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§ 14 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet utser en ledamot som tillsammans 

med ordförande ska justera protokollet. 

1.  Justering av protokoll 

Till justerande utses Birgitta Franzon. 

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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§ 15 Föregående protokoll 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Protokoll från 2022-03-10 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom protokoll från föregående sammanträde.  
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§ 16 Återkoppling: Tillgänglighet 

Sammanfattning av ärendet 

Vid senaste sammanträdet diskuterades tillgänglighet, och en kort 

återkoppling skulle delges vid dagens sammanträde. Sekreterare berättar 

kort om vad som skett i kommunen i frågan utifrån vad som kan utläsas i 

diariet (ett program där viktiga handlingar sparas och senare arkiveras). 

Däremot nämns inte så mycket om vad som kommunen faktiskt gör idag, 

många lagar har förstärkts inom området så en hel del arbeten utförs även 

om det inte diarieförs. Exempelvis bygg- och miljöförvaltningen har tydliga 

regler kring tillgänglighet inom några av sina arbetsområden.  

Lagar om tillgänglighet, i korthet 

Tillgänglighet har varit ett viktigt arbete under lång tid, med ett tydligt 

avstamp omkring senaste sekelskiftet (dvs omkring år 2000), då grunden 

för dagens funktionshinderspolitik lades i den nationella handlingsplanen 

Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken (prop. 1999/2000:79). Utgångspunkten i denna plan var 

att samhället skulle utformas så att alla medborgare har möjlighet till 

delaktighet och inflytande. I handlingsplanen ändrades även fokus från 

personers egenskaper och förmågor (människor är handikappade) till att 

fokusera på samhällets förmåga att undanröja hinder för delaktighet och 

skapa förutsättningar för alla att kunna delta och agera på alla offentliga 

platser (människor har olika förutsättningar, det ska inte vara ett hinder för 

att delta i offentliga sammanhang).   

 De nationella målen från 2000 var:   

– en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

– att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla  

åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män  

med funktionshinder. 

Det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på: 

– att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för  

människor med funktionshinder, 

– att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med  

funktionshinder, 

– att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar  

för självständighet och självbestämmande. 
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Genom handlingsplanen betonades att detta kräver att hinder för 

delaktighet undanröjs, och samtliga kommuner i Sverige fick i uppdrag att 

arbeta bort dessa hinder.  

Sverige var inte så tillgänglighetsanpassat vid 2010 som önskan var i den 

nu 10-åriga handlingsplanen, så Regeringen beslutade år 2010 om 

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och 

grunden för en strategi framåt (skr. 2009/10:166). I denna skrivelse 

tydliggjordes att målen och inriktningen för funktionshinderspolitiken skulle 

ligga fast, men gav också en ny strategi för åren 2011–2016. I den 

skrivelsen tydliggjordes nio (9) prioriterade områden, med inriktningsmål, 

delmål och krav på uppföljning.  

Myndigheten för delaktighet (MFD) analyserade resultatet och gav ett 

resultat på att 43 procent av strategins delmål har uppnåtts under perioden 

2011–2016. Utvärderingen går att läsa i sin helhet på mfd.se, den heter 

Utvärdering och analys av funktionshinderspolitiken 2011-2016.  

En ny proposition lämnades av Regeringen 2017, Nationellt mål och 

inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). Propositionen lade ett 

nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. Även 

målen i Agenda 30 inkluderades i målsättningen. Målet ska bidra till ökad 

jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

Målet, som fortfarande gäller, lyder  

"med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle 

med mångfald som grund." 

Tillgänglighet i Bräcke 

Vad gäller Bräcke fanns tidigare ett tillgänglighetspris. Ursprunget till det 

var ett förslag från DHR Jämtland, vilket lämnades till kommunen 2007. 

Förslaget bottnade i att stötta förändringsarbetet med att göra samhället 

mer tillgängligt för alla (undanröja hinder för full delaktighet i samhället för 

människor med funktionshinder). Förslaget antogs (man röstade för 

förslaget) att införa tillgänglighetspris i Bräcke 2008. Priset delades senast 

ut 2011. Då det inte inkom några förslag på mottagare av priset 2012 så 

lades ärendet lades ner. Enligt muntlig information var det få aktörer som 



 

Beslutande organ 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-05-16 

Sida 

9 (19) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

arbetade med tillgänglighet i Bräcke då, därför lades utdelningen av 

tillgänglighetspriset ner. 

En motion om att skapa en tillgänglighetsguide lämnades in 2010 av 

nuvarande kommunfullmäktiges ordförande Yngve Hamberg. Motionen 

föreslog att man skulle tillgänglighetsinventera offentliga lokaler i 

kommunen, och att det sedan skulle tillgängliggöras i en katalog som skulle 

uppdateras kontinuerligt. Motionen bifölls (dvs, man antog förslaget) i 

kommunfullmäktige 2010. 

2011 lämnades en rapport om en tillgänglighetsinventering baserad på ett 

antal lokaler i Bräcke. Den utfördes av ett företag, "Svenska Equality". Det 

finns inga beslut i ärendet, men rapporten gjorde gällande att det fanns en 

del att göra med de lokaler som undersökts.  

2013 inkom ett medborgarförslag att förbättra tillgängligheten på 

kommunens hemsida. Beslutet blev även här bifall, med förtydligande att 

information kring förslag till viktiga verksamhetsförändringar och likande 

förutsätter att samverkan med berörda arbetstagarorganisationer först har 

genomförts.  

Det är oklart vad som sedan gjordes på hemsidan utifrån förslaget, men 

idag gäller nya, starkare lagar kring tillgänglighet på hemsidan. Bräcke 

arbetar med att uppdatera den eftersom, alla nya handlingar som läggs upp 

ska vara tillgänglighetsanpassade. Exempelvis ska kallelser och protokoll 

(och andra dokument) kunna läsas av en uppläsarfunktion i datorn.  

2014 ansöktes om stöd från Boverket till en inventering av den fysiska 

miljön i flerbostadshusen som kommunen ägde då. Beslutet från Boverket 

blev tyvärr avslag då de inte hade några pengar kvar att dela ut. Antalet 

sökande och totala summan sökta medel var betydligt större än den 

summa de hade möjlighet att dela ut. 

2016 lämnade pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Bräcke kommun in ett 

förslag till Region Jämtland/Härjedalen om att skapa en tillgänglighetsguide 

i samarbete med länets övriga kommuner. Regionen beslutade att avslå 

förslaget då de menade att det skulle bli för kostsamt att upprätthålla och 

uppdatera en sådan produkt.  

2016 skickade pensionärs- och tillgänglighetsrådet även in en fråga till 

kommunstyrelsen varför tillgänglighetsutmärkelserna (som nämnts tidigare) 
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inte längre delades ut. De fick, utifrån vad diariet visar, inget svar och 

ärendet avslutades senare.       

Barbro Norberg berättar att rådet var ute och stöttade med 

tillgänglighetsfrågan vid nybyggnationer/ombyggnationer av några lokaler. 

De var även ute och kollade på tillgängligheten utomhus, bland annat med 

fokus på placering av gatupratare och bredden på trottoarer.   
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§ 17 Information: Samarbete med Vatten-och 
miljöresurs 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Loock, ordförande, berättar om ett samarbete med Vatten- och 

Miljöresurs, ett bolag som ägs av Bergs- och Härjedalens kommuner. Det 

kommer eventuellt att bli en ändring av taxorna i och med samarbetet, men 

framförallt tänker man sig att det ger bättre kompetensförsörjning och ett 

bättre kollegialt arbete. Inget är färdigställt i dagsläget, frågan diskuteras 

fortfarande. Eventuellt blir det mer information vid nästa sammanträde i 

september.    
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§ 18 Information: Aktuellt kring vård- och 
omsorgsavdelningen  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Stridh, vård- och omsorgschef, presenterar Håkan Littzel som 

kommer att vara interimschef under en tid då Helena avslutar sin tjänst i 

maj.  

Stängning av Furugränd 

Lokalerna är tömda sedan 30 mars, i dagsläget är lokalerna tänka att 

fungera som boende till flyktingar. Vid datum för sammanträde är 

Furugränd tomt på boenden. Stängningen och flytt gått enligt plan överlag, 

en av de anställda har inte fått sitt förstaval gällande ny arbetsplats, men 

kommer eventuellt kunna få tjänst där senare. Flytten gjordes i nära dialog 

med anhöriga och personal, och många uttrycker att de är nöjda med 

resultatet. Personalen på de nya boendena får mycket beröm för att de 

varit så tillmötesgående och hjälpsamma, och de äldre mår bra i sina nya 

boenden.  

Lediga platser på boenden 

Det fanns en ledig plats på särskilt boende vecka 19 (veckan före 

sammanträdet). Det är bra, menar Helena, det finns möjlighet att få plats, 

men det är inte många tomma lokaler som står och kostar pengar.  

Äldreomsorgslyftet 2022–2023 

Äldreomsorgslyftet är ett statligt stöd för att vidareutbilda personal inom 

vård och omsorg. Under 2021 gick sju vårdbiträden utbildning till 

undersköterska. Fem av dem är idag färdiga och arbetar som 

undersköterskor inom Bräckes verksamheter, de andra två är snart färdiga 

med sin utbildning. Ersättningen för 2022–2023 är lägre än tidigare (ca 1,5 

miljoner per år), dock finns möjlighet att arbeta med olika slags 

vidareutbildning inom området vilket också planeras. Bland annat är det på 

gång språkutbildning, både allmän svenska och inom medicinskt språk.  

Idag arbetar ca 50 vårdbiträden i kommunen, och det vore bra om många 

av dem vill vidareutbilda sig till undersköterskor. I år får fem personer 

möjlighet att utbilda sig, och de kan söka redan idag. Reglerna är att de ska 
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ha haft en tillsvidareanställning i kommunen i 2 år och ha godkända betyg i 

grundläggande svenska/svenska som andraspråk.  

Prioritering av politiska uppdrag 2022 

Vård- och omsorgsavdelningen har fått flera stora uppdrag av politiken att 

minska omkostnaderna. De har därför önskat att kunna prioritera och 

tidsätta arbetet, för att kunna fokusera på en sak i taget.   

 Efter beslut i vård- och omsorgsutskottet har följande prioriteringsordning 

planerats:   

2022: 

1. Hemtjänsten - analysera och effektivisera hemtjänsten  

2. Flytta korttidsplatser till Gimsätra  

3. Lägenheterna på Gimsätra görs om till särskilt boende  

4. Stänga resterade 5 platser på boendena (målet var 15 platser, 

Furugränd var 10 av dessa. Dock är detta sist prioriterat så de förstnämnda 

punkterna ska gå smidigt).  

2023:  

1. Starta upp trygghetsboende  

2. Starta mötesplatser på alla orter - kan förarbetas under hösten 2022.  

Krisberedskap 

Det planeras för krisberedskap på särskilt boende samt inom hemtjänst. 

Vissa saker bör det finnas ett förråd av, såsom vissa matprodukter som kan 

lagras, ficklampor och batterier, vevradio och vattendunkar. Även större 

saker, som aggregat som kan sättas in om strömmen skulle gå.  

Nya rutiner planeras in för risk för oväntade händelser, exempelvis att de 

datasystem vi använder skulle sluta fungera. Hur ska exempelvis larm, 

telefoner och nyckeltaggar hanteras om elen inte fungerar. Allt för att vara 

förberedda om något skulle hända. En viss erfarenhet finns i kommunen, till 

exempel från större stormar som resulterat i ett längre elavbrott. 

Kommunen tar även in kunskap från andra kommuners krissituationer och 

deras utvärderingar och följande krisplaneringar.  
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 § 19 Utvärdering samt vidareutveckling av rådet 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande har önskemål att rådets medlemmar funderar på dess 

utveckling. Diskussion kommer ske i mindre grupper under sammanträdet 

samt tas till respektive förening för att diskuteras under sommaren. 

Handlingar lämnas ut på sammanträdet som stöd för diskussionen.  

En kort sammanfattning av de diskussioner som förts sker under 

sammanträdet.  

Första gruppen tycker att rådet generellt fungerar bra. De uppskattar 

informationer som lämnas under sammanträdena. Däremot önskas mer 

kunskap i vad rådet har för mandat och hur de ska arbeta, uppdraget är en 

smula oklart. Mötestider och former funkar bra, de föredrar gemensamma 

fysiska träffar. Rådet är uppskattat och gruppen tycker att den ska finnas 

kvar.  

De påminner om att övriga frågor måste komma in i förväg (om de är kända 

före sammanträdet), så att presidiet ska kunna förbereda svar.  

Grupp 2 menar att de i mångt och mycket håller med grupp 1, men tycker 

också att vi ska ta kontakt med andra föreningar inom 

funktionsvariationsfrågor för att bredda den kunskapen och medverkan. De 

påminner också om att det är viktigt att återkoppla det som sägs på 

sammanträdena till sina föreningar, samt ta med sig frågor från 

föreningarna till rådet.  

Ledamöterna tar med sig frågan till sina föreningar, så tas frågan upp igen i 

höst för vidare arbete.  

Rådets protokoll är offentliga och finns tillgängliga på kommunens hemsida, 

det går fint att dela med sig av innehållet till andra. Det går att söka fram 

dem på hemsidan, eller klicka dig fram: www.bracke.se, välj "kommun och 

politik". Scrolla/rulla ner i den vänstra kolumnen till "Kommunens 

organisation", klicka på pluset efter "Kommunstyrelsen", sedan går du ner 

till "Pensionärs- och tillgänglighetsrådet", klickar på det pluset och där finns 

samtliga protokoll sedan 2018.  
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§ 20 Rapport från föreningarna 

Sammanfattning av ärendet 

 

Strokeföreningen Östjämtland 

Föreningen har haft en vårsupé, vilket var uppskattat. Planering av 

eventuellt besök i skidtunneln i Gällö samt för att åka flotte i Ragunda.  

SPF Seniorerna Östjämtland 

Program färdigställt för året, vilket rådet fick ta del av vid ett tidigare 

sammanträde.  

Hjärt-lung Östra Jämtland 

Föreningar har inte hunnit planera fullständigt årsprogram, men de ska äta 

surströmming i höst och det planeras 4 styrelsemöten i år utöver årsmötet. 

PRO Revsund 

Årsmöte har hållits, samt en träff i Torsäng. Surströmming pg i augusti.  

SPF Seniorerna Gimådalen 

Årsmöte har genomförts, i Revsund. De har besökt skidtunneln i Gällö med 

lunch och guidad tur.  De har också varit på resa till Västjämtland, där de 

besökte Frösö handtryck i Nälden, Wången och Radio Jämtland. I slutet på 

maj kommer det vara en "seniorshopen" i Fjällsta med 

mannekänguppvisning och klädförsäljning. De planerar även en dag på 

Stavrebryggan i juni. 

PRO Bodsjö 

Föreningen har medlemsmöten varje månad, där nästkommande kommer 

vara vid grillkåtan vid Folkets Hus i Hunge. De planerar en resa till Verkö 

slott med M/S Thomee och ska äta surströmming i augusti. De har 

aktiviteter som boule och gym återkommande.  

 



 

Beslutande organ 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-05-16 

Sida 

16 (19) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

PRO Bräcke 

Årsplaneringen är färdig. I september ska de äta surströmming, och en 

resa till "Mannaminne" planeras i juni. Uteaktiviteter är på gång, exempelvis 

planeras gåbingo, boule, pilkastning och de har en stickgrupp. De har en 

aktivitetsgrupp som anordnar många aktiviteter. Dessa aktiviteter är inte 

enbart för PROs medlemmar utan även andra äldre som inte är 

medlemmar är välkomna.  

PRO Kälarnebygden 

Efter årsmötet är nu namnändringen genomförd och föreningen heter 

numera PRO Kälarnebygden. Föreningen saknar för stunden en 

ordförande, men de arbetar för att få fram en ny. En utevistelse med bland 

annat kolbullestekning planeras under maj. De har även planer att arbeta 

med grannsamverkan i Kälarneområdet, PRO är representerad i det 

arbetet.   
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§ 21 Rapport från boenderåd samt brukarråd  

Sammanfattning av ärendet 

 

Boenderåd på Gellinergården, 30 mars -22.  

Under boenderådet diskuterades och informerades det bland annat om 

semesterplaneringen inför sommaren och hur det ser ut med vikarier. De 

fick information om flytten från Furugränd och att det gått bra. Det kommer 

arbetas mot ett demensinriktat boende på Gellinergården.  

En fråga som diskuterades var att införa kostnader för enskilda vid 

växelboende eller korttidsboende, för att stötta kommunen ekonomiskt.  

Man ser ett kommunikationsglapp, det är många som inte riktigt vet vad ett 

särskilt boende är, eller hur det funkar kring boende, hemtjänst, 

demenssjukdomar och liknande. Gellinergården tänker därför bjuda in till 

informationsträffar för att för berätta mer om det.  

Maten tycker man överlag är bra.  

Många patienter skrivs ut från sjukhuset, men som fortsatt har stora behov 

av rehabilitering. Det gör att det krävs mer personal som har erfarenhet och 

kompetens inom ex. syrgas, stomi, extra såromläggningar osv. Det kräver 

även mer tid, och inget av detta är planerat för vilket gör att det är svårt att 

hålla budget. Högre behov av kompetens generellt hos personal krävs.   

Några i personalen tycker att några av kommunens datasystem som rör 

jobbet är svåra, och de menar att det är svårt att lära sig på kort tids 

utbildning.  

Det finns planer på aktiviteter för de boende.   

LSS brukarråd 

Marie Eriksson, enhetschef, berättar att det flyttat in tre nya personer till 

boendet, så de är fler på plats. Det är 23 personer på dagcenter nu, det 

ökar även där.   

Under brukarrådet pratar de om sommarsemestrarna. Schemat ser OK ut, 

det finns sommarvikarier med erfarenhet av arbetet så det ska gå bra. Det 
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är två personer smittade i Covid nu, annars har det varit lugnt på den 

fronten.  

Boenderåd för Gimsätra är planerat till 31 maj. 

Oklart om det varit något boenderåd på Tallgläntan än.  
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§ 22 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Stig Sundin har några frågor kring trafikfrågan i Gällö. Han efterfrågar en 

ansvarig för vägarna i kommunen, då det önskas en hastighetsbegränsning 

i Grimnäs, bland annat. Ordförande menar att det beror på vilken väg och 

inom vilket område det gäller, kommunen har inte möjlighet att göra vad 

som helst. Stig får ett namn på ansvarig i kommunen som han kan kontakta 

för vidare diskussion.    

Stig efterfrågar fortfarande en lokal i Gällö för föreningens räkning, men det 

problemet kvarstår. Det finns inga bra lokaler tillgängliga just nu. 

Kommunen är medveten om problemet.   

Jonne Andersson önskar att man undersöker möjligheten till att anställa en 

läkare till Kälarne. Chefen för hälsocentralen i Bräcke var med på ett 

tidigare sammanträde och berättade om svårigheterna att anställa till 

Kälarne, det har gjorts ett antal försök utan vidare framgång. Personalen 

som arbetar i Bräcke har fullt upp som det är, men chefen menade att det 

finns planer på att anställa fler i Bräcke som sedan får åka till Kälarne 

oftare än vad som sker idag. Det är oklart när och hur det skulle kunna 

införas.  

Några önskemål nämndes under sammanträdet.  

Det önskas att det sätts ut bänkar utanför apoteket, så äldre kan sätta sig 

och vila då de väntar på färdtjänsten eller liknande. Det efterfrågas även 

cykelställ, då det inte finns några sådana alls i Bräcke tätort (enligt 

förslagsställaren).   

Det önskas också att någon medlem i föreningarna kan få möjlighet att 

komma och berätta om sina personliga erfarenheter, exempelvis hur det är 

att leva med efterdyningarna av en stroke.  

  

  

  


