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Vård- och omsorgsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-03-29 klockan 08:31–11:34 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Barbro Norberg (S) 

Ann-Sofie O'Dwyer (C), vice ordförande 

Ej tjänstgörande ersättare Marina Mellgren (M) 

Hans Svärd (C) 

Övriga deltagare Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen 
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Lena Käthner, controller 

Jens Hansson, MAS 

Therese Tander, enhetschef, §§ 21-34, videolänk 
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Justering 2022-03-31 

Paragrafer 25–39 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Ann-Sofie O’Dwyer 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-03-31 

Anslaget tas ned 2022-04-21 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

§ 25 Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning 5 

§ 26 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 27 Föregående protokoll 7 

§ 28 Coronaläget  Jens Hansson 8 

§ 29 Patientsäkerhetsberättelse 2021    Jens Hansson 9 

§ 30 Ekonomi, lägesrapport  Lena Käthner 10 

§ 31 Utredningsuppdragen, nuläget Lena Käthner 11 

§ 32 Heltidsresan, återkoppling Moa de Beau 12 

§ 33 Furugränd, nuläget Therese Tander 13 

§ 34 Personalförsörjning Therese Tander, Helena Stridh 14 

§ 35 God och nära vård, nuläget Helena Stridh 15 

§ 36 Alkoholpolicy, nuläget Helena Stridh  16 

§ 37 Verksamhetsplan 2022 Helena Stridh  17 

§ 38 Statsbidrag 2022 Lena Käthner 18 

§ 39 Övriga frågor 19 



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-03-29 

Sida 

5 (19) 

 

Justerande    

   Protokollet är justerat 

 

§ 25 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Vård- och omsorgsutskottet utser en ledamot som tillsammans med ordförande 

ska justera protokollet. 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerare utses Ann-Sofie O’Dwyer (C). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Dessutom deltar ej tjänstgörande 

ersättare och tjänstepersoner, varav en på distans via appen Teams. 

3.  Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Ärendet om kvalitets-

arbete utgår på grund av sjukdom. Dagordningen fastställs med den ändringen.  
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§ 26 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28-32 får en förtroendevald som är jävig i ett 

ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. Med nämnd likställs arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

 

- saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller 

om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för 

den förtroendevalde själv eller någon närstående  

 

- han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av 

ärendets utgång  

 

- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 

själv är knuten till 

 

- han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon 

i saken  

 

- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

 

Ordföranden informerar om att den som känner till något som kan antas göra att 

man är jävig ska självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i 

prövningen av jävsfrågan bara om utskottet annars inte är beslutsfört och någon 

ersättare inte kan tillkallas utan förseningar.  

 

Jäv kan anmälas i anslutning till denna informationspunkt eller under mötets 

gång. 
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§ 27 Föregående protokoll 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet lägger protokollen från 2022-02-08 och  

2022-03-15 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollen har skickats ut i förväg. Inga frågor ställs.  
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§ 28 Coronaläget 

Diarienummer KSK 2020/201 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Pandemin befinner sig i ett lugnare skede nu med utbrott bara i enstaka cluster 

då och då. All personal screenas två gånger per vecka. Nya riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten kommer under veckan.  

Vårt län har relativt låg smittnivå nu. Ca 15 % av alla provtagningar är positiva. 

Det är oklart om det beror på att vi blev hårt drabbade i början av pandemin så 

att många blev immuna eller att vi bara är i början av den nuvarande vågen. 
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§ 29 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Diarienummer KSK 2022/133 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet får en genomgång av patient- och kvalitetssäkerhetsberättelsen för 

2021. En Lex Maria-anmälan har gjorts. Antalet synpunkter och klagomål har 

minskat från 16 till 2.  

I förbättringsarbetet har ett nytt avvikelsesystem, Lifecare, införts. Arbetet 

fortgår i de tre kvalitetsregistren och det pågår även ett kontinuerligt arbete 

kring rutiner och riktlinjer. 

Under året rapporterades det 233 fallolyckor, en minskning med en tredjedel 

jämfört med året innan. Läkemedelsavvikelserna har halverats till 308. 1 100 

avvikelser har registrerats gällande HSL-ordinationer. Det rör sig främst om 

uteblivna signeringar. Digital signering kommer att införas och leder enligt 

andras erfarenheter till färre avvikelser. Ett 60-tal avvikelser gäller missar i 

kommunikation mellan olika samverkansparter.  

Brukarundersökningen är fördröjd och kommer att presenteras vid ett senare 

tillfälle.  

Sammanfattningsvis kan man ana att det minskade antalet rapporterade 

avvikelser beror på pandemin. Till viss del kan de också bero på att den 

påtvingade isoleringen medfört en bättre överblick och kontroll.  
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§ 30 Ekonomi, lägesrapport 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det sammanlagda utfallet per februari för avdelningen ligger på 17 % av 

budgetförbrukningen. Riktvärdet är 16 %. Ökningen beror främst på övertids-

kostnader och oförutsedda prisökningar på drivmedel och livsmedel. 

Inom enheterna varierar budgetutfallet mellan 9 % och 21 %.  

  



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-03-29 

Sida 

11 (19) 

 

Justerande    

   Protokollet är justerat 

 

§ 31 Utredningsuppdragen, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/304 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

När det gäller ”tid innanför dörr” inom hemtjänsten kommer rapportering till 

utskottet att kunna ske efter sommaren när alla enheter omfattas av 

hanteringen. 
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§ 32 Heltidsresan, återkoppling 

Diarienummer KSK 2021/76 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsutskottet beslutade den 15 mars att projektet ska övergå till 

ordinarie verksamhet. Beslutet förankrades hos enhetschefer och de fackliga 

ombuden på enheterna på ett särskilt möte den 24 mars. Reaktionerna var över 

lag positiva.  

Nu återstår arbete med bl a en projektrapport som beskriver bakgrund och 

framtidsplanering, en central handlingsplan revidering av projektplanerna till 

lokala handlingsplaner för varje enhet. 

”Heltidsresan” är inte längre ett projekt. Ett nytt namn kan behövas för den här 

processen som nu permanentas. 
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§ 33 Furugränd, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/488 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar samtlig personal för det utmärkta arbete som 

utförts i utsatta positioner i stark medial motvind. 

Sammanfattning av ärendet 

De sista tre personerna flyttade ut i förra veckan. Därmed har fem valt Gelliner-

gården och två har valt Gimsätra som sitt nya boende. Personalen har varit 

med brukarna på de nya boendena och extra personal har satts in för att 

underlätta övergången.  

Acklimatiseringen har gått bra. Hos någon boende har det uppstått viss oro 

medan det hos andra har blivit uppiggande med miljöombytet. Anhöriga har gett 

positiv feedback. En utvärdering av flytten kommer så småningom. 

Tiden har varit turbulent för personalen.  

Furugränds lokaler kan eventuellt under en tid komma att användas som 

flyktingboende med anledning av kriget i Ukraina. 
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§ 34 Personalförsörjning 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och beklagar djupt att 

avdelningschefen nu väljer att avsluta sin anställning. 

Sammanfattning av ärendet 

 

Personalintroduktion 

Ledningsgruppen och bemanningsenheten har deltagit i Omsorgsförmedlingens 

inspirationsföreläsning den 17 mars. Det handlar om att få en nystart i personal-

försörjningen, att tänka nytt och tänka om. Deltagarna har fått i uppgift att 

analysera verksamheten tillsammans med fackliga företrädare och enhets-

chefer. 

En ny introduktionsplan behöver tas fram som ska handla om hur man kan 

introducera, bemöta och behålla personal. De som söker anställning via 

bemanningsenheten är ofta på väg in i arbetslivet och är inte färdigutbildade 

eller erfarna.  

Bemanningsenheten   

Enheten har flyttats från staben till vård- och omsorgsavdelningen med Therese 

Tander som chef. Enheten ska inledningsvis arbeta med att skapa nya 

strukturer och rutiner samt att förbättra kommunikationer och dialogen med de 

beställande enheterna. Nya stödsystem ska införas. Uppföljning av vikarier och 

konverteringar ska ske. Varje dag görs 30-35 beställningar av vikarier. 

Sommarvikarier 

Förra sommaren användes 115 vikarier inom LSS och vård och omsorg. Hittills i 

år har 85 personer fått introduktion och ytterligare 21 har anmält intresse. Man 

kan redan nu förvänta sig att läget kommer att bli kärvt. De som har körkort 

prioriteras för hemtjänstens behov. 

Ny avdelningschef 

Helena Stridh slutar sin anställning i mitten av juni. Hon har jobbat hos oss i fem 

år och under den tiden genomfört ett omfattande förbättrings- och utvecklings-

arbete. Hon anser att det nu är dags att någon annan tar vid.  
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§ 35 God och nära vård, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/165 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länets kommuner upplever att samverkan med regionen inom hälso- och 

sjukvård inte fungerar optimalt. Det saknas avtal om flera funktioner, 

exempelvis gällande palliativ vård.  

Östersunds kommun har låtit göra en genomlysning av effekterna av den 

skatteväxling som gjordes mellan kommunerna och regionen i samband med 

ÄDEL-reformen. Enligt den har kommunen förlorat på skatteväxlingen då 

kostnaderna fördubblats. Många fler bor nu kvar i hemmet med dialys och 

andra åtgärder istället för att läggas in på sjukhus. Kostnadsfördelningen har 

därmed förskjutits till kommunernas nackdel. Det finns skäl att anta att samma 

förhållande gäller även för Bräcke kommun. 
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§ 36 Alkoholpolicy, nuläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet anser att det inte är nödvändigt med en fullständig 

och skriftlig policy men att det finns behov av fortsatta diskussioner med 

personalen om riktlinjer och förhållningssätt ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet diskuterade på sitt sammanträde 8 februari bruket av alkohol hos dem 

som bor på våra särskilda boenden, hur det har accelererat och hur det 

påverkar hälsotillståndet hos de boende och arbetsmiljön för de anställda. Det 

finns inga större problem men det efterfrågas en policy för exempelvis vad 

personalen ska bistå med när det gäller införskaffandet av drycker och 

ordningen på boendena. 

Det konstateras att utskottet 2020-05-12, § 26, ansåg att kommunstyrelsen bör 

ta fram en policy, men inget har hänt.  
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§ 37 Verksamhetsplan 2022 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet får ta del av verksamhetsplanen som bygger på värdegrunden och de 

mål som anges i kommunplanen. Aktiviteter och mätmetoder presenteras. 

När det gäller målet om ekonomi i balans noteras att avdelningen de senaste 

tre åren har minskat kostnadsmassan med 13-17 Mkr. Läget är nu svårt med en 

osäker omvärld, eventuella förändringar i statsbidrag och demografiska 

utmaningar. 
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§ 38 Statsbidrag 2022 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet tar del av en redovisning av de statsbidrag som är möjliga för oss att 

söka och som har rekvirerats.  
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§ 39 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor har anmälts. 


