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PROTOKOLL 
 Datum: 2021-11-23 
Nämnd: Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Paragrafer: 34–42 

 

Justerande 

 
 
Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke, tisdagen den 23 november 

2021 klockan 09.00 till 12.36. Sammanträdet ajournerades mellan klockan 
10.25- 10.40.   
 

   
Beslutande: Johan Loock (M), ordförande 

 Ragnar Sandelius, PRO Sörbygden/Kälarne, vice ordförande §§ 34–40  
  Elisabeth Andersson (C) 
  Barbro Norberg (S) 
  Lena Åkerlind, PRO Bräcke 
  Birgitta Franzon, SPF Seniorerna Gimådalen 
  Rolf Säll, SPF Östjämtland, §§ 34–40  

 Jojje Andersson, Hjärt- och Lungsjukas förening, §§ 34–40 
  Carita Modén, PRO Bodsjö, §§ 34–40 
  Sven Gunnar Andersson, PRO Revsund 
   

 Ej tjänstgörande - 
 ersättare   
   
   

  
 
Övriga deltagare: Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen  
 Mathias Holmlund, enhetschef Region Jämtland/Härjedalen 
  Michael Larsson, gatuchef, teknik- och infrastrukturavdelningen
 Marit Råbock, nämndsekreterare 
 

 
 

Justering: §§ 34–42 justeras 2021-11-30 kl. 13.00 
 

Utses att justera:  Birgitta Franzon, SPF Seniorerna Gimådalen 
  



Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

Sida 3 av 16 

Bräcke kommun Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke  |  Tel. 0693-161 00 växel  |  bracke@bracke.se  |  www.bracke.se 

PROTOKOLL 
 Datum: 2021-11-23 
Nämnd: Pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
Paragrafer: 34–42 

 

Justerande 

 
Underskrifter 

 
 
 
 

Marit Råbock  Johan Loock (M)  Birgitta Franzon 
Sekreterare  Ordförande   Justerande 
 
  

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2021-11-23 har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2021-11-30 till 2021-12-21 

 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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Justerande 

 
§ 34 
 
Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 
 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet utser en ledamot som tillsammans med ordförande 
ska justera protokollet.  
 
Justeraren utses även till rösträknare. 
 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut  
 
1. Justering av protokoll 
Till justerande utses Birgitta Franzon, SPF Gimådalen. 

 

2. Upprop 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet genomför upprop.  

Tjänstgöring framgår av närvarolistan i protokollet. 

 

3. Fastställande av dagordning 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet fastställer dagordningen.   
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§ 35 
 
Föregående protokoll  
 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 
 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådet har tagit del av protokollet från 2021-09-24 och 
lägger det till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordförande går igenom protokollet från den 24 september. Protokollet är utskickat till 
rådets ledamöter.   
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§ 36 
 
Rapport från föreningarna 

PRO Sörbygden/Kälarne 

Det planeras en julbordskryssning till Åland. Även en filmförevisning är på gång. 
Föreningen fortsätter att bjuda på fika utanför hotellet och med vattenjumpa för 
medlemmarna. De har sagt upp sin tidigare lokal, de har ingen ny men kan än så länge 
nyttja hotellets lokaler. Medlemsmöten pågår som vanligt.   

PRO Bräcke 

Föreningen har haft ett par möten, och de har börjat med att spela dart. Det är på gång 
att starta upp aktivitetsmöten, innehållet kommer bestämmas utifrån medlemmarnas 
önskemål. Julbord planeras.  

PRO Revsund 

Föreningen har styrelsemöten, men fortfarande är många aktiviteter inte uppstartade 
efter att restriktionerna lättats. Gymnastik och vattenjumpa erbjuds, och julbord planeras. 
De letar fortfarande nya lokaler, och kommer ha möte med Mats Andersson på 
kommunen för att diskutera möjliga lokaler efter nyår. Inga resor planerade i dagsläget på 
grund av pandemin.  

PRO Bodsjö 

Föreningens medlemmar spelar boule, och de har medlemsmöten en gång per månad. 
Vid nästa medlemsmöte i december kommer det bjudas på gröt och underhållning. De 
erbjuder samtliga medlemmar att prova på att träna på gym, till och med nyår.  

SPF Seniorerna Gimådalen 

Föreningen hade möte tidigare under veckan, före sammanträdet. Julgröt i Revsunds 
sockenstuga. De planerat ett möte i januari där de ska ta fram en plan för året, för 
föreläsningar och liknande. Årsmöte i februari. De planerar att ha ett möte i Stavre under 
nästa år, med möjlighet att åka ångbåt bland annat. De planerar även en resa till nästa 
höst, men fortfarande är det inga beslut kring vart. Mer planer är på gång, men inget är 
beslutat än.  

Strokeföreningen Östjämtland  

Föreningen deltog ej under sammanträdet.  
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Justerande 

§ 36 fortsätter 

SPF Seniorerna Östjämtland 

Julbord är på gång på Hammarstrands hotell, de kommer samtidigt ha styrelsemöte. Det 
finns planer på att eventuellt gå ihop med Borgvattnets lokalförening. Föreningen har ett 
programråd vilka har planerat ett program för hela 2022.  

Hjärt- och lungsjukas förening 

Föreningen har styrelsemöten i sin lokal i Hammarstrand. De hyr lokalen av kommunen 
(Ragunda). De har motionsträning varje vecka, och planerar att ha ett marknadsstånd i 
Hammarstrand under kommande julmarknad.  

Boenderåd vid särskilda boenden i kommunen 

Inga boenderåd sedan senaste sammanträdet.  
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§ 37 
 
Information: Arvoden 
 
Under några tidigare sammanträden har frågan om rådets ledamöter ska avstå 
sammanträdesarvodet diskuterats. Förslaget kommer från vice ordförande Ragnar 
Sandelius, PRO Sörbyden/Kälarne, med hänvisning till kommunens problematiska 
ekonomi. Ärendet har bordlagts tidigare, för att tas till respektive förening för vidare 
diskussion.   
 
Elisabeth Andersson, C, representerar kommunstyrelsen i rådet, menar att det är svårt att 
få in fler medlemmar i föreningarna, då kan ett arvode från kommunen för den som sitter i 
rådet vara en morot.  
 
Birgitta Franzon, SPF Gimådalen, menar att summan kan vara betydelsefull för någon, så 
det bör inte vara krav att samtliga ledamöter avstår ersättningen. Dessutom, menar hon, 
bör samtliga rådsrepresentanter och förtroendevalda som får arvoden från kommunen 
också avstå från sina ersättningar så det blir lika för alla.  
 
Birgitta Franzon anser att förslaget ska avslås. Ett annat förslag som nämns är att 
föreningarna tar med sig frågan till föreningarna igen.  
 
Frågan sammanfattas i att det är upp till var och en att sätta ett sträck i arvodeslistan om 
man önskar att avstå ersättning. Frågan kommer inte att tas upp som punkt under fler 
sammanträden, men om någon så önskar går det bra att ta upp det under övriga frågor.   
 
Ragnar Sandelius väljer att avstå från arvode för framtida sammanträden.  
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§ 38 
 
Information: Särskild kollektivtrafik/färdtjänst 

Mathias Holmlund, enhetschef område kollektivtrafik, Länstrafiken, region 
Jämtland Härjedalen berättar vad färdtjänst är, hur det fungerar för medborgaren och 
om hur uppdraget utförts.  

Bakgrund 

Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda och Åre kommun har gett Region Jämtland 
Härjedalen i uppdrag att ansvara för kommunens ansvarsområden kring färdtjänst- och 
riksfärdtjänstresor. Uppdraget, som utförs av Länstrafiken, omfattar även att genomföra 
utredningar och fatta beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst. Regionen har haft 
uppdraget från kommunerna sedan 2008.  

Länstrafiken har också uppdraget att ansvara för upphandlade sjukresor (sjukresetaxi). 

Vad är särskild kollektivtrafik/färdtjänst?  

Särskild kollektivtrafik, eller särskilt anpassad kollektivtrafik, är ett annat uttryck för 
färdtjänst. Det är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken, och kallas därför 
ibland just särskild kollektivtrafik. Färdtjänst ska göra det möjligt för personer med 
varaktiga (minst tre månader), väsentliga funktionsvariationer att kunna förflytta sig på 
egen hand, om de inte kan använda den ordinarie kollektivtrafiken. I vissa fall är den 
ordinarie kollektivtrafiken redan anpassad till olika funktionshinder, exempelvis bussar 
som sänks vid påstigning. Det som avgör om en person har rätt till färdtjänst är 
personens förmåga att utifrån sin funktionsnedsättning kunna använda allmänna 
kommunikationer. Beslut tas utifrån lagen om färdtjänst (1997:736). Före 1997 var 
färdtjänst ett bistånd som kunde sökas hos kommunen, och låg då under 
socialtjänstlagen (samma lag som reglerar rätt till andra kommunala bistånd som plats på 
särskilt boende, hemtjänst och liknande).   

Färdtjänst är inte samma sak som sjukresor, som är resor till och från hälsocentraler, 
sjukhus och liknande. Däremot bokas de via samma central och samma telefonnummer i 
Jämtlands län.  

Hur funkar det?  

För att få färdtjänst måste en ansökan göras. Ansökan för färdtjänst görs via en blankett 
som finns på länstrafikens hemsida, det går bra att ringa dem och få den hemskickad 
med. Efter ansökan gör Länstrafiken en utredning och lämnar svar på om ansökan 
godtas. Den som nyttjar färdtjänst får betala en mindre summa för resan, men den är till 
störst del subventionerad av hemkommunen.   
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§ 38, fortsättning 

Färdtjänsten försöker att samordna resor i största möjliga mån. Det är både ekonomiska- 
och miljöaspekter som ligger till grund för det. Det kan göra att resor kan ske via 
omvägar, med olika färdmedel och väntetid kan förekomma.  

Färdtjänst i Jämtland har ett generöst regelverk. Tillståndet gäller för obegränsat antal 
resor inom hela länet, och resorna kan göras dygnet runt. Uppehåll under resan medges 
däremot inte, då det kan medföra problem för andra resande. Vill du åka utom länet är 
det riksfärdtjänst som gäller.   

Riksfärdtjänst har högre krav än färdtjänst inom kommunen (som i Jämtland är inom hela 
länet), och gäller inom landet. I första hand ska resorna ske med allmänna 
kommunikationer, tillsammans med ledsagare. Taxi eller andra specialfordon används 
enbart om det inte fungerar med allmänna kommunikationer. Ansökan behöver vara inne 
minst tre veckor före avsett resedatum.  

Uppdraget 

Anledningen att kommunerna och regionen gick samman 2008 var för att minimera 
kostnaderna, för att säkerställa korrekt och rättssäker myndighetsutövning och för att få 
likhet i bedömningen i länet.   

Under 2020 beviljades 94 % av ansökningarna, där nästan samtliga ansökningar var nya. 
Beslutet kan överklagas om man inte är nöjd. Det ska överklagas till förvaltningsrätten, 
men det skickas av privatperson till Länstrafiken som hjälper till med kontakten med 
förvaltningsrätten.         

Totalt kommer det in ungefär 700 ansökningar per år, för de kommuner som ingår i 
överenskommelsen. I snitt tar det ungefär en vecka att få beslut (reglerna säger att beslut 
ska lämnas inom fem veckor). 

Antalet färdtjänstresor minskade kraftigt under 2020, på grund av Covid-19. I Bräcke 
halverades resorna mellan 2019 och 2020. I år har det börjat öka igen.  

Det görs utredningar för att säkerställa kvaliteten på resorna, både inom färdtjänst och 
sjukresor. Det handlar om hur nöjda resenärerna är (kort kallat kundnöjdhet). Jämtland 
ligger bäst till i landet sedan flera år tillbaka, sedan 2008 har det som minst varit 
”pallplats” på kundnöjdheten för sjuk- och färdtjänstresenärer. I Bräcke ligger svaren på 
100 % på svar 4–5 på en 5-gradig skala, vilket står för bra eller mycket bra resa.  
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§ 39 
 
Information: Snöplogning, belysning och säkerhet inför vintern  

Michael Larsson, gatuchef i Bräcke kommun, berättar om hur det fungerar med 
snöplogning och belysning i kommunen. Han besvarar även frågor från ledamöterna.  

Främst är det ett samtal mellan Michael och rådets medlemmar. Det påtalas ett flertal 
problem med väghållningen och vägbelysningen runt om i kommunen. En del var 
gatuchefen medveten om, andra saker kom som överraskningar.  

Problem som inte är kommunens ansvar kommer han skicka vidare till rätt instans, i 
många fall (men inte alltid) Trafikverket.  

Bland annat diskuteras bortplockade trafiklysen efter vägar där det nu bor barn, som får 
gå i mörkret till sin busshållplats. Det är Trafikverkets ansvar, men Michael är medveten 
om problemet.     

Om lamporna lyser under dagtid är det för att underhåll pågår, de bör inte vara igång 
speciellt länge. Kommunen äger 2800 belysningspunkter, där drift och underhåll sköts på 
entreprenad. Dessa lampor kontrolleras tre gånger per år, men om någon ser att det finns 
behov av underhåll däremellan går det bra att anmäla det till kommunen.       

Vill du lämna synpunkter på trafikbelysning, tryck på ”ctrl” på tangentbordet och för 
muspilen över den understrukna texten nedan (pilen ändras till en hand), det går då bra 
att trycka på länken så kommer du rätt.   

Vägbelysning - Bräcke kommun (bracke.se) 

Michael menar att det går bra att ringa eller skicka e-post med, de tar hand om 
synpunkterna eftersom.   

Den vägbelysning som ägs av kommunen måste skötas utifrån trafikverkets regler. Det 
gör att det blir onödigt dyra reparationer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar 
mot Trafikverket för att få till bättre förutsättningar, men än så länge kvarstår reglerna. Ett 
alternativ till kommunalt- eller myndighetsägd vägbelysning är att skapa lysföreningar i 
byarna. En lysförening kan söka bidrag från olika instanser, det går att få ersättning på 
uppemot 70–80 % av kostnaderna. Dessa bidrag kan kommunen själv inte söka, 
kommunen kan därför inte ta ansvaret över vägbelysningen i kommunen generellt. 
Däremot kan kommunen vara föreningarna behjälplig med att stötta vid behov av 
underhåll och liknande.   

 

 

https://www.bracke.se/byggaboochmiljo/trafikvagarochvintervaghallning/vagbelysning.4.73773db514ee2ab085a9d01.html
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§ 39 fortsättning 

Vad gäller snöplogning har kommunen viss prioritetsordning. Först och främst ska 
snöröjningen ske vid skolvägar och runt omkring äldreboenden. Kommunens egen 
snöröjning ska även ta bort snö från infarter och liknande. De reglerna har inte 
Trafikverket. Det kan verka konstigt att det är olika regler beroende på vart man bor i 
kommunen, men det beror på vem som är huvudman för den specifika vägen.  

Det diskuterades även kort om sophämtning, återvinningscentraler och matinsamlingen 
som är på gång. Michael tar med sig tankar, förslag och kommentarer till ansvariga för 
renhållningen, men menar att just matinsamling är ett lagkrav och inget kommunen själv 
valt att göra.  
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§ 40 
 
Information: Äldrestrategi för Bräcke kommun 2022–2025 samt förslag på 
minskning av antalet vårdplatser 

Helena Stridh, avdelningschef för vård- och omsorgsavdelningen berättar om 
äldrestrategin som utarbetats efter kommunfullmäktiges beslut i april 2021.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2021, § 12, bland annat att ”en äldrestrategi 
ska tas fram. I strategin ska redogöras för vilka förebyggande/stödja åtgärder insatser 
Bräcke kommun kan och bör erbjuda äldre personer.”  

Strategin är framarbetad av en styrgrupp, bestående av några förtroendevalda samt 
rådets vice ordförande Ragnar Sandelius, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av 
ett antal tjänstepersoner från vård- och omsorgsavdelningen. 

En strategi är ett allmänt hållet dokument, det visar på riktningen, eller ”i stora 
penseldrag”, och äldrestrategin visar vilken riktning vården ska ta i Bräcke 2022–2025. 
Den talar inte om exakt vad, när och hur det ska utföras. Under arbetets gång har styr- 
och arbetsgruppen pratat med samtliga enheter inom vård- och omsorgsavdelningen så 
personalen ska känna att de varit delaktiga i arbetet. Medarbetarna har kunnat lämna 
egna förslag till strategin, vilket de ansvariga tagit hänsyn till, däremot har inte samtliga 
åsikter och önskemål kunnat tillgodoses. Till strategin har styr- och arbetsgrupperna även 
utgått från ett stort antal dokument, lagar och förhållningsregler, för att skapa en god 
grund för strategin. Strategin inkluderar även de flesta av totalt åtta (8) uppdrag från 
politiken som vård- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag under året.   

Strategin 

Helena Stridh berättar om hur strategin är uppbyggd och en del om hur de tänker sig 
arbeta med den framåt. Mycket handlar om kompetensförsörjning och en mer 
personcentrerad vård, men även andra områden som ska förstärkas och förbättras. 
Dessutom finns ett kapitel som handlar om uppföljning och kvalitet, bland annat för att 
säkra att vården som minst bibehålls och att ekonomin blir bättre.      

Förslaget från politiken var att minska 20 vårdplatser, men tjänsteförslaget, och även 
involverade utskotts förslag, är att minska med 15 vårdplatser. Under sammanträdet 
visas förslag på vart minskning av platser bör ske. Anledningen att det föreslås 15 
vårdplatser istället för 20 är för att det inte behöver avslutas någon anställning av 
vårdpersonal då. Det finns idag ingen tidsplan satt för avvecklandet, eftersom inget 
slutgiltigt beslut är taget än. Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslag på minskning 
av 15 vårdplatser till kommunfullmäktige, som tar slutgiltigt beslut den 15 december.  



Utdragsbestyrkande 
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     Dnr 2021/357 00 

§ 41 
 
Sammanträdesplan 2022  

 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut  
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets sammanträdesplan för 2022 godkänns enligt 
nedan. Ordförande har möjlighet att ändra tid och datum vid behov.  
 
Torsdag 10 februari kl.09.00-12.00 
Torsdag 5 maj  kl.09.00-12.00 
Torsdag 29 september kl.09.00-12.00  
Torsdag 1 december kl.09.00-12.00 
 
  



Utdragsbestyrkande 
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§ 42 
 
Övriga frågor 
 
Vid förra sammanträdet efterfrågade ledamöter information om läkare till Kälarne 
samt om tandläkare i Bräcke. Enligt hälsocentralen i Bräcke så har det funnits en 
läkare i Kälarne som arbetat varannan vecka. Läkaren är tjänstledig i sex 
månader, till och med februari 2022. Läkaren har sagt upp sig av privata skäl. 
Tanken är att rekrytera en ny läkare till Kälarne, men det är problematiskt att få in 
ansökningar. Eventuellt kommer tjänsten att bemannas av läkare från Bräcke 
någon dag i veckan om det inte går att rekrytera. Det finns en sjuksköterska på 
plats som gör en första bedömning av vårdbehov.     
 
Vad gäller tandläkare i Bräcke har Region Jämtland Härjedalen svarat att det idag 
finns en tandläkare som arbetar i Bräcke, dock inte heltid. Tandläkaren är över 
pensionsålder och har lång resväg, men med kontrakt till och med sommaren 
2022. Det görs försök att rekrytera nya tandläkare, men det är få sökande och 
hittills har det varit resultatlöst.   
 
En fråga som dyker upp handlar om de statsbidrag till kommunen som ska gå till 
äldreomsorgen, vart läggs pengarna? Mycket av statsbidragen är ofta riktade till 
specifika frågor, och kräver uppföljning i form av rapporter. Rapporterna kan 
skickas ut till ledamöterna i rådet i efterhand, och om det önskas kan det tas upp 
som en egen informationspunkt under ett senare sammanträde.   
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