utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och IFO för att få fler individer som har 
behov av försörjningsstöd att nå egen försörjning samt att ytterligare utveckla integrationsarbetet för de flyktingar som 
kommer till Bräcke kommun.  
 
Inom LSS-enheterna måste arbetet med kompetensförsörjning fortsätta, samverkan med HSL-personal samt att anpassa 
verksamheten inom området gruppbostäder där antalet brukare kontinuerligt minskar. Inom öppenvården behöver 
samverkan med IFO-enheten utvecklas.  
 
Verksamhetsmått 
 
IFO-enhet 
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Ekonomiskt bistånd:      

Antal hushåll 237 108 230 230 230 

Antal beslut  1 348 1 049 1 345 1 345 1 345 

Barnavårdsärenden:      

Antal förhandsbedömningar  284 159 250 250 250 

Antal barnavårdsutredningar 170 94 150 150 150 

Familjecentralen:      

Antal besök i Bräcke 855 814 850 850 850 
 
 
Arbetsmarknadsenhet 
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Antal personer som får stöd av AME 120 118 120 120 120 

Antal personer som innehar anställningsstöd via 
AME 10 10 10 10 10 

Antal besök på Drop-in   1 100 1 100 1 100 
 
 
LSS-enhet - gruppbostäder och daglig verksamhet samt LSS-enhet - personlig assistans och öppenvård 
 
 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 
Antal gruppbostäder 3 3 3 3 3 
Antal boende i stödlägenheter 6 6 6 6 6 
Antal personer med personlig assistans   15 15 15 
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Nämnden består av fem ledamöter, tre från Ånge 
kommun och två från Bräcke kommun.  
Mandaten fördelas enligt nedan 
 
Socialdemokraterna 3 
Centerpartiet 1 
Sverigedemokraterna 1 
Antal ledamöter 5 

 

 

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖ-
NÄMND 
Politisk organisation 
 
Ordförande:  Farhat Ali (s) 
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (s) 

 

 
 
 
 
Verksamhet 
 
Den gemensamma nämnden bildades den 1 januari 2018 tillsammans med Ånge kommun. Nämnden ansvarar för frågor 
inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens område, livsmedelslagstiftningens område samt handläggning av 
bostadsanpassningsärenden. 
 
En mycket stor del av nämndens arbete är styrt av lagar och förordningar där myndighetsutövningen spelar en central 
roll. Nämnden består av ledamöter från Bräcke och Ånge kommuner där antalet ledamöter uppgår till fem stycken. 
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Verksamhetsmått/nyckeltal 
 

 2018 2019-10-31 2020 2021 2022 

Antal sammanträden 7 6 7 7 7 

Antal registrerade ärenden, miljö- och hälsoskydd 924 818 1 000 1 000 1 000 

Antal registrerade ärenden, plan- och bygg 651 409 650 650 650 

 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 315             356              392               396             400               
Intäkter 170 -            192 -             212 -              215 -            220 -              
Nettokostnad 145          164            180             181          180            
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Bräcke och Ånge bygg- och miljöförvaltning 
 
Ansvarig nämnd:  Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 
Chef:  Tomas Jonsson 
 
 
Verksamhet 
 
Inom förvaltningen handläggs kommunernas myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens område, miljöbalkens 
område, livsmedelslagstiftningens område och ärenden om bostadsanpassning. Förvaltningen är geografiskt delad där 
hälften av personalen är lokaliserad i Bräcke och hälften i Ånge. 
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

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

 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 11 093        9 474           10 756          10 985        11 228          
Intäkter 6 531 -         6 659 -          7 476 -           7 611 -         7 756 -           
Nettokostnad 4 562       2 815         3 280          3 374       3 472         

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetsadministration 1 840 -         1 152 -          1 949 -           1 973 -         2 000 -           
Miljö- och hälsoskydd 2 787          2 295           3 401            3 483          3 570            
Planering och bygglov 1 949          1 342           1 382            1 408          1 435            
Gator och vägar 4                 1                  -                    -                 -                   
Bostadsanpassning 1 662          330              446               456             468               
Totalt 4 562       2 815         3 280          3 374       3 472         



 

 76 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Bygglovsärenden som beslutas på delegation ska 
i genomsnitt ha en handläggningstid på högst fem 
veckor från det att ansökan är komplett.  

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

 

 
Indikatorer: 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Genomsnittlig handläggningstid för 
bygglovsärenden.  3 veckor 3 veckor 3 - 4 veckor 3 - 4 veckor  

 
Aktiviteter: 
• Utveckling av IT-system. 
• Införande av e-tjänster. 
• Effektivisering av arbetsmetoder.  

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

Antal genomförda kontroller 
mot planerade kontroller. 
Intern uppföljning. 

 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-10-31 
Andel genomförda livsmedels-
kontroller. 100 % 75 % 90 % 65 % 55 % 

Andel genomförda miljö- och 
hälsoskyddskontroller. 65 % 52 % 75 % 25 % 60 % 

 
Aktiviteter:  
• Utveckling av IT-system. 
• Effektivisering av arbetsmetoder.  
• Prioritering avseende planerad tillsyn. 
• Realistiska planer i förhållande till resurser. 

 
 

Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Öka ambitionerna avseende tillsyner enligt plan-
och bygglagen. 

Antal genomförda tillsyner.  Inkluderar inkommande 
klagomålsärenden. 

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019-10-31 
Antal genomförda tillsyner.    14 15 

 
Aktiviteter:  
• Framtagande av behovsutredning. 
• Framtagande av tillsynsplan. 
• Implementering av IT-stöd. 

 
  



 

 77 

 
 
 
 
 
 

Inriktningsmål 
Personal och kompetens - ”Bräcke kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklings-
möjligheter 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: 

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

97 % 87 % 98 % 83 %  

 
Aktiviteter:  
• Bibehålla god delaktighet genom APT och gemensam planering.  
• Bibehålla god informationsspridning. 
• Framtagande av kompetensförsörjningsplan. 

 

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: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Avvikelse mot budget (tkr) +59 -575 +412 +94 +399 

 
Aktiviteter:  
• Månatlig uppföljning.  
• Årlig revidering avseende besparingspotential.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod  
Kostnadstäckningsgrad för tillsynspersonal ska 
uppgå till minst 50 %, exklusive OH-kostnader. 

Intern uppföljning.   

 
Indikatorer: 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Kostnadstäckningsgrad för 
tillsynspersonal.    38 % 59 % 

 
Aktiviteter:  
• Prioritering av intäktsfinansierad verksamhet. 
• Uppföljning av kontroll- och tillsynsplaner. 
• Se över arbetsmetoder. 
• Årlig revidering av taxor.  
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Verksamhetsförändringar 2020 
 
Under 2020 planeras e-tjänster att införas till nytta för invånare, företag och inte minst bidragande till en effektivisering 
av förvaltningen. 
 
Åren 2021 – 2022 
 
För åren 2021 - 2022 slutförs digitaliseringen med digitalt flöde. I detta skede bör återigen organisatoriska frågor 
övervägas om ytterligare effektivisering är önskvärd. 
 
Verksamhetsmått 
 

 2018 2019-10-31 2020 2021 2022      

Antal byggärenden 651 409 650 650 650      

Antal tillsynsärenden inom bygg 14 15 15 15 15      

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden 450 431 600 600 600      

Antal livsmedelsärenden 178 122 200 200 200      

Antal bostadsanpassningsärenden 96 98 100 100 100      
 
Från 2018 avser verksamhetsmåtten ärenden och kontroller i både Bräcke och Ånge kommuner.  
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Mandatfördelningen i valnämnden är enligt följande: 
Socialdemokraterna 2 
Centerpartiet 2 
Moderaterna 1 
Antal ledamöter 5 

 

 

VALNÄMND 
 
 
 
 
Ordförande: Arne Jonsson (s) 
Vice ordförande: Elsie-Marie Tåqvist (c) 
 
 
 
 
 
 
Verksamhet 
 
Valnämnden är inom kommunen ansvarig för genomförandet av allmänna val, såsom till riksdag, landstings- och 
kommunfullmäktige, samt till Europaparlamentet. Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar. 
 
Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls andra söndagen i september vart fjärde år. Val till 
Europaparlamentet hålls vart femte år. Valnämndens ärenden handläggs av staben. 
 
Budget, tkr 
 

 
 
 
Mål 
 
En målsättning är att valdeltagandet 2022 ska vara minst på samma nivå som i valet 2018. 
 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
År 2020 genomförs inget val. 
 
 
Åren 2021-2022 
 
Nästa ordinarie val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige kommer att äga rum 2022. 
 
Kvalitet 
 
Erfarenheter från valet hösten 2018 och från valet till Europaparlamentet 2019 kommer att tas till vara inför valet 2022.  
 
Verksamhetsmått 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal sammanträden 4 3 - - 4 

Antal röstberättigade 5 178 4 866 - - - 

Valdeltagande i kommunvalet 2018-09-09 81,52 % - - - - 

Valdeltagande i Europaparlamentsvalet - 43,5 % - - - 
 
 
 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 313             317              6                   6                 251               
Intäkter 153 -            180 -             -                    -                 -                   
Nettokostnad 160          137            6                  6               251            
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Mandatfördelningen i gemensam överförmyndarnämnd 
i Bräcke och Bergs kommuner är enligt följande: 
Centerpartiet 2 
Moderaterna 2 
Socialdemokraterna 1 
Antal ledamöter 5 

 

 

 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I 
BRÄCKE OCH BERG 
 
 
Ordförande:  Knut Richardsson (m) 
Vice ordförande:  Tommy Wisfelt (s) 
 
 
 
 
 
 
Verksamhet 
 
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden kontrollerar 
bland annat hur de sköter ekonomisk förvaltning.  
 
Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighetsutövning och handläggs i huvudsak enligt föräldrabalkens 
bestämmelser. Länsstyrelsen utövar i sin tur tillsyn över överförmyndarens verksamhet.  
 
Bräcke kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden. 
 
Den personal som arbetar med överförmyndarfrågor finns inom staben. 
 
Budget politisk organisation, tkr 
 

 
 
 
Budget verksamhet, tkr 
 

 
 
 
Budget, tkr, netto per verksamhet 
 

 
 
 
 
  

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 44               36                76                 77               77                 
Intäkter -                 -                   -                    -                 -                   
Nettokostnad 44             36              76               77             77               

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Kostnader 1 694          1 224           1 471            1 486          1 504            
Intäkter 894 -            473 -             579 -              589 -            601 -              
Nettokostnad 800          751            892             897          903            

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021 2022

Överförmyndare 504             437              534               539             545               
Förvaltare och godemän 296             314              358               358             358               
Totalt 800          751            892             897          903            
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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: 

 2015 2016 2017 2018 2019-08-31 
Antal genomförda utbildningar/ 
informationstillfällen för nämndens 
ledamöter. 

  3 5 3 

 
Aktiviteter:  
• Delta på länsträffar.  
• Delta på FSÖ-dagar.  

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Samtliga kompletta och i tid inkomna års-
räkningar ska vara åtgärdade senast den 
31oktober.  

Intern uppföljning.  

 
Indikatorer: 

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

 
Aktiviteter:  
• Översyn av blanketter.  
• Översyn av anvisningar.  

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

Intern uppföljning.  

 
Indikatorer: 

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

 
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: 

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

 
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: 

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

 
 

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

 
Verksamhetsmål Mätmetod Övrigt 
Nämnden ska ha en budget i balans. Intern uppföljning.  

 
Indikatorer: 

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

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

 
Verksamhetsförändringar 2020 
 
Det påbörjade arbetet med att planera byte av verksamhetssystem fortsätter. Nuvarande system, Wärna, kommer att 
upphöra. 
 
Personalbudgeten blir lägre 2020. Orsaken till det är en minskning av ärenden.  
 
Kvalitet 
 
Under 2020 kommer möjligheter till digitalisering att ses över. 
 
Åren 2021 – 2022 
 
Verksamhetsutvecklingen kan komma att påverkas av samhällsutvecklingen och ny praxis inom området. 
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Verksamhetsmått 
 

 2018 2019-08-31 2020 2021 2022 

Antal förvaltarskap  24 22 22 22 22 

Antal godmanskap 132 123 125 130 130 

Antal förmyndarskap 65 67 65 65 65 

Antal sammanträden 6 3 7 7 7 
 
 
I siffrorna ingår både Bräcke kommun och Bergs kommun. 
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Prel 2019-11-01 6 319
2018-12-31 6 376
2017-12-31 6 501
2016-12-31 6 492
2015-12-31 6 455
2014-12-31 6 463
2013-12-31 6 559
2012-12-31 6 655
2011-12-31 6 750
2010-12-31 6 885
2009-12-31 6 865
2008-12-31 7 009
2007-12-31 7 109
2006-12-31 7 202
2005-12-31 7 192
2004-12-31 7 282
2003-12-31 7 359
2002-12-31 7 406

Antal invånare 
i Bräcke kommun

 

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

Antal invånare per församling

 
 
 

Ålder (år) Antal Andel
0 - 5 374 5,9%

6 - 15 647 10,1%
16 - 18 214 3,4%
19 - 24 370 5,8%
25 - 44 1 130 17,7%
45 - 64 1 866 29,3%
65 - 79 1 344 21,1%

80+ 431 6,8%
6 376 100,0%

Åldersfördelning 2018-12-31

 

Församling Kommunal Landstings- Avgift Svenska Begravnings- Summa
skatt skatt kyrkan avgift skattesats

Bräcke/Nyhem 23,39 11,70 1,63 0,24 36,96
Hällesjö/Håsjö 23,39 11,70 1,20 0,24 36,53
Revsund, Sundsjö, Bodsjö 23,39 11,70 1,63 0,24 36,96
Genomsnitt Bräcke kommun: 23,39 11,70 1,48 0,24 36,82

Kommunala skatte- och avgiftssatser prel 2020

NÅGRA FAKTA OM BRÄCKE KOMMUN 
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BOX 190, 843 21 BRÄCKE 
TEL: 0693-161 00. FAX: 0693-161 05 

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

 

http://www.bracke.se/
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