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Justerande 

 

 
Plats och tid: Nämndrummet, förvaltningshuset Bräcke samt via Microsoft Teams, 

fredagen den 24 september 2021 klockan 09.02 till 11.47. Sammanträdet 
ajournerades mellan klockan 09.25- 09.30 och mellan 10.03-10.25.   
 

   
Beslutande: Johan Loock (M), ordförande* 
  Ragnar Sandelius, PRO Sörbygden/Kälarne, vice ordförande * 
  Elisabeth Andersson (C)* 
  Marina Mellgren (M), ersättare för Barbro Norberg (S)* §§ 25–31

 Lena Åkerlind, PRO Bräcke* 
  Birgitta Franzon, SPF Seniorerna Gimådalen 
  Rolf Säll, SPF Östjämtland* 
  Jonne Andersson, Hjärt- och Lungsjukas förening 
  Carita Modén, PRO Bodsjö* 
  Stig Sundin, PRO Revund 
   

 Ej tjänstgörande Sven Gunnar Andersson, PRO Revsund 
 ersättare   
   
   

  
 
Övriga deltagare: Therese Tander, tf. avdelningschef vård- och omsorgsavdelningen*  
 Johanna Pahlén, socionomstudent* 
 Linda Lång, handläggare teknik- och infrastruktursavdelningen*   
 Madeleine Teland, säkerhetssamordnare* 
 Bengt Flykt, kommundirektör*   
 Marit Råbock, sekreterare 
 

 
* Deltar på distans via Teams 

 
Justering: §§ 25–33 justeras 2021-10-07 kl. 08.00 

 
Utses att justera:  Birgitta Franzon, SPF Seniorerna Gimådalen 
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Marit Råbock  Johan Loock (M)  Birgitta Franzon 
Sekreterare  Ordförande   Justerande 

 

  

Anslag 
Justering av protokoll: 
Justeringen av pensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2021-09-24 har tillkännagivits 
genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

 
Anslagstid: 
Från och med 2021-10-07 till 2021-10-28 

 
Förvaringsplats: 
Kommunkansliet 
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§ 25 
 
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 med de förändringar som är 

gjorda under punkten informationer.  
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§ 26 
 
Föregående protokoll  
 
Pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 
 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet har tagit del av protokollet från den 27 maj 2021 och 
lägger det till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ordförande går igenom protokollet från den 27 maj. Protokollet är utskickat till rådets 
ledamöter.   
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§ 27 

 

Information: Invigning samt nuläge, Sjölyckan 

Linda Lång, handläggare, teknik- och infrastrukturavdelningen, informerar om 

invigningen av Sjölyckan den 30 juni i år.  

Invigningen var indelad i två tillfällen, först var intressenter, SBO, hyresgäster och andra 

involverade i projektet välkomna. Under andra tillfället var det öppet för allmänheten.   

Linda berättar att invigningsdagen blev lyckad, det var mycket folk som kom och visade 

intresse för lägenheterna, hela projektet med Sjölyckan har fått en fin respons. 

Ordförande tillägger också att det var en lyckad invigning som var bra genomförd. Även 

Ragnar Sandelius deltog på invigningen, som representant från rådet.  

Idag är 11 av 17 lägenheter är uthyrda, varav fyra personer har flyttat till kommunen för 

att bo där. De återstående sex lägenheterna är efterfrågade, både från kommuninvånare 

och från andra kommuner. Inför vintern hoppas Linda att alla lägenheter ska vara 

uthyrda.  

I området är det många gemensamma aktiviteter på gång, och det är också önskat av de 

boende. Förhoppningsvis kan aktiviteterna komma igång ordentligt under hösten.  

Elisabeth Andersson, en av rådets ledamöter, hyr en lägenhet i Sjölyckan. Hon trivs 

jättebra säger hon, och hon hoppas på fler grannar snart.  
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§ 28 
 
Information: Utvärdering av Bräcke kommuns hantering av covid- 19 

Madeleine Teland, säkerhetssamordnare och Bengt Flykt, kommundirektör, berättar 

om utvärderingen av kommunen arbete under pandemiåren 2020–2021.  

Bengt Flykt börjar med att berätta att Bräcke alltid utreder sitt arbete vid särskilda 

händelser. Det sker ungefär två gånger per år, i snitt. Exempel på tidigare händelser har 

varit skogsbrand, hårda stormar och liknande.  

Bräcke var en av 40 värst drabbade kommunerna i Sverige vid första vågen. Smittan kom 

tidigt till Bräcke, både som samhällssmitta och även på särskilda boenden. Även under 

andra vågen var Bräcke hårt drabbat. Vid utvärderingen har ett antal expertmyndigheter 

tillfrågats om Bräcke kunnat arbeta på ett annat sätt, utifrån den kunskap som fanns vid 

dessa tillfällen. Ingen av de tillfrågade såg att kommunen kunnat agera annorlunda. 

Tillfrågade myndigheter var verksamhetsområde smittskydd på regionen, 

Folkhälsomyndighetens avdelning för smittskydd och även kommunens revisorer.   

Utvärderingen som gjorts är baserad på beslut som tagits och arbeten som gjorts. 

Exkluderat är arbete som inte utförts, ex har Bräcke inte köpt skyddsutrustning från andra 

instanser än via regionen. Många utrustningar som köpts externt har visat sig inte varit 

tillräckligt funktionella för ändamålet.  

Några av slutsatserna som utvärderingen kommit fram till är:  

• Bräcke kommun har väl inarbetade rutiner vid samhällsstörningar, och var snabbt 

igång med att sammankalla krisledningsgruppen. 

• Bräcke har en fungerande ledning och stabsstruktur med väl inarbetade rutiner. 

• En tidig insats i en planeringsdag med vård- och omsorgsavdelningen samt 

sociala avdelningen där det utarbetades ett ”värsta scenario”, och hur kommunen 

skulle behöva arbeta i ett liknande läge. Frågor som berördes var exempelvis hur 

prioritera de mest sårbara och vad gör vi vid stort personalbortfall. Dagen har varit 

betydelsefull för planeringen då det i mångt varit tufft för personalen med många 

sjukdomsfall.  

• Bräcke har ett gott samarbete med de fackliga organisationerna.   

• Bräcke var snabbt igång med en ”resursgrupp” som skulle kunna stötta upp vid 

behov. Detta nyttjades aldrig, vilket i efterhand har visat sig kunnat behövts vid 

något tillfälle.  
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§ 28, forts.  

• Samverkan har fungerat väl, men det finns vissa utvecklingsmöjligheter med 

externa parter.  

• Det saknas rutiner för avfall av stora mängder utrustning som använts.  

En åtgärdsplan kommer att upprättas utifrån de resultat som utvärderingen givit, för att 

förbättra kommunens krisförmåga än mer.   
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§ 29 
 
Information: Nuläge kring matproduktion i kommunen 

Bengt Flykt, kommundirektör, informerar om hur kommunen idag ser på frågan om 

matproduktion. Det har visat sig att den ekonomiska potentialen är inte så stor, det 

kommer inte ge någon stor ekonomisk vinst i att göra förändringar i matproduktionen i 

dagsläget, det finns andra områden där bättre ekonomiska resultat kan ges. 

Matproduktionen kommer därför att fortsätta som tidigare 

Det ställs en fråga under sammanträdet, om matproduktionen i Kälarne och möjlighet att 

köpa restauranten där med möjlighet att sälja även till kommunen. Bengt menar att även i 

Kälarne kommer matproduktionen att fortsätta som tidigare, tills vidare. I dag finns inga 

svar på när en förändring kan ske. Det är idag ingen som är intresserad av att köpa 

restauranten. Kommer det en intressent så finns det alla möjligheter att ta en diskussion 

om det, till sist är det politikerna som beslutar om eventuell försäljning eller arrendator.  

För att få sälja mat till kommunens verksamheter krävs att säljaren ska kunna 

näringsberäkna maten, framförallt till äldre. Dessutom kvarstår befintlig personal vid en 

verksamhetsövergång (enligt gängse lagar och regler). Dessa punkter har fått alla 

intressenter hittills att avstå att ta över restaurant Östjämten och matproduktion till 

kommunens verksamheter.    

Jonne Andersson undrar varför kommunen då inte väljer att arrendera ut verksamheten 

istället för att sälja. Det är också ett politiskt beslut som måste tas, menar Bengt. Det är 

inte heller några intressenter till att arrendera restauranten, därför kvarstår 

matproduktionen fortsatt i egen regi. Kraven kvarstår oavsett om man köper eller 

arrenderar om man vill ta över kommunens matproduktion. Frågan tas med till politiken 

av Johan Loock.    

En annan fråga som dryftades var varför kocken i Kälarne inte får laga ”riktig” mat, utan 

behöver förhålla sig till halvfabrikat? Bengt menar att han inte lägger sig i hur arbetet 

utförs, det är upp till verksamheterna att näringsberäkna och planera utförandet av 

arbetet.  
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§ 30 
 
Information: Nuläge i äldrestrategin, samt uppdrag för att minska kostnader 
inom vård- och omsorg 

Therese Tander, tillförordnad avdelningschef för vård- och omsorgsavdelningen 

och Pär-Robert ”Peppe” Liljefjäll, avdelningschef sociala avdelningen 

I sociala avdelningen ingår bland annat enheten bistånd, det är de som sköter 

myndighetsutövningen för bistånd inom äldreomsorg, dvs de som tar beslut om en 

person ska få insatser och i så fall hur mycket. Verksamheterna som sedan utför arbetet, 

hemtjänstpersonalen, ligger under vård- och omsorgsavdelningen.  

Peppe Liljefjäll berättar om SKR:s utredning om Bräckes ekonomi, som rådet fick ta del 

av vid förra sammanträdet. SKR gjorde i utredningen jämförelser med kommuner som 

mest liknar Bräcke i de frågor som berör det specifika området, de jämförde alltså med 

olika kommuner i olika frågeställningar. I området som Peppe berättar om gjordes 

jämförelsen med andra kommuner i frågor rörande äldreomsorg, exempelvis procentuell 

andel av befolkningen i olika åldersgrupper och liknande.  

Peppe säger att utredningen visar att Bräcke hade större kostnader jämfört med de andra 

kommunerna inom flera områden. Exempelvis har 25 % av befolkningen över 80 år 

hemtjänst i Bräcke, vilket kan jämföras med 19 % av befolkningen över 80 år i jämförbara 

kommuner, likaså var kostnaden per brukare mycket dyrare jämfört med liknande 

kommuner. 

Efter SKR:s utredning fick avdelningarna som ansvarar för dessa frågor i uppdrag från 

politiken att kontrollera varför det skiljer sig så pass mycket i jämförelse med liknande 

kommuner, samt att arbeta för att minska Bräckes kostnader och närma oss jämförbara 

kommuners kostnader.  

Några av uppdragen som getts till avdelningarna är: 

• att mäta kostnaden per brukare i Bräcke och därefter arbeta för att sänka 

kostnaderna för att nå den summan liknande kommuner har.  

• Sänka medianvårdtiden i särskilda boenden. SKR menar att Bräcke har en 

medianvårdtid på 1106 dygn, att jämföra med 869 dygn i liknande kommuner och 

omkring 800 dygn i snitt i de andra jämtländska kommunerna.  

Arbete med uppdragen pågår. Exempelvis har det tagits fram nya riktlinjer för 

biståndshandläggarna. De nya riktlinjerna har jämförts med andra kommuners, så Bräcke 

har inte några tuffare regler än andra kommuner, däremot har Bräcke varit väldigt 

generös i sina biståndsbeslut tidigare.  
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§ 30, forts. 

För att säkerställa att brukarna ändå känner sig nöjda med utfört arbete brukar det 

skickas ut en enkät om brukarnöjdhet från Socialstyrelsen. Resultat av den senaste 

undersökningen tas med till ett senare sammanträde med rådet.   

Therese Tander berättar sedan om några av vård- och omsorgsavdelningens uppdrag 

från politiken:  

• Lägenheterna i Gimsätra ska successivt byggas om till särskilt boende.  

• Kommunfullmäktige bestämde vid sammanträde den 21 april 2021 att inte 

avveckla Furugränd, men att ta fram en äldrestrategi för kommunen.   

• Redovisa förslag på en minskning av 20 vårdplatser i kommunen.  

• Redovisa ”tid innanför dörr” för hemtjänstpersonal.  

Idag ligger fokus främst på äldrestrategin samt minskningen av vårdplatser. Therese 

berättar att hon, tillsammans med styrgruppen för äldrestrategi varit ute på samtliga 

verksamheter i kommunen för att informera om- och hur det arbetas med äldrestrategin. 

Tanken är att säkerställa att det förslag som så småningom kommer att läggas fram är 

väl förankrat i både verksamheterna och bland politikerna. Rådet har en representant i 

styrgruppen i form av vice ordförande Ragnar Sandelius.    

Äldrestrategi:  

En strategi ska peka ut handlingsriktningen, visa på långsiktiga mål och vara generellt 

skriven, men ska inte beskriva hur verksamheten ska bedrivas i detalj. I dagsläget 

jämförs andra kommuners strategier och planer, det finns inget färdigt dokument för 

Bräcke än. Målet med arbetet är att strategin ska vara ett samlat dokument för 

kommunens alla ambitioner med hälso,- vårds- och omsorgsinsatser för äldre personer.  
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§ 31 
 
Arvoden 

Ragnar Sandelius, vice ordförande i rådet, föreslog vid sammanträdet den 27 maj att 

föreningsmedlemmarna i rådet skulle avsäga sig ersättning från sammanträdena resten 

av året. Detta för att stötta kommunen ekonomiskt, om inte annat så som ett 

symbolvärde. I maj togs beslut att samtliga medlemmar skulle ta med sig frågan till sina 

föreningar för att där fatta beslut om sin ståndpunkt.  

Frågan bordläggs till nästa sammanträde.  
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§ 32 
 
Rapport från föreningarna 

Efter 1,5 år av pandemi så har nu föreningarna börjat planera aktiviteter.  

PRO Sörbygden/Kälarne 

Mycket på gång, bland annat har det spelats boule hela sommaren, föreningen har haft 

fika vid hotellet varannan vecka och en surströmmingsbjudning med 40 deltagare. 

Höstmöte med polisen angående grannsamverkan och whiskyprovning är också planerat.  

PRO Bräcke 

Inte så mycket verksamhet under pandemitiden. Nu startat upp, årsmöte med musik och 

subventionerad lunch. Medlemsmöten ska starta. Mycket planer framöver, bl.a. att våga 

prata med varandra och ”utveckla medborgarskapet”.  

PRO Revsund 

Tipspromenad på Gålön i juni, kaffeservering på hembygdsgården i Gällö i augusti. De 

planerar för mer aktiviteter framöver, så snart restriktionerna från pandemin släpper.  

PRO Bodsjö 

Haft lite aktiviteter i sommar, men några har spelat boule utomhus. I augusti hade de 

årsmöte och månadsmöten har återupptagits. Kurs för att lära sig mobiltelefoner är på 

gång.  

SPF Seniorerna Gimådalen 

Haft sopplunch på hembygsgården i Gällö samt årsmöte i Revsunds sockenstuga med 

efterföljande surströmming. Det finns planer för hösten och vintern samt nästa årsmöte 

som är tänkt att vara tidigt 2022.  

Strokeföreningen Östjämtland  

Ingen deltagande från föreningen vid sammanträdet.  

SPF Seniorerna Östjämtland 

Surströmming i Fors församling, utflykt till Mårdsjön och cowboy-huset. Näta träff i 

oktober, i Kälarne, Ånäset. Hotell Hammarstrand i november för träff samt julträff 

planeras.  
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§ 32, forts. 

Hjärt- Lungsjukas förening 

Möten inom riksförbundet, styrelseutbildning bl.a. i Bollnäs i november för träff. 

Motionsträffar, de har egen lokal i Hammarstrand. Ses två gånger per månad för 

styrelsemöten och för att planera framåt.  

Boenderåd vid särskilda boenden i kommunen 

Frågan om att återuppta boenderåden har varit uppe i vård- och omsorgsutskottet. Det 

har legat nere nu under en tid pga. pandemin. Förhoppningsvis kommer det igång under 

våren.  
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§ 33 
 
Övriga frågor  

Eventuellt kommer sammanträdet i november att behöva planeras om till ett annat tillfälle, 

eller möjligtvis kan ett extra sammanträde behöva planeras in under hösten. Mer 

information om hur det blir kommer i god tid, om behoven kvarstår.  

En fråga ställdes om det kommer någon ny läkare till Kälarne? Och om, finns kunskap 

om vem i så fall? Och hur ofta kommer läkaren att vara på plats? Therese Tander säger 

att hon inte har kännedom om saken, men hon har samverkan med närvården så hon tar 

med sig frågan.  

PRO Revsund, frågar om lokaler. De behöver en föreningslokal för styrelsemöten, 

studiecirklar och liknande. De kan inte längre nyttja lokalen de tidigare haft i skolan. De 

tycker också att det har varit svårt att vara i skollokaler då den bara varit tillgänglig för 

dem sent på eftermiddagen. De menar att det finns lokaler som står tomma i Gällö, och 

undrar om de inte kan få tillgång till någon av dem? Ordförande tar med sig frågan och 

kollar med ansvarig avdelning och återkommer med mer information senare. 

Lena Åkerlind undrar om det finns någon tandläkare i Bräcke. Ingen deltagande kunde 

svara på frågan direkt, mer än att man tror att det ska finnas. Brukar vara lång väntetid.   

En fråga om trafikfrågor som berörts vid ett tidigare sammanträde. Det önskas en spegel 

och ett säkerhetsräcke vid butiken i Gällö. Under vintern skapas stora snövallar av 

snöplogen mellan skolan och butiken. Barnen springer rätt över den istället för att gå runt 

snövallen, och det har varit nära att barn blivit påkörda där. Spegeln som funnits där 

tidigare har försvunnit, den kan ha dragits bort av plogbilen. Den har inte ersatts, och det 

skulle behövas. Ordförande tar med sig frågan.  

Belysning i Västanede. Frågan har varit uppe vid ett tidigare sammanträde. Ordförande 

pratade med ansvarig avdelning, som menade att det var åtgärdat. Problemet kvarstår, 

lamporna lyser fortfarande dygnet runt. Ordförande kollar upp saken igen.  

Information om macken i Kälarne. Den öppnas förhoppningsvis omkring vecka 44–45. 

Pumparna var tvungna att byggas om, de behöver 98-oktanig bensin istället för etanol.  

Det finns förhoppningar att nästa möte kan vara fysiskt, där samtliga ledamöter kan sitta 

tillsammans. Tekniken har varit lite problematisk under dagens sammanträde.  

 


