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Justering 2023-01-12 

Paragrafer 30–40 

Sekreterare 

Marit Råbock 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Marina Mellgren 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-01-13 

Anslaget tas ned 2023-02-04 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 30 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 Marina Mellgren.   

 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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§ 31 Föregående protokoll 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Protokoll från 2022-09-29 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom sammanträdesprotokollet från senaste 

sammanträdet.   
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§ 32 Frågestund om vägar och trafikfrågor 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av personliga skäl kunde Michael Larsson, vägchef, inte närvara 

vid sammanträdet, men frågor togs upp och kommer lämnas vidare till 

honom.   

Maria Näsberg, strokeföreningen, påtalar att det är höga trottoarkanter 

för personer med permobil och rullator i Bräcke. Det går inte att komma upp 

på ett smidigt sätt. Kommunen bör påtala problemet till trafikverket för de 

vägar de ansvarar för. Maria menar att trottoarer bör göras förs vid ny- eller 

ombyggnationer av vägar.  

Lena Åkerlind, PRO Bräcke, menar att vägarna i Furulund och nyområdet 

i Bräcke är väldigt dåliga, de är håliga och svårframkomliga. Det är för 

mycket "lappa och laga", istället för att göra det ordentligt.  

Jonne Andersson, hjärt-lung Östra Jämtland, berättar att det behövs en 

gångbana under viadukten i Kälarne. Boende har försökt, men inte fått till 

någon dialog med kommunen och framförallt inte med trafikverket. Det går 

mycket tung trafik under viadukten, det är stort problem för de gående, 

många är barn som går till och från skolan. Han menar också att 

hastighetsbegränsningen inte följs i Kälarne. Begränsningen är 50 en lång 

sträcka, men det följs inte av trafikanterna.  

Sven Gunnar Andersson, PRO Revsund, vill först ge beröm då det nu 

finns en spegel är uppsatt vid stationsbacken i Gällö, det är uppskattat. 

Nedrivna ledningar vid sågen är också hanterad. Det önskas en 

hastighetsbegränsning genom Tavnäs. Det är många nya inflyttade med 

barn i byn. Framförallt timmerbilar kör väldigt fort. Förslag är att bjuda in 

representanter från trafikverket, för att få till en dialog. Myndigheten är 

svåra att nå, och de är sällan intresserade av att lyssna enligt Sven-

Gunnar.  

Sedan efterfrågas cykelställ i kommunen. Även privata företagare kan 

föreslås skaffa sådana att ställa utanför sina verksamheter och i 

centralorterna, förslagsvis kan det läggas ut ett tips i kommunbladet. 

Många cykelburna tycker att det är svårt att hitta lämpliga platser att ställa 

och låsa sin cykel på då de ska utföra ärenden.  
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§ 33 Beslutsärende: Sammanträdesplan 2023 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Förslag till sammanträdesplan för pensionärs- och tillgänglighetsrådet 2023 

godkänns.  

Samtliga sammanträden planeras till klockan 9–12, alla datum är 

torsdagar. Vid behov kan ordförande besluta om annan dag eller tidpunkt 

för sammanträde, övriga rådsledamöter informeras i så fall snarast efter 

beslut. 

 Datum                                                

Torsdag 2 mars                          

Torsdag 25 maj                                  

Torsdag 21 september                                 

Torsdag 23 november 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år behöver rådet ta beslut om nästkommande års 

sammanträdesplan. Förslag till sammanträdesdatum har sammanställts, 

enligt nedan. 

Samtliga sammanträden planeras till klockan 9–12, alla datum är torsdagar. 

Vid behov kan ordförande besluta om annan dag eller tidpunkt för 

sammanträde, övriga rådsledamöter informeras i så fall snarast efter 

beslut. 

 Datum                                                

Torsdag 23 februari                          

Torsdag 25 maj                                  

Torsdag 21 september                                 

Torsdag 23 november 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Datum för första sammanträdet skjuts på en vecka till torsdag den 2 mars.  

Beslutsgång 

Kommunala pensionärs-och tillgänglighetsrådet godkänner förslag på nytt 

datum till den 2 mars.  

Beslutet skickas till  

Rådets ledamöter och ersättare  
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§ 34 Ny instruktion för rådet 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Förslag till instruktion för pensionärs- och tillgänglighetsrådet godkänns, 

med följande punkter som ska läggas till:   

1. Sammanträdestiden ökar till 4 timmar per gång.  

2. Under § 2 uppgifter, lägg till planärenden.   

Sammanfattning av ärendet 

Det har skapats ett förslag till ny instruktion för pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet. Några förslag till ändringar är att utöka antalet 

ledamöter så fler organisationer ska kunna medverka, kallelsen kommer 

skickas ut 14 dagar före sammanträdet så ledamöterna ska hinna prata 

med sina organisationer om ärendena för att kunna förbereda sig och 

minnesanteckningar kommer skrivas istället för protokoll.  

Kommunstyrelsen kommer ta slutgiltigt beslut om instruktionen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tillägg i instruktionen:  

1. Sammanträdestiden ökar till 4 timmar per gång.  

2. Under § 2 uppgifter, lägg till att planärenden.   

Beslutsgång 

Kommunala pensionärs-och tillgänglighetsrådet godkänner förslag till 

instruktioner, med tillägg enligt förslag.  
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§ 35 Rapport från föreningarna 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningarna berättar om sina verksamheter.  

PRO Kälarnebygden 

Ingen ny ordförande har utsetts i organisationen, men styrelsen är i övrigt 

tillsatt. De har haft möte med Johan Loock, ordförande i både rådet och i 

vård- och omsorgsutskottet, om maten på Tallgläntan. Middag med 

surströmming är avklarad, de har aktiviteter med boule och bad veckovis 

då möjligheten ges. Tack vare ett samarbete med bland annat ABF och 

kyrkan har det ställts iordning en lokal där det är verksamhet varje tisdag, 

bland annat en cirkel om Kälarne historia, handarbetscafé och annat. 

Medlemsmöten rullar på.     

PRO Bräcke 

Varannan månad står representanter från föreningen på Ica, bjuder på 

kaffe och informerar om verksamheten för att värva medlemmar. Över 100 

personer på julbordet i år. Jobbar på att öka samverkan mellan 

föreningarna.  

PRO Revsund 

Julgröt avklarad, liksom styrelsemöten. Medlemsvärvning framöver.  

PRO Bodsjö 

De har haft sin årliga surströmmingsmiddag, samt julmöte där det bjöds på 

gröt och skinka. De har också gjort en resa till Hällesjö, där de besökte 

cowboyhuset och stavkyrkan. De jobbar på att få igång kurser för 

medlemmarna, och säger att de har svårt att hitta lokaler under vintern.   

SPF Seniorerna Gimådalen 

Medverkade ej under sammanträdet. 

SPF Seniorerna Östjämtland 

De har haft julmatsbjudning, och arbetar på nästa års planering.  

Strokeföreningen Östjämtland  

Planerar för nästa år. En medlemsträff i Bräcke är genomförd. De är 

intresserade av att samverka med övriga organisationer.  
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Hjärt- lungsjukas förening 

4 styrelsemöten avklarade i år. Årsmöte kommer i februari.    
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§ 36 Rapport från boenderåd samt brukarråd  

Sammanfattning av ärendet 

Boenderåd på Gellinergården 

Möte 21 oktober. Införande av LifeCare pågår för verksamheten, vilket 

kommer att förbättra det administrativa arbetet. Coronaläget var lugnt vid 

mötet. Skyddsutrustning används som tidigare. Boendet har införskaffat 

nytt porslin som håller maten varm för de äldre. Språkhandledare utbildas. 

Det har varit en hög sjukfrånvaro på året sett. Det har gjorts en del arbete 

med utemiljön, lite nya träd och buskar har planterats.  

Boenderåd på Gimsätra 

Möte i höstas. Boendet har en ny chef, Markus Molin. Verksamheten har 

haft det tufft under sommaren på grund av corona, regler för att stanna 

hemma med minsta symptom kvarstår för personal inom vård och omsorg. 

Personalen är trötta, många får jobba extra på grund av vikariebrist. Lite 

lugnare under hösten. De personer som fått flytta från Furugränd till 

Gimsätra trivs generellt, flytten har gått bra överlag.    

Boenderåd på Tallgläntan  

Inga råd på länge på Tallgläntan. Det han anställts en ny enhetschef, Patrik 

Broberg Hemå, som gärna vill få till ett fungerande boenderåd. Efter jul 

kommer det diskuteras om hur de ska kunna arbeta och samverka bättre.   

LSS Brukarråd  

En ny enhetschef har anställts med ansvar för gruppbostäderna, Hans 

Augustsson. Sommaren har fungerat bra för verksamheterna inom LSS.     
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§ 37 Kommundelegationen - vad har hänt?   

Sammanfattning av ärendet 

Henrik Kvist, personal- och ekonomichef, berättar om vad som i folkmun 

brukar kallas för kommundelegationen, kammarkollegiets uppdrag för en 

ekonomi i balans.  

Regeringen avsatte en miljard för projektet, men på grund av att det kom 

igång väldigt sent så var det i praktiken 750 miljoner som kunde delas ut. 

Efter viss omarbetning av regler om vilka som kunde söka blev det till slut 

25 kommuner och 13 regioner som kunde söka.  

Ansökan kunde bara göras vid ett tillfälle, mellan 1 januari och 31 mars 

2022. Det blev tight med tid att hinna ta beslut och skapa underlag för 

ansökan. 

Totalt ansökte 23 kommuner och 5 regioner om bidrag. Bräcke kommun 

var mest kreativa, och sökte stöd för totalt 342,9 miljoner kronor.  

På begäran skickades två kompletteringar in efter ansökan, i maj och i 

augusti. Även dessa hade mycket kort om tid för att hinna arbeta fram 

underlag och ta beslut om, dessutom låg tidsramen för en av 

kompletteringarna mitt i semesterperioden. Bland annat var Bräcke 

kommuns första förslag att åtgärda Gällö skola, men kommundelegationen 

hintade om att en ny skola hade större möjligheter att få bidrag.  

Bräcke beviljades bidrag med 100,3 miljoner kronor, den 21 september 

2022. Borgholm fick ungefär samma pengar, övriga sökande fick betydligt 

mindre beviljat.   

Beslut från delegationen för en kommunal ekonomi i balans.    

1. Delfinansiering för byggnader F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö. 

(Bibliotek är inte inräknat i nybyggnaden.) 

2. Rivning av fastigheten Kvarnvägen 7 i Kälarne samt Hantverksgatan 21, 

i Bräcke. (Både är lägenhetshus med många tomma lägenheter.)  

3. Rivning av tomma verksamhetslokaler, gamla högstadiet, simhallen/lilla 

sporthallen, Norrlandsgatan 21 och Olandohuset i Bräcke samt Röda 

Skolan i Kälarne.   
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4. Energieffektiviseringsåtgärder avseende simbassängen i Gällö och 

fönsterbyten på förvaltningshuset.  

Henrik Kvist visar därefter några bilder på vad som ingår i delfinansieringen 

och vad som kommunen får stå för själva. En del omkostnader ingick inte i 

beräkningen till kommundelegationen, och ingår därför inte heller i 

delfinansieringen från dem. Exempelvis rivning av skolbyggnader i Gällö får 

kommunen bekosta själva. Bilderna som visades under sammanträdet är 

utskickade till samtliga föreningar för vidare läsning.   
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§ 38 Information från vård- och 
omsorgsavdelningen och sociala 
avdelningen  

Sammanfattning av ärendet 

Pär-Robert "Peppe" Liljefjäll, socialchef, berättar om sammanslagning 

av vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen som träder i 

kraft 1 januari 2023, och kommer då heta vård- och socialavdelningen.  

Det underlättar för samverkan med andra kommuner och regioner, då det 

är vanligt att ha en gemensam verksamhet för båda områdena. 

Vård och omsorgsavdelningen har ca 220 personer anställda, sociala ca 

100 anställda. Det administrativa tar mycket mer tid nu, det är stora krav på 

administrativa uppgifter. Mellan tummen och pekfingret kommer 

avdelningen att ha ungefär hälften av kommunens totala budget, ca 224 

miljoner och även ungefär hälften av kommunens personal.  

Vidare berättar socialchefen om hur de båda avdelningarna är uppbyggda, 

och hur verksamheterna kommer delas upp mellan avdelningschef och 

biträdande avdelningschef Malin Edler. 
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§ 39 Reflektioner över gångna mandatperioden 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande berättar om alla ämnen som varit uppe för diskussion under 

gångna mandatperioden. Det är en stor bredd på områdena som rådet 

arbetat med. Bland mycket annat har det varit en del om det nya 

seniorboendet, där rådet fick besluta om namnet Sjölyckan, mathantering 

och -produktion i kommunen, äldrestrategin, riskbruk av alkohol, 

Furugränds vara eller icke vara samt en hel del frågor som tillkommit på 

eget initiativ och önskemål, bland annat om tillgänglighet, 

bostadsanpassning och säkerhetsläget i kommunen.    
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§ 40 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett hus i Kälarne, som togs upp som ett problem i byn. 

Fastighetsägaren har inte ekonomiskt utrymme att göra klart huset på egen 

hand. Kommunen har inte laglig rätt att ta hand om situationen, även om 

det vore önskvärt. Ett annat problem i Kälarne är Kälarnesågen. Det står 

gamla maskiner och oljedunkar som gått sönder och det rinner ut i ån. Det 

är problematiskt ur miljösynpunkt. Ordförande tar med sig frågan till bygg- 

och miljöförvaltningen, om de kan göra en inspektion. Ingen av närvarande 

på sammanträdet kan ge svar på vad kommunen har rätt att göra i 

sammanhanget.  

Miljöstationen i Kälarne är inte så bra placerad. Man önskar att den flyttas, 

kanske till en tomt där byggnader ändå ska rivas.  

Det efterfrågas så kallade fixartjänster, arbetsuppgifter som är av enklare 

art men som ändå kan vara svåra för många äldre, exempelvis skotta snö 

eller hänga upp gardiner. Förslag som nämns är att exempelvis daglig 

verksamhet eller AME kan utföra dessa tjänster. På grund av 

konkurrensbegränsningar och kommunallagens regler om att kommuner 

inte får driva vinstdrivande verksamheter är det svårt för en kommun att 

agera i frågan. Tanken är att privata aktörer kan handha dessa 

verksamheter. Det blir dock dyrt för den enskilde som bara behöver hjälp 

med något mindre, menar rådets medlemmar.    

Äldrestrategin finns inte på hemsidan, det önskas att den läggs ut. 

Informationen lämnas vidare till ansvariga.   

Loulou Westlund berättar om hemtjänstindex, vilket hon rekommenderar 

alla att läsa. Bräcke ligger på plats 63 av 290 kommuner. Hemtjänstindexet 

ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. 

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd 

från Allmänna arvsfonden. Den finns att läsa på Hem - Hemtjänstindex 

(hemtjanstindex.se).   

  

  

https://hemtjanstindex.se/
https://hemtjanstindex.se/

