Socialdemokraterna har under den gångna mandatperioden styrt Bräcke kommun i
minoritet med hjälp av Moderaterna och tidvis även av Vänsterpartiet. Vi tycker att de
samarbetena har fungerat mycket bra för kommunens bästa. Ett stort arbete har påbörjats
för att sanera kommunens ekonomi och att anpassa servicenivån till nya krav och
förutsättningar.
Här beskriver vi vad vi vill uppnå, vad vi har gjort under den senaste mandatperioden och
vad mer vi vill göra under de kommande åren.

VI VILL…
…öka tillgången av boenden för alla åldrar, både unga och gamla. Bra omsorg och
anpassade boenden ska göra det tryggt att växa upp och åldras i vår kommun. Personalens
kunskap och erfarenhet är nödvändig i förändringsprocessen för att utveckla vård och
omsorg.

✓ DET HÄR HAR HÄNT UNDER DEN SENASTE MANDATPERIODEN:
- Projekten Äldreomsorgslyftet och Heltidsresan medför kompetensutveckling och
ger fler möjlighet att arbeta heltid om de vill och orkar
- Seniorboendet Sjölyckan har byggts
- Demensvården har stärkts på de särskilda boendena Gellinergården, Gimsätra och
Tallgläntan. Flytten från Furugränd (anpassningen av antalet SÄBO-platser till
behovet) har medfört att resurserna kommer många fler till godo

o DET HÄR SKA VI JOBBA VIDARE MED:
- Mer personal i vården. Bemanningen ska höjas till minst 7 personal per 10 boende
- Vinkelgatan i Bräcke ska utvecklas till ett riktigt trygghetsboende
- Vi ska jobba vidare för ett nytt SÄBO (särskilt boende för äldre) i Bräcke
- Fasta omsorgskontakter ska införas först inom hemtjänsten och därefter inom övrig
vård och omsorg

VI VILL…
…anpassa skolorganisationen utifrån våra förutsättningar. I förskolan och grundskolan läggs
grunden för resten av våra liv. Personalomsättningen är låg inom verksamheten och
behörigheterna ligger på en bra nivå – det tyder på en väl fungerande verksamhet.

✓ DET HÄR HAR HÄNT UNDER DEN SENASTE MANDATPERIODEN:
- En översyn av skolan har inletts. Vi tittar särskilt på möjligheterna till samordning av
verksamheter.
o

DET HÄR SKA VI JOBBA VIDARE MED:

- Skolan i Gällö behöver akut funktionsdugliga lokaler. Med eller utan statligt stöd
måste de bli bättre
- Alla ungdomar ska ges förutsättningar för aktivitet och rörelse, exempelvis en
lånebank för idrottsutrustning
- Kunskapsnivån hos eleverna behöver öka så att alla kan bli behöriga till gymnasiet
- Förskolorna behöver beredskap för fler avdelningar när barnantalen ökar
- Förskolan och grundskolan finns till för barnens bästa, det är där vi lägger fokus vid
kommande omstruktureringar
- Kulturskolan ska även i fortsättningen vara avgiftsfri
- Vi arbetar för kommunalt veto mot etablering av friskolor med vinstintresse

VI VILL…
…fortsätta det viktiga folkbildningsarbetet som är grunden för all demokrati.
Idrottsrörelsen, bildningsförbunden, byföreningarna, och alla andra intresseorganisationer
har en oerhört stor betydelse för gemenskapen och välmåendet i samhället och
attraktiviteten i bygden. Föreningslivet behöver stöd för att utvecklas och till återhämtning
efter pandemins verkningar. Föreningslivets roll behöver lyftas.

✓ DET HÄR HAR HÄNT UNDER DEN SENASTE MANDATPERIODEN:
- Särskilt stöd har getts till föreningarna för att motverka intäktsbortfallet under
pandemin
o

DET HÄR SKA VI JOBBA VIDARE MED:
- Genom samverkan med föreningarna vill vi se till att kommunens alla delar får
möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det kan ske genom
exempelvis stöd för olika projekt och uppdrag
- Det ekonomiska stödet till föreningslivet ska höjas. Det kostar så lite och ger så
mycket tillbaka. Extra stöd till dem som inte är aktiva, särskilt flickor
- Vi vill stimulera rekrytering av fler ledare inom föreningslivet
- Vi strävar efter avgiftsfria aktiviteter

VI VILL…
…fortsätta att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Vi vill i samarbete med andra
aktörer vara möjliggörare för dem som vill utveckla sina idéer. Bräcke har sedan länge lagt
ut många funktioner på entreprenad, exempelvis yttre/inre skötsel och matproduktion. Alla
som kan jobba ska jobba, därför har utbildningsplikt införts för nyanlända.
✓ DET HÄR HAR HÄNT UNDER DEN SENASTE MANDATPERIODEN:
- Förändringar i detaljplaner har gjorts för att underlätta snabbare beslut vid
etablering av nya företag.
- Fjärrarbetsplatser har inrättats vid skidtunneln i Gällö för dem som inte vill pendla
långt eller saknar eget kontor.
- Kommunens upphandlingar har anpassats så långt det är lagligt möjligt till att
underlätta för lokala anbudsgivare
o DET HÄR SKA VI JOBBA VIDARE MED:
- Infrastrukturen behöver förbättras ytterligare: Tåg- och busstoppen behöver
anpassas bättre till både arbetspendlarnas och skolungdomarnas behov,
pendlingsparkeringarna behöver skötas bättre, fler laddstationer för fordon,
väntsalar/busskurer m m
- Fjärrarbetsplatser i Pilgrimstad
- Fortsatt påverkan på statliga myndigheter för att underlätta företagande på
landsbygd, där exempelvis upprustningen av vägstandarden är en viktig del
- Se över möjligheten att lägga ut fler funktioner på entreprenad
- De personella resurserna för kommunens näringslivsstöd behöver förstärkas.
- Bättre dialog med lokala leverantörer inför upphandlingar

VI VILL…
…satsa på miljövänlig energi, gröna näringar och småskalig livsmedelsproduktion.
Vindkraft och solpanelsparker är viktiga för en trygg energiförsörjning, för att nå miljömålen
och att hålla elpriserna nere.
✓ DET HÄR HAR HÄNT UNDER DEN SENASTE MANDATPERIODEN:
- Kommunen har börjat övergången till så miljövänliga fordon som möjligt
- Beslut om insamling av matavfall från hushållen för att bättre ta tillvara
restprodukter för biogasproduktion
o DET HÄR SKA VI JOBBA VIDARE MED:
- En revidering av kommunen översiktsplan behöver göras i samråd med berörda
byar. I planen anges bl a var bebyggelse får ske i strandnära lägen och var det kan
vara lämpligt med etablering av vindparker
- Solpaneler på kommunens fastigheter i samband med takrenoveringar
- Fler laddmöjligheter i anslutning till lokala butiker
- Kommunen ska föregå med gott exempel men även företagen ska uppmuntras till
att återvinna matavfallet
- Folkhälsa är en fråga om vår inre miljö. Vi vill införa någon form av friskvårdsbidrag
för att stimulera oss alla invånare till att hålla oss friskare

VI VILL…

…fortsätta samarbetet med andra kommuner och myndigheter för att trygga
kompetensförsörjningen och bli ännu mer effektiva. Vi har idag en gemensam bygg- och
miljönämnd med Ånge kommun. På länsnivå samverkar vi i ett gymnasieförbund, ett
räddningstjänstförbund och ett samordningsförbund för rehabiliteringsinsatser.
Samhällets strukturomvandling utsätter oss för stora påfrestningar när arbetstillfällen
försvinner och invånarantalet minskar samtidigt som behovet av stöd och omvårdnad ökar.
Vi som betalar skatt i kommunen blir allt färre och behöver försörja allt fler, vi måste därför
se till att varje skattekrona får göra så stor nytta som möjligt – på lång eller kort sikt.
✓ DET HÄR HAR HÄNT UNDER DEN SENASTE MANDATPERIODEN:
- Många kraftfulla men svåra beslut har tagits för att anpassa kommunens
kostnadsvolym till befolkningsunderlaget
- Ett nytt sätt att arbeta med budget för att ge bättre kontroll över vad pengarna ska
användas till
- Arbetsmarknadsenheten har bildats för att hjälpa dem som hamnat långt ifrån
arbetsmarknaden att få meningsfullt arbete
- Fördjupat samarbete i överförmyndarfrågor med Berg och Härjedalen
o DET HÄR SKA VI JOBBA VIDARE MED:
- Fortsätta att vårda och stärka vår gemensamma ekonomi så att vi får så mycket
verksamhet som möjligt för pengarna
- Arbeta för ökad närvaro av statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Polisen
- Fortsatt arbete för en lyckad integration av nya invånare
- Fördjupat samarbete med Berg och Härjedalen i renhållnings- och VA-frågor
- Samverkan med de fackliga organisationerna är nödvändig för bättre arbetsmiljö,
mer inflytande och kompetensutveckling för kommunens personal. Förändringsresan är omöjlig utan stöd från personalen.

Våra kandidater i fullmäktigevalet:

1. Richard Nilsson, 51 år, Fjällsta
2. Susanne Pettersson Graff, 53 år, Pilgrimstad
3. Yngve Hamberg, 66 år, Bräcke
4. Wanja Byström, 47 år, Bräcke
5. Lars Sträng, 52 år, Pilgrimstad
6. Marie Källström, 48 år, Kälarne
7. Jörgen Persson, 56 år, Gällö
8. Susanne Köhler, 47 år, Pilgrimstad
9. Crister Leandersson, 53 år, Kälarne
10. Eva Ifrén, 48 år, Pilgrimstad
11. Arne Jonsson, 68 år, Gällö
12. Hans Cederberg, 68 år, Våle
Richard Nilsson (S) är ny ordförande
i kommunstyrelsen från 1 juli 2022.

13. Barbro Norberg, 74 år, Kälen
14. Farhat Ali, 61 år, Bräcke
15. Sven Graff, 60 år, Pilgrimstad
16. Thomas Eriksson, 51 år, Fjällsta
17. Martin Andersson, 69 år, Kälarne

KONTAKTPERSONER
Socialdemokraterna i Bräcke:

18. Alf Jonsson, 64 år, Pilgrimstad

Richard, 073-180 44 47
Yngve, 070-684 91 65
Barbro, 076-83 61 085
Susanne PG, 073-088 10 49
Hans, 070-654 14 80
Crister, 073-180 28 77
Arne, 070-254 43 37

20. Jesper Nilsson, 24 år, Fjällsta

Vill du bli medlem?
Ring eller SMS:a någon av oss!

25. Johnny Jonsson, 75 år, Kälarne

19. Sara Gustafsson, 27 år, Fjällsta

21. Juvenal Hatungimana, 60 år, Bräcke
22. Gunhild Björk, 74 år, Kälarne
23. Conny Edin, 62 år, Kälarne
24. Kenneth Godhe, 76 år, Kälarne

26. Bertil Jonsson, 66 år, Sösjö

i Bräcke kommun

