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Plats och tid:   Förvaltningshuset i Bräcke, nämndrummet samt på distans via 
mötesappen Teams, kl. 09.10-12.00.  
Mötet ajournerades kl. 10.47-11.03 

Beslutande:  Johan Loock (M), ordförande (videolänk) 
 Ragnar Sandelius, PRO Sörbygden/Kälarne, vice ordf (videolänk) 
 Elisabeth Andersson (C) (videolänk) 
 Barbro Norberg (S) (videolänk) 
 Lena Åkerlind, PRO Bräcke (videolänk) 
 Sven Gunnar Andersson, PRO Revsund 

 Birgitta Franzon, SPF Gimådalen 
 Kenneth Godhe, Strokeföreningen Östjämtland (videolänk) 
 Rolf Säll, SPF Östjämtland (videolänk) 
 Jonne Andersson, Hjärt- och Lungsjukas förening 
 Carita Modén, PRO Bodsjö (videolänk) 
   
Övriga:  Göran Näslund, ej tjänstgörande ersättare, 

                          SPF Östjämtland (videolänk) 
 Therese Tander, vik chef vård- och omsorgsavd (videolänk) 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, §§ 15–16 (videolänk) 
 Christian Thorgerzon, chef renhållningen, § (videolänk) 
 Åsa Bjöörn, Folkhälsosamordnare/verksamhetsutv. (videolänk) 

 Marit Råbock, sekreterare 

 
Justering: Protokollet justeras onsdagen den 2 juni, kl. 09.00. 

 
Utses justera: Birgitta Franzon 

 

 

 

 
Marit Råbock  Johan Loock                        Birgitta Franzon 

sekreterare  ordförande                        justerande  

 

Anslagsbevis: 
Justeringen av pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2021-05-27 har 
tillkännagivits genom anslag på Bräcke kommuns digitala anslagstavla. 
Anslagstid: 
Från och med 2021-06-02 till och med 2021-06-23 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet, Bräcke 
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Ptr § 12 Upprop 

Ordföranden hälsar alla deltagare välkomna till mötet och gör upprop. 

Några deltar på plats i förvaltningshuset medan andra deltar på 

distans via videolänk. 

Sven Gunnar Andersson deltar som representant för PRO Revsund, 

Göran Näslund deltar som ej tjänstgörande ersättare för SPF 

Östjämtland.  

Folkhälsosamordnare/verksamhetsutvecklare Åsa Bjöörn deltar som 

datasupport för distansmötet. 
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Ptr § 13 Fastställande av dagordningen 
 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Förslag till dagordning fastställs med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till dagordning har skickats ut. Informationen om regler kring 

sopsortering och matavfall tas klockan 11, efter punkten om 

kommunens ekonomi och SKR:s analys samt punkten attraktiv region.  
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Ptr § 14 Föregående protokoll 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet har tagit del av protokollet från 

den 10 mars 2021 och lägger det till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden berättar kort om vad som står i protokollet från det 

föregående sammanträdet, som hölls den 10 mars 2021.   

Två ärenden nämndes lite mer, då det hänt en del kring dem efter 

förra sammanträdet.  

Badhusutredningen, om de tre badhus i kommunen som samtliga har 

renoveringsbehov. Ärendet togs upp i kommunfullmäktige i april, med 

förslag att lägga ner både badet i Bräcke och badet i Gällö och 

samtidigt göra visst underhåll på badet i Kälarne som är i bäst skick 

idag. Ärendet återremitterades i fullmäktige med motivering att de 

önskade tydligare redovisning kring diverse kostnader. Ärendet 

kommer upp igen på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni, 

kommunstyrelsens tar beslut i början av juni.  Nuvarande förslag är att 

enbart lägga ner badhuset i Bräcke, och behålla Gällö och Kälarne 

badhus.  

Det andra ärendet gällde utredningen om särskilda boenden i 

kommunen, där förslag till beslut var att lägga ner boendet Furugränd 

pga. stor vakansgrad och stora omkostnader för de tomma rummen. 

Beslutet blev att inte lägga ner något boende. Tillförordnad chef för 

vård- och omsorgsavdelningen, Therese Tander, berättar att det för 

dagen (den 27 maj 2021) finns det 18 tomma rum på kommunens 

boenden.   

Kort berättar ordförande Johan Loock att hemtjänstutredningen, som 

gav att ett behov av över 111 hemtjänsttimmar i månaden är grund för 

att få plats på ett särskilt boende (alltid i dialog med den det berör, 

ingen kommer behöva flytta mot sin vilja). Förslaget antogs av 

kommunfullmäktige.   
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Ptr § 15 Information: Kommunens ekonomi och SKR:s 
utredning 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, berättar om hur kommunens 

ekonomi ser ut i dagsläget. Det är ett kärvt läge där kommunen måste 

anpassa sig efter de pengar som finns, då kommunen tappat invånare 

och därmed också skatteunderlag under en lång tid.  

Informationen innehöll information om SKRS djupanalys, kommunens 

prognos per 30 april 2021, den preliminära kommunplanen inklusive 

budgetramar samt kort om befolkningsprognosen. De handlingar som 

visades under sammanträdet skickas ut till föreningarna tillsammans 

med protokollet.   

Fram till 2019 har kommunen haft positivt ett resultat i budgeten varje 

år, men det blev väsentligt dyrare inför 2020. Ekonomiutskottet har 

begärt omkring 20 utredningar av tjänstekåren i uppdrag att hitta 

besparingar. Några utredningar har tagit onödigt lång tid, på grund av 

coronapandemin som krävt omprioriteringar i arbetet, men många är 

slutförda redan nu.   

Ett stort problem för Bräcke är att kommunen tappar i befolkning, i 

snitt minskar befolkningen med ungefär 70 personer per år. I och med 

att befolkningen minskar, minskar även andelar i utjämningssystemet.  

Det kommunala utjämningssystemet, som det heter, fördelar pengar 

till kommuner och regioner i Sverige för att de ska kunna 

tillhandahålla likvärdig service oberoende av förhållanden som är 

svåra för kommunen att påverka. Systemet finansieras huvudsakligen 

genom statliga anslag. Utjämningssystemen syftar till att garantera 

alla kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar 

över hela landet.  

Henrik berättar om hur utjämningssystemet fungerar. Den är 

uppdelad i flera delar, dessa är inkomstutjämning, kostnadsutjämning,  
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Ptr § 15, forts 

strukturbidrag och regleringspost. Summan beräknas på många 

faktorer, bland annat skatteunderlag i kommunen, andelen invånare 

per åldersgrupp och vad de menar är en genomsnittlig kostnad för 

kommunens verksamheter, bland annat. Bräcke får 17de mest i 

landet, per invånare i utjämningssystemet.   

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har på uppdrag av Bräcke 

kommun, undersökt kommunens ekonomi och jämfört den med andra 

kommuner. Vissa delar finns med i den medskickade redovisningen 

från mötet. I sin utredning gör SKR jämförelser med flera grupper: de 

jämtländska kommunerna, liknande kommuner i landet (utifrån 

frågeställningen, de har tagit fram de kommuner som är mest lika 

Bräcke i det specifika avseendet, jämförbara kommuner är därför olika 

beroende på frågan) och landet som helhet. Ibland görs jämförelser 

som inte sätts mot andra kommuner, då är den jämförbara siffran 

baserad på ersättningen från kostnadsutjämningssystemet.  

Bräckes största kostnader i kommunen är äldreomsorg, utbildning och 

individ- och familjeomsorgen, dessa tre avdelningar står för 86 % av 

kommunens nettokostnader. I dessa omkostnader går det att utläsa 

en hel del i SKR.s analys. De menar att kommunen har varit väldigt 

generös i mångt och mycket, men måste nu ”anpassa kostymen”.  

Exempelvis har ca 40 % av invånarna som är 80 år och äldre 

hemtjänst eller boende på särskilt boende (SÄBO), det är mer än 

både länet i snitt och betydligt högre än liknande kommuner i landet. 

Bräckes hemtjänst kostar dessutom mer per hemtjänsttagare jämfört 

med både jämförbara kommuner och länet.  

Bräcke har också en stor andel tomma rum på de särskilda boendena 

i kommunen som kostar pengar dagligen, SKR menar att Bräcke 

borde minska antalet platser i särskilda boenden med åtminstone 10–

20 platser.  

De som bor på särskilda boenden i Bräcke bor där (i median) 1100 

dagar, att jämföra med länet som har ett medianvärde på på 800 

dagar och snarlika kommuner 870 dagar.   
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Ptr § 15, forts 

I grundskolan har antalet barn minskat (= elevantalet har sjunkit), 

kostanden för grundskolan har inte minskat i samma omfattning, 

snarare ökat. Bräcke har klart färre elever per lärare, 2 färre barn per 

årsarbetare (lärare/annan skolpersonal) jämfört med andra jämförbara 

kommuner. Det är alltså många vuxna i mot antalet barn på 

kommunens grundskolor, jämfört med andra jämförbara kommuner. 

Utjämningssystemet utgår från egna beräkningar i vad kommunens 

verksamheter bör kosta, Bräcke har som sagt varit väldigt generös 

inom flera av de mest kostnadsdrivande verksamheterna och 

utjämningssystemet ersätter därför inte alla kommunens faktiska 

kostnader. Det är en stor anledning till att kommunens ekonomi är så 

ansträngd idag.  

SKR menar också att problemet inte ligger på antalet personal i 

administrationen, Bräcke ligger som genomsnittet vare sig de jämför 

med hela landet, Jämtland i genomsnitt och jämförbara kommuner.  

SKR lämnar några tips för att förbättra förutsättningarna, men hur 

kommunen ska komma i fas i budget måste politiken bestämma, 

säger Henrik.   

Henrik går vidare att prata om prognosen för 2021, hur vi tror att 

budgeten kommer sluta för året utifrån förutsättningarna den 30 april 

2021. Prognosen ger ett resultat på -23,6 miljoner, vilket är ett rejält 

minus men bättre än prognosen sa vid början av året. Det som skiljer 

sig är att invånarantalet är lite bättre just nu än vad som beräknats 

tidigare och att vissa poster har gett bättre resultat än väntat, bland 

annat har kommunen fått mer ersättning för covidrelaterade 

omkostnader.  

Han menar också att kommunens likvida medel minskar, det finns risk 

att kommunen behöver ta lån för löneutbetalning.   

Ett stoppaket är antaget av KS, men det avhjälper inga problem. Det 

kommer inte påverka den stora bristen som kommunen har i budget.  
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Ptr § 15, forts 

För 2022, är bristen på 29,4 miljoner kronor till ett 0- resultat, men 

kommunen bör ha 5 miljoner i plus i slutet av året (= 1%) så i 

praktiken är bristen 35 miljoner kr.  

Vid budgetarbete utgår man alltid från ett befolkningsantagande i 

budget, för 2021 har det förutsatts en minskning av 75 personer för 

året. Idag är det istället 15 personer fler jämfört med 1 november 

2020, vilket är det datum som sätter nästa års budgetplanering. Ofta 

sker en viss utflytt under hösten, till stor del beroende på unga som 

flyttar för att studera. Förhoppningsvis vill de flytta hem igen när de är 

färdiga med sina studier.   

Sven Gunnar Andersson, PRO Revsund, menar att det även är viktigt 

att se till förutsättningar för att få folk att flytta hit till kommunen och 

inte satsa på att lägga ner för mycket.  
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Ptr § 16 Information: Attraktiv region 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Loock, ordförande, börjar med att berätta om invånarantalet i 

Bräcke kommun. Johan visar en graf över befolkningen i Bräcke, i 

princip har Bräcke tappat invånarantal i femtio år, sedan 1980 har det 

minskat från drygt 9000 invånare till dagens dryga 6200. Det är också 

en åldrande befolkning i kommunen, jämfört med landet som helhet. 

Befolkningsminskningen beror inte på att det flyttar många från 

kommunen, snarare är det en ganska jämn ström, om än ett visst 

överslag av utflyttare. Den största orsaken till befolkningsminskningen 

är att det dör fler än det föds i kommunen. Födelsenettot i Bräcke, dvs 

antalet döda mot antalet födda, är ca minus 30 individer i snitt per år, 

det går inte att göra så mycket av det utifrån den 

befolkningsdemografi vi har i Bräcke.   

I flyttkarusellen flyttar de flesta till Östersund, främst är det unga 

vuxna som flyttar p.g.a. studier. I snitt brukar antalet 20–25 åringar 

halveras på några år, men många verkar flytta tillbaka sen igen. För 

2020 var det inte mer än knappt 30 personer fler som flyttade till 

Östersund än som flyttade från Östersund till Bräcke.  

Till Bräcke flyttar de flesta till landsorten, inte tätorterna. Det verkar 

vara ett genomgående tema just nu. Många inflyttade är barnfamiljer. 

Det pågår en stor flyttvåg till Jämtland och de norra länen, det har 

hållit på några år. Flera storstadsområden, bland annat Stockholm, 

har haft större andel utflyttningar (jämfört med antalet inflyttade) de 

senaste åren. Det syns ännu tydligare det senaste året, iom Corona. 

Förhoppningen är att Bräckes nedåtgående befolkningskurva planar 

ut, och ännu hellre blir till ett positivt resultat framöver.  

Vad ska då göras för att få ett positivt resultat på befolkningskurvan 

framöver?  
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Ptr § 16, forts 

Det pågår ett regionalt samarbete för att skapa inflytt till området, 

”Attraktiv region”. Flera tjänstepersoner från kommuner arbetar till viss 

del i samarbetet. 

Redan nu har Bräcke en hemsida för att visa nyfikna på vilka fördelar 

kommunen har. www.bräckenästa.se eller www.brackenasta.se (båda 

länkarna funkar, läser du detta på dator och har internet inkopplat kan 

du trycka ner ”Ctrl” på tangentbordet samtidigt som du trycker på den 

blåmarkerade texten med musen, då kommer du direkt till hemsidan). 

Det är en fin hemsida med bland annat tips på saker man kan göra i 

kommunen, information om olika byar och intervjuer med personer 

som bor här. Även ”infödda” Bräckebor har uttryckt sig tacksamma 

och glada att det visar de positiva sidorna av Bräcke som inte alltid 

syns utåt. Väl värt att kolla in!  

Man söker även lediga hus och gårdar, främst på landsbygden, för att 

skapa möjligheter att flytta till kommunen. Många unga som vill flytta 

till landet önskar sig ett eget hus med möjlighet att ha djur, däremot 

räds de sällan att renovera ett äldre hus.  

Jonne Andersson, hjärt- och lungsjukas förening, undrar om 

skattesatsen i Bräcke, den 3dje högsta i landet enligt honom. Han 

undrar om inflyttande betalar skatt i kommunen? Henrik Kvist svarar 

att det är lagstyrt, där du har din huvudsakliga boendevist ska du 

betala skatt, Skattemyndigheten som ansvarar för det. Kommunen 

kan inte kontrollera såna saker.    

Jonne Andersson undrar också om kommunens fastigheter. Han 

menar att det finns många tomma fastigheter, och en stor fastighet 

med enbart en hyresgäst i. Det kostar pengar, vad gör kommunen? 

Johan Loock menar att de kollar på det i ekonomiutskottet. De är 

medvetna om problemet, och även SKR tog upp det i sin utredning. 

Redan nu har kommunen avyttrat ett antal fastigheter och det arbetet 

fortgår.  

 

 

http://www.bräckenästa.se/
http://www.brackenasta.se/
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 Ptr § 17 Information: Nya regler kring sopsortering och 
matavfall 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

Christian Thorgerzon, renhållningschef, berättar att det kommer bli lag 

på att ha en särskild soptunna för matavfall. Det planeras införas 

2022. Matavfallet kommer skickas på rötgasanläggning i Östersund. 

Ungefär 50% av allt avfall är matavfall, av detta beräknas ungefär 

hälften av det komma i matavfallstunnan. Resten läggs i vanliga 

hushållssopor. Det är genomsnittliga siffror som brukar stämma för 

hela landet.  

Förmodligen kommer det bli en fast avgift för samtliga hushåll, men 

utan kostnad för tömning. Då spelar det ingen roll om tunnan töms 

ofta eller sällan, i likhet med bland annat Östersunds kommun. I 

dagsläget finns det inga fasta förslag tagna än, varken taxor eller 

regler runt omkring, detta är bara förslag.   

Kompostera hemma går självklart fortsatt bra, men hur det ska 

anpassas till matavfallskraven är inte beslutat än.   

Sven Gunnar Andersson, Pro Revsund, frågar om Gällö återvinning. 

Han menar att det ofta är kö in för att lämna ris och trädgårdsavfall 

under höst och vår. Han undrar om det går att göra som i Östersund, 

att lämna en container eller liknande, som kan nyttjas även om 

anläggningen är stängd. Christian menar att de har börjat titta på det, 

men inget är klart än. De är medvetna om bekymret, men det finns 

risk att det lämnas andra sopor samtidigt om det inte finns personal 

på plats.  

Christian säger slutligen att all information kommer att skickas ut till 

hushållen i god tid om vad som gäller om matavfallshantering när det 

närmar sig.  
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Ptr § 18 Information: Coronaläget 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad chef för vård- och omsorgsavdelningen Therese Tander 

berättar att Covid- 19 just nu är på nedgång globalt, även i Indien och 

en tydligare nedgång i Europa. Än är den inte lika låg som förra 

sommaren. Även antalet IVA- vårdade covid 19- smittade är färre i 

landet än tidigare. Det är nu 1 miljon bekräftade fall sedan pandemins 

början i Sverige. Drygt 3,6 miljoner svenskar har vid 

sammanträdesdatumet fått minst en dos, vilket motsvarar ungefär 

44% av Sveriges befolkning över 18 år. Samma datum var nästan 1,3 

miljoner svenskar fullt vaccinerade.  

I länet är det fortsatt hög smittspridning, även om den går neråt. 14 

personer ligger på sjukhus, varav 4 på IVA (en från ett annat län). 

Generellt är det lägre belastning på sjukvården, fler skrivs ut än in på 

IVA i dagsläget. Andelen positiva fall av provtagningarna minskar, ca 

5 % av provtagningarna visar på smitta idag. Av de som blivit smittade 

har i stort sett alla den brittiska mutationen. Strömsunds kommun är 

den kommun som just nu har det tuffast, där är det en fortsatt hög 

smittspridning. 37 % av befolkningen, 53 000 unika personer har fått 

vaccin i länet.    

I Bräcke är samtliga boenden på särskilda boenden är vaccinerade, 

och de flesta i personalen. Även nyanställd personal inför sommaren 

ska få vaccin.   

Det är en platå i smittspridningen, 11 nya fall sedan förra veckan. Det 

är främst unga och unga vuxna som smittas idag.  

Carita Modén, PRO Bodsjö, menar att det är svårt med dem som inte 

vill vaccinera sig, Therese säger att allt man kan göra är att påvisa det 

positiva med vaccinet. Vi kan inte tvinga någon.  
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Ptr § 19 Information: Äldrestrategi 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

1. Under förutsättning att vård- och omsorgsutskottet fattar beslut om 

att tillsätta en styrgrupp för äldrestrategi, utses Ragnar Sandelius 

som rådets representant i det. 

2. Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Therese Tander berättar att vård- och omsorgsavdelningen fått i 

uppdrag att ta fram en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till en 

äldrestrategi från vård och omsorgsutskottet. Det är ett nytt uppdrag, 

Johan Loock (även ordförande i utskottet) berättar vart idén kommer 

ifrån.  

Johan menar att det är viktigt att kommunen undersöker hur vi ska 

arbeta framöver inom omsorgen, vart kommunen ska lägga fokus, 

liksom att undersöka möjligheterna att öka användandet av ny teknik 

bl.a. Orsaken är både för att säkerställa omsorgen men även ur ett 

ekonomiskt perspektiv, SKR hade många goda poänger i sin 

utredning som måste undersökas närmare.  

Vård- och omsorgsutskottet ska under juni ta beslut om att även 

tillsätta en styrgrupp i frågan, bestående av förtroendevalda. Johan 

menar att det vore en bra idé att även rådet har en representant i 

styrgruppen, om utskottet väljer att inrätta den.    

Kenneth Gode, strokeföreningen Östjämtland, undrar om stroke- 

patienter tas med i arbetet? Han menar att de inte får den hjälp de 

behöver med rehab och liknande. Therese säger att det ingår i 

arbetet, och att rådet kommer få ta del av arbetsgruppens arbete 

eftersom, det är ännu i ett mycket tidigt stadium.   

Lena Åkerlind, PRO Bräcke undrar hur det går med uppdraget att 

kontrollera demensboende i kommunen, som getts till 

kommunchefen. Johan svarar att den frågan kommer att ses över i 

äldrestrategin, om hur äldreomsorgen ska planeras framöver.  
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Ptr § 20 Information: Kameratillsyn 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

Vikarierande chefen på vård- och omsorgsavdelningen Therese 

Tander berättar att kommunen idag har totalt 5 kameror, alla nyttjas 

inte för stunden. Personalen tycker att det fungerar bra, man kan 

kontrollera om personen som har kameratillsyn sover innan man går 

in till- och riskerar att väcka dem. Kameraövervakningen gäller enbart 

vid tillsynsbesök, inte om man har insats vid besöket. 

Då tillsynsbesök planeras hos vårdtagare brukar man undersöka 

möjligheten att använda sig av kameratillsyn, och har vårdtagaren 

kameratillsyn kontrolleras det alltid först, men visar det sig att hjälp 

behövs åker personalen ut såklart!  

Varje kamera kostar 1000 kr per kamera och månad för kommunen, 

och ingår i avgiften för hemtjänst för brukaren.   

Barbro Norberg, kommunstyrelsen, undrar om det är planerat att 

skaffa fler kameror. Det är det inte i dagsläget, menar Therese, 

eftersom alla inte används idag. Men eventuellt blir det mer av andra 

tekniska hjälpmedel framöver.  
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Ptr § 21 Information: Mack i Kälarne 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen 

Sammanfattning av ärendet  

Ragnar Sandelius, representant för PRO Kälarne/Sörbygden samt 

rådets vice ordförande berättar att arbetet med den nya macken i 

Kälarne är på gång. Den är varmt efterlängtad och kommer erbjuda 

bensin, diesel och etanol. Även kiosken/butiken i Kälarne har fått ny 

ägare, vilket är ett stort lyft för bygden. Förmodligen kommer den vara 

igång under senhösten i år.    

Barbro Norberg, kommunstyrelsen, funderar om det planeras 

laddstolpe med, eftersom det blir mer och mer elbilar. Det är något 

som diskuteras, men inget är planerat i dagsläget. Det kommer inte 

att bli vid den nya macken i så fall, där finns inte utrymme för det.   
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Ptr § 22 Information: Nuläge kring boendet Sjölyckan 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

Johan Loock, ordförande, berättar om det som skett med byggandet 

av Sjölyckan sedan förra sammanträdet. Arbetet fortgår enligt plan, 

invigning planeras, eventuellt blir det den 30 juni, coronaanpassat så 

långt det går.   

Johan visar bilder som finns på kommunens hemsida. Bilderna visar 

hur lägenheterna kommer se ut. 7 lägenheter är bokade i dagsläget 

(med tecknade avtal) av totalt 17 som byggs. Inflytt för de första är 

planerat till juli 2021. Det finns även en intressekö för den som vill 

flytta in under 2022.  

Det finns en del planer även för utemiljön omkring boendet, men först 

ska lägenheterna färdigställas.   
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Ptr § 23 Övriga frågor 
 

Jonne Andersson, Hjärt- och lungsjukas förening berättar att i 

Västanede är gatlysen på dygnet runt. Det ska vara kommunens 

belysning. Johan ska kolla över vad det kan bero på.  

Ragnas Sandelius, PRO Sörbygden/Kälarne ställer en fråga till resten 

av rådet, utifrån den ekonomiska dragningen tidigare. Han undrar hur 

resten av rådsmedlemmarna ställer sig till att avstå från arvodet från 

rådssammanträdena, detta för att stötta kommunen ekonomiskt i det 

lilla vi kan göra. Kenneth Godhe, Strokeföreningen Östjämtland, håller 

med. Johan Loock berättar att det utreds hur den politiska 

organisationen ska utformas inför nästa mandatperiod. Det ger ett 

symbolvärde snarare än stor ekonomisk vinst, med samma tanke som 

Ragnars förslag. Rådet beslutar att ta med sig frågan till sina 

respektive föreningar, så tas den upp vid nästa sammanträde.  

Birgitta Franzon, SPF Gimådalen, rekommenderar alla att läsa 

tidningen Bräcke Nära. Där finns mycket bra att läsa, varav en hel del 

som rör några av de informationer som getts under sammanträdet.     
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Ptr § 24 Nästa möte 

Nästa möte är planerat till torsdagen den 16 september 2021. 

Mer information om hur mötet ska hållas, om det blir digitalt eller om vi 

kan träffas, får vi återkomma till närmare.   

 

Trevlig sommar!  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


