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§ 1 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

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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§ 2 Föregående protokoll 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets beslut 

Protokoll från 2021-11-23 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande går igenom föregående sammanträdesprotokoll.  
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§ 3 Information: Äldres livsvanor och hälsa,   
”Farmor på fyllan”  

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Andersson, samhällsmedicinsk sekreterare på Region 

Jämtland/Härjedalen, berättar om ett pågående projekt som ibland kallas 

för ”farmor på fyllan”. Det handlar om äldres livsvanor och berör frågor som 

ensamhet, psykisk hälsa, fysisk aktivitet, kostvanor och även alkohol och 

läkemedelsanvändande. Kvinnor är generellt mer sårbara än män till följd 

av för hög alkoholkonsumtion (gäller även andra missbruk, exempelvis av 

läkemedel), därav kommer begreppet ”farmor på fyllan”.   

Projektet är ett samarbete där bland annat regionen och ett 40-tal 

organisationer i Jämtland, bland annat PRO, SPF, studieförbund och 

idrottsförbund ingår för att arbeta i samverkan med folkrörelsen mot droger.  

Arbetet har blivit förskjutet på grund av pandemin, men nu har det startat 

upp genom en spridningskonferens som hölls i Östersund i januari 2022. 

Planen med projektet är att utbilda personal som arbetar inom vård- och 

omsorgsområdet för att uppmärksamma äldres vanor och välmående.  

Utbildningen är främst till för att öka kunskapen hos dem som arbetar mot 

äldre. Det handlar inte om att få alla människor att helt sluta med alkohol, 

utan att bli mer uppmärksam på sina vanor. I projektet ser man vissa risker 

för framtiden i och med att många har med sig vanor att dricka i större 

omfattning än vad man gjort tidigare. Äldre tål alkohol sämre än yngre, 

kroppen tar mer stryk och riskerna blir större, därför läggs vikt vid alkohol i 

projektet. Det behövs riktlinjer för hur personalen ska samtala med de äldre 

om dessa frågor, tillsammans med distriktsköterskor, hemtjänstpersonal 

och biståndshandläggare.    

Bräcke kommun har lyft frågan om att skapa en handlingsplan för 

omvårdnadspersonal för att tydliggöra vilka regler som ska gälla.  

Rådet kommer följa projektet och hur det fortgår i kommunen.  
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§ 4 Information: Säkerhetsläget  

Madeleine Teland, säkerhetssamordnare i Bräcke kommun, berättar om 

hur kriget i Ukraina påverkar Sverige och Bräcke kommun.  

Säkerhetsläget i Europa har varit problematisk under flera år, men de 

senaste veckorna har det allvarligt försämrats. Utvecklingen följs noga av 

regeringen, ett omfattande arbete för att stärka det totala försvaret i Sverige 

har påbörjats. Totala försvaret består av både militärt försvar och civilt 

försvar.  

Säkerhetspolisen menar att säkerhetshotet mot Sverige är förändrat 

sedan flera år tillbaka, men ser ändå idag inga ökade konkreta hot mot 

Sveriges inre säkerhet. Däremot trycker de på cybersäkerhet. Det kräver 

att vi alla är källkritiska till det vi läser framförallt på nätet, men även i andra 

media som tidningar. Vi ska också vara försiktiga med att dela vidare 

information som vi inte vet bakgrunden till. Det gäller även saker som kan 

verka ofarliga och ibland humoristiska, då de ändå kan vara del av att 

skapa misstro mot de demokratiska institutionerna, och med det mot vårt 

öppna, demokratiska samhälle. Exempel är irrelevant kritik mot media (ex 

kommentarer som ”vänstervriden media” och ”PK-maffian”), mot statliga 

myndigheter och personpåhopp mot politiker. Att vara källkritisk innebär att 

fundera över vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap 

personen har), när källan tillkom, varför (vad har författaren för anledning 

att uttrycka sig som den gör, samt om denne har en neutral ståndpunkt), 

och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra 

oberoende källor. Var även vaksam kring vilka media du väljer att få din 

information ifrån. Välj oberoende, öppen media som är erkänd som säker 

källa, exempelvis nyheter från SVT och TV4 samt välkända dagstidningar 

och var noga med att se skillnad på om det är en nyhet eller om det är en 

krönika eller annat inlägg som egentligen bara beskriver författarens egna 

synpunkter.  

Försvarsmakten uttrycker inga oroväckande rörelser längs våra gränser, 

utöver de fyra plan som flög mot Gotland tidigare. Man kan inte utesluta ett 

väpnat angrepp, men i dagsläget ser Försvarsmakten inte någon uppenbar 

risk för Sveriges del. Däremot har Försvarsmakten önskat få in misstänka 

iakttagelser, exempelvis möjliga ubåtar och liknande. Allt är av intresse, då 

även små, tillsynes oviktiga skeenden kan vara del av något större.  
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§ 4, forts.  

Försvarsmakten har höjt beredskapen i Sverige och kommer därför att 

synas mer. De uppmanar medborgare att inte sprida eller dela information 

om var militären befinner sig. Anledningen är att minska sårbarheten, och 

se till att främmande makt inte kan lägga pussel om Sveriges försvar. 

Bräcke kommun samverkar med övriga kommuner i Jämtland samt med 

länsstyrelsen i olika organ för gemensam samsyn och aktiviteter. 

Kommunen samverkar även med många andra relevanta organ som 

räddningstjänsten och med andra kommuner över länsgränsen. Kommunen 

har också aktiverat krisledningsgruppen som består av kommundirektören, 

samtliga avdelningschefer, säkerhetssamordnare och kommunikatör. 

Dessutom tas det in expertkunskap vid behov. Kommunstyrelsens 

presidium bjuds in för att bli informerade om nuläget i kommunen och för 

möjlighet till snabba beslut om det behövs.        

Bräcke kommun ser över möjligheter att ta emot flyktingar från Ukraina. 

Även frivilliga kan erbjuda sin hjälp, det går bra att kontakta kommunen om 

man känner att man har utrymme att öppna upp sina hem för ukrainare.     

Skyddsrum inventeras, både de som finns i kommunens ägo och övriga 

som ägs av andra fastighetsägare i kommunen. Det är myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrum, och det 

går att se på deras hemsida vart de finns. Det finns 21 godkända 

skyddsrum i Bräcke kommun, varav 20 i Bräcke tätort och ett i Kälarne.  

Hesa Fredrik, eller system för utomhusvarning som det egentligen 

heter, har en räckvidd på ungefär 400 meter, utomhus. Systemet för 

utomhusvarning är som det låter - en signal för att varna allmänheten 

utomhus. Det är alltså inte tänkt att signalen ska höras inomhus, även om 

den i många fall gör det. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är 

det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, då 

ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt för allmänhet som befinner i närheten 

av en ljudsändare. I Bräcke finns en Hesa Fredrik, den är belägen i centrala 

Bräcke (tätort). 

Hesa Fredrik skickar ut olika slags meddelanden, det kan vara flyglarm, 

beredskapslarm, viktigt meddelande till allmänheten (VMA) eller faran över-

larm. I fredstid används dock endast VMA och faran över. VMA används  
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§ 4, forts.  

mest, då det även används för att varna befolkningen vid allvarliga 

händelser, som vid gas-, eller kemikalieolycka eller vid skogsbrand.  

Vissa ljud kan ibland låta som Hesa Fredrik (exempelvis tågvisslor), men är 

det ett VMA efterföljs det alltid av information på Sveriges radio P4. Överlag 

är det bra att kontrollera Sveriges radio (P1-P4), svenska TV- kanaler 

(SVT, TV4 & kanal 5 bland annat) eller text-tv för att hålla sig uppdaterad. 

Även hemsidan krisinformation.se eller på informationstelefon 113 13 kan 

lämna information om något hänt (mer information finns på MSB.se).   
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§ 5 Presentation av ny chef, hälsocentralen 
Bräcke  

Susanne Johansson är ny enhetschef på Bräcke hälsocentral. Hon 

presenterar sig och berättar om vart hon tidigare arbetat. 

Hon började sin tjänst i Bräcke i augusti 2021. Hon har tidigare arbetat i 

region Halland och är anestesisjuksköterska i botten. Hon berättar om sin 

erfarenhet som främst är inom specialistvården. Hon bor i Ljungaverk, 

Västernorrland.  

Susanne får en fråga om hur arbetet med Nära Vård går. Nära Vård är ett 

nytt förhållningssätt för sjukvården att bemöta patienter. Det handlar om att 

lägga om fokus, från organisation till person och relation, till proaktiva och 

hälsofrämjande vård, samordning med utgångspunkt i varje individ och att 

låta patienten vara mer aktiv och medverkande i sin behandling.  

 Susanne säger att samarbetet inom Nära Vård är på gång. Det är lite av 

en utmaning, det är ett nytt angreppssätt och det är långa avstånd i 

Jämtland, men kommer nog att ge goda resultat för den enskilda 

patienten/brukaren framöver. Problemen verkar större gentemot regionen 

och sjukhuset, inom kommunen och kommunens samarbete med 

Hälsocentralen funkar väldigt bra.  

En annan fråga som dyker upp handlar om läkarsituationen i Kälarne? Det 

är bekymmersamt. Det har varit annonser ute två gånger, man har även 

gjort avrop för hyrläkare och det har inte lett till några svar överhuvudtaget. 

Pandemin kan vara delaktig i problemet då läkare inte fått tjänstledigt på 

samma sätt som tidigare.   

I Bräcke arbetar fyra läkare, ca 3,8 heltidstjänster (alla arbetar inte heltid). 

En fråga är om inte någon från Bräcke HC kan åka till Kälarne någon gång i 

veckan? Det kostar en hel del läkartid, då de kör på sin arbetstid, menar 

Susanne. De som är anställda i Bräcke behövs för underlaget här, 

problemet är att det är för få läkare anställda. En tanke är att anställa en 

läkare till i Bräcke för att lösgöra tid för att någon ska kunna åka till Kälarne 

HC. Arbetet fortsätter.   

Susanne säger att hon uppskattar dialog med medborgare, om någon har 

förbättringsförslag eller andra tankar eller idéer är det bara att kontakta 

henne.   
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§ 6 Bostadsanpassning     

Jonny Berg är byggnadsinspektör på Bräcke kommun, och ansvarig för 

bostadsanpassning. Han berättar hur man går tillväga för att ansöka om 

bostadsbidrag. 

Bostadsanpassningen ska göra det möjligt att komma in och ut ur 

bostaden, sova och vila, laga mat, sköta sin hygien samt att förflytta sig i 

och utanför bostaden. Åtgärderna ska vara nödvändiga med hänsyn till 

funktionshindret. 

Bidrag lämnas för bostadens fasta funktioner och för den bostad du bor i 

året runt. Fasta funktioner är exempelvis hiss, ramper, räcken, trösklar, 

breddning av dörrar, badrumsanpassning och liknande. Man får inte ett nytt 

kylskåp, det räknas som lösa inventarier.  

För att ansöka krävs tre saker: en ansökan (finns på kommunens hemsida), 

ett intyg från exempelvis en arbetsterapeut eller sjukgymnast som påvisar 

behovet av åtgärden samt, om du inte äger ditt boende, krävs ett 

godkännande från din fastighetsägare.   

Installationen utförs inte av kommunen, kommunen ger endast bidrag till 

åtgärden. Kommunen kan inte påverka vem, när eller hur åtgärden utförs. 

Det får den sökande bestämma, det som är viktigt är att den som utför 

åtgärden ska ha F-skattsedel. Betalning kan ske från kommunen till 

företaget som utför åtgärden, eller till den som ansökt så betalar denne 

fakturan till företaget själv. Man kan få bidrag då man själv utför åtgärden, 

men samma regler gäller (skicka ansökan, med intyg och godkännande av 

fastighetsägare om det krävs).   

De vanligaste ansökningarna som kommer till Bräcke är trösklar, 

stödhandtag, ramp vid entré, spistimer och borttagning av duschkabin.    

Idag lånas vissa produkter ut, istället för att den ansökande får den. Det är 

upp till den som ansöker om hjälpmedlet att acceptera att det är ett lån och 

inte gåva från kommunen. Fördelen är att det går betydligt snabbare att få 

det önskade hjälpmedlet. Vill du få en egen, ny, är det ofta lång väntetid. 

Ramp till entré är en sådan produkt, den lånas ofta ut och kan då 

installeras relativt omgående medan väntan på en ny kan ta flera månader.   
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§ 6, forts.  

Bostadsanpassning 2021:  

Under 2021 inkom det 29 ansökningar (vilket är väldigt lågt jämfört med 

tidigare år), till en total kostnad om 786 590 kr. För ca 8 år sedan låg 

kostnaden på omkring 2,5 miljoner årligen, så det har minskat eftersom, 

även om 2021 var ett väldigt ”billigt” år. Oklart varför, men pandemin och 

mindre möjlighet att göra hembesök kan vara del av orsaken. En annan 

orsak till en minskad omkostnad för bostadsbidrag är tack vare att 

kommunen kan använda sig av begagnade produkter.  

Ersättningen bekostar hela omkostnaden, såvida du inte vill ha mer än 

”normal standard”. Det vill säga, behöver du nytt ytskikt i ditt badrum får du 

plastmatta. Vill du ha kakel får du bekosta mellanskillnaden själv. 
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§ 7 Information: Äldreomsorgslyftet 

Therese Tander, chef för bemanningen samt tillförordnad chef tillsammans 

med Helena Stridh för vård- och omsorgsavdelningen, berättar att 

kommunen fått ta del av en statlig insats som kallas äldreomsorgslyftet. Då 

det är ett statligt bidrag krävs det återredovisning av hur pengarna använts, 

de går inte att använda till andra ändamål än vad kraven på projektet 

lämnar utrymme för.  

Bidraget för 2021 var 2,9 miljoner, där ca 2,2 utnyttjades. Orsaker till att 

hela summan inte utnyttjades var för att det krävdes en större 

rekryteringsprocess att besluta vilka som skulle kunna få ta del av bidraget 

än man först trott, det var ett stort samarbete med den lokala 

gymnasieskolan (vilket är krav för att få ta del av satsningen 

överhuvudtaget) och coronapandemin försvårade arbetet.  

Under 2021 påbörjade sju (7) medarbetare sin utbildning. De börjande i 

januari 2021 att utbilda sig till underskötskor, med bibehållen lön. Av dessa 

sju har idag fem gått klart sin utbildning, samtliga har fått jobb inom 

kommunens olika enheter inom vård och omsorg. De två som ännu inte är 

färdiga med sin utbildning förväntas ta examen i juni i år.  

För 2022 har Bräcke rekvirerat (fått utlämnat) omkring 1,5 miljoner kronor 

för ändamålet. I år planeras det att nyttjas på annat sätt, framförallt till 

kortare utbildningsinsatser. Förutsättningarna för vilka insatser pengarna 

kan nyttjas för tydliggjorts inom kommunen, vilket kommer göra det enklare 

att använda pengarna i år.    
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§ 8 Information: Kort om nuläget kring 
Furugränd  

Therese Tander och Johan Loock berättar om hur arbetet med 

nedläggningen av Furugränd fortlöper.   

De boende planeras att flytta till sina nya boenden från och med vecka 11. 

Flyttarna är uppdelade på två veckor, så alla kommer inte flytta samtidigt. 

Anhöriga har fått information kontinuerligt och fått välja boende för sina 

anhöriga. Samtliga boende har fått plats på det nya boende anhöriga har 

önskat. Anhöriga har också fått träffa personal och gått rundvandring på de 

nya boendena. Personalen sköter allt med flytten, de har redan börjat 

packa. De anhöriga behöver därmed inte göra något, men de kommer få 

information när flytten är färdigställd och brukaren är installerad i sitt nya 

boende.   

Personalen har fått placering på de enheter de önskat. De har även en 

sista vecka på Furugränd då samtliga brukare flyttat, där de ska städa ut 

det sista och har ett avslut. Tanken är att personalen ska börja på sina nya 

arbetsplatser den 4 april, men det finns utrymme i tid om det inte hinns med 

att avsluta allt på Furugränd innan dess. Planen är dock att Furugränd vara 

helt tömt och utstädat senast den 30 april.  

Processen har varit lång och tuff. Mycket onödigt har uttryckts på sociala 

media, i många fall har det inte ens varit sanningsenliga kommentarer. 

Även överklagandet har påverkat arbetsmiljön och personalen negativt. De 

har dock arbetat väldigt bra, brukarna har satts i första rummet hela vägen.  

Oro har även funnits hos anhöriga, vilket personalen fått hantera till stor 

del, och skött väldigt bra. Utvärdering av flytten kommer göras om någon 

månad.   

Nedläggningen har krävt mycket arbete med att informera och ge fakta 

kring arbetet. Anhöriga och personal har varit involverade hela tiden. 

Fortfarande gäller restriktioner på samtliga äldreboenden, till att börja med 

mars månad ut. Man måste kontakta boendet först om man vill komma på 

besök, munskydd, handsprit och att du är frisk är fortsatt krav.  

Det kan skönjas en viss lättnad kring sjukskrivningar, vilket också har varit 

tufft för personalen. Sommarpersonal kommer att tas in inom kort för att 

förbereda sommaren och för att lätta för fast personal som arbetat väldigt 

mycket.   
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§ 9 Information: Nuläge Sjölyckan 

Samtliga lägenheter i Sjölyckan är nu uthyrda, dock har inte alla hunnit 

flytta in än. Det är ett flertal som flyttat från andra kommuner vilket är 

glädjande.  

Om intresse finns kan en av arkitekterna kring Sjölyckan komma in och 

berätta om hur hon anpassat boendet till de tillgänglighetskrav som råder. 

Rådet tycker att det finns ett intresse kring tillgänglighet och presidiet tar 

med sig frågan till nästkommande beredning.   
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§ 10 Rapport från föreningarna  

Sammanfattning av ärendet 

PRO Sörbygden/Kälarne 

Årsmöte i mars, filmförevisning av filmer av Lars Molin i mars, de har redan 

haft en filmvisning. Man kommer byta namn på föreningen, den kommer 

heta PRO Kälarnebygden efter årsmötet, detta för att inkludera alla byar i 

området.   

PRO Bräcke 

Föreningen närvarade inte på sammanträdet.  

 PRO Revsund 

Planerat för en PRO- dag i april, i Torsängs hembygdsgård. Det kommer 

vara korvgrillning, kaffe, underhållning och filmvisning. Slöjdförening visar 

sina alster. Inget årsmöte planerat än.  

PRO Bodsjö 

Årsmöte i februari, medlemsmöte i mars, eventuellt även styrelsemöte. Det 

spelas boule varje vecka, och de jobbar för att få till en mobiltelefonkurs. 

Föreningen har bytt lokal, nu är de i Folkets hus då tidigare lokal är såld. 

Har haft speciellt avtal med gymmet tidigare, och det är fortsatt rabatt för 

medlemmarna även i år.      

SPF Seniorerna Gimådalen 

Årsmöte i Revsund, månadsmöte eventuellt i april. De funderar på att 

besöka ölbryggeri i Revsund framåt våren. Det planeras ett månadsmöte till 

maj samt även en resa till Västjämtland någonstans. Det kommer vara en 

friluftsdag i Stavre i juni, med kolbullar och annat.   

SPF Seniorerna Östjämtland 

Föreningen har tagit fram ett program för året, med planer månadsvis. 

Bland annat har, och kommer de ha aktiviteter kring släktforskning, hantera 

den nya världen med bank- ID, bankappar, swish och liknande, information 

om biodling och mycket annat under våren.   

Strokeföreningen Östjämtland  

Föreningen närvarade inte vid sammanträdet.  
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§ 10, forts. 

Hjärt- lungsjukas förening 

Årsmöte i februari, planerat in motion för året, även föreläsningar, utbildning 

(inom data) och styrelsemöten.  

Boenderåd vid särskilda boenden  

30 mars är det boenderåd på Gellinergården, det första på lång tid.  

Gimsätra är på gång med boenderåd.  
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§ 11 Övriga frågor 

1 mars blev Therese Tander chef för bemanningen 50 % samt tillförordnad 

chef för vård och omsorg tillsammans med Helena Stridh på 50 %. 

Bemanningen ligger nu under vård- och omsorgsavdelningen (istället för på 

staben) då det är främst där bemanningen arbetar.  

Annonser är ute inför sommarrekryteringen. Tufft rekryteringsläge, men det 

är på gång. 

Speglar vid vägar i Gällö. Vissa är åtgärdade, men det önskas fortsatt att 

det placeras ut på vissa ställen. Problem tidigare även vad gäller stor 

snöhög mot vägen vid Ica i Gällö, där barn sprang över. Nu är det ordnat 

med en plogad gång, så det fungerar bra.   

Sophantering diskuteras. Det önskas att någon som är kunnig i frågan 

kommer och diskuterar frågan med rådet vid ett senare sammanträde.  

Lokal i Gällö för föreningar där, finns inga bra kommunala lokaler att tillgå. 

Ordförande samt föreningarna har haft kontakt med ansvarig på 

kommunen, men det är svårt då vissa lokaler behöver hyras ut till fasta 

hyresgäster (företag).   

Kommundelegationen nämns som snabbast, där kommunen ska ta beslut 

om att söka bidrag till olika insatser, samtliga tänkta att minska kommunens 

omkostnader. Förslag är bland annat att riva vissa byggnader samt 

eventuellt kunna renovera andra.   

Rådet är intresserade av att ta upp frågan om mat till äldre och 

matdistribution vid ett senare sammanträde.  
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§ 12 Nästa möte 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande påminner om nästkommande sammanträde. Det beslutade 

datumet kan behöva komma att ändras. Det kommer mer information och 

förfrågningar kring möjliga datum närmare. Det var planerat till den 5 maj.  


