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Vård- och omsorgsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-09-06 klockan 08:30–12:20. 

Mötet ajournerades för paus klockan 09.57-10.05 och 11.31-11.36. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

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

Barbro Norberg (S) 

Ej tjänstgörande ersättare Marina Mellgren (M) 

Wanja Byström (S) 

Övriga deltagare Bengt Flykt, kommundirektör, §§ 59-64 

Håkan Littzell, interimistisk chef vård- och omsorgsavdelningen 

Lena Käthner, controller, videolänk 

Jens Hansson, MAS, videolänk, § 68 

Therese Tander, enhetschef 

Linus Höglund, enhetschef 

Anna Jensén Salomonsson, skolchef, § 74 

Carina Nylund, kökschef, § 74 

Lovisa Kvarnström, praktikant 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-09-21 

Paragrafer 59–75 

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 2022-09-21 

Anslaget tas ned 2022-10-12 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 59 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. 

Socionompraktikanten Lovisa Kvarnström får närvarorätt på sammanträdet. 

3.  Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Dagordningen 

fastställs.  
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§ 60 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. 



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-09-06 

Sida 

7 (22) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    
Protokollet är justerat 

 

§ 61 Föregående protokoll 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet lägger protokollet från 2022-05-10 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollet har skickats ut till de närvarande. Inga frågor eller synpunkter 

framförs.  
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§ 62 Fastighetsunderhåll, vaktmästeri 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och anser att det finns 

behov av att förtydliga och informera om innehållet i gränsdragningslistan, 

att husmöten hålls ett par gånger per år och att resurser som exempelvis 

servicegruppen kan anlitas vid behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Från verksamheterna (både skola och vård- och omsorg) har det kommit 

klagomål på fastighetsskötseln. När felanmälningar och inte åtgärdas direkt 

tar det kraft och tid från de vardagliga sysslorna. Det handlar i grunden om 

flödet och kommunikationen mellan olika avdelningar i kommunen och är 

egentligen ingen politisk fråga.  

Det finns en gränsdragningslista som reglerar vad som är hyresvärdens 

(teknik- och infrastrukturavdelningen) och hyresgästens (de övriga 

avdelningarna) ansvar. Sysslor som inte ligger på hyresvärden ombesörjs av 

hyresgästen om inte annat avtalas. Kännedomen om listan behöver 

aktualiseras på arbetsplatserna. Relationen mellan parterna behöver 

diskuteras. De husmöten som tidigare fanns behöver återuppstå och där är 

gränsdragningen ett stående inslag. 

Enklare vaktmästeritjänster kan vid behov utföras av servicegruppen på 

arbetsmarknadsenheten. Enklare sysslor kan bli en aktivitet tillsammans 

med de boende. Fixartjänster är också ett alternativ till att vårdpersonalen 

ska tas i anspråk för att flytta möbler, byta glödlampor, hänga tavlor etc. 
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§ 63 Omorganisation vård- och 
omsorgsavdelningen 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och anser att även 

kommunstyrelsen bör få ta del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det behöver rekryteras en ny chef över vård- och omsorgsavdelningen. Det 

är brådskande men inte akut att hitta en permanent lösning. Det är en för 

viktig funktion för att behovet inte ska analyseras ordentligt. Under en period 

gäller en interimistisk lösning. Samtidigt som den här processen pågår ska 

även andra processer drivas: införandet av ny budgetmodell, ny 

målstyrningskedja, hantering av pandemin och konsekvenser av eventuellt 

beslut från kommundelegationen.     

Den analys som behöver göras gäller om verksamheten har rätt 

organisation, om arbetet bedrivs på rätt sätt och vilken kompetens som 

behövs. De fackliga organisationerna är involverade i processen.   

Som grund för övervägandena ligger de förändringar som kan skönjas i den 

framtida vården: ökad andel äldre som är friskare, allt fler som vårdas i 

hemmen med svåra åkommor, ökade krav på insatsernas kvalitet, ökat 

ifrågasättande av beviljade insatser, ökad andel med stort 

omvårdnadsbehov, en allt mer avancerad sjukvård som leder till att fler 

behöver avancerad omsorg, LSS-utredningens förslag om att 

beredskapstiden övergår till hemtjänsten, digitalisering och e-tjänster, ökad 

samverkan med andra aktörer, med mera.  

Slutsatsen blir att det inte längre handlar om bara äldreomsorg. Vård- och 

omsorg blir långt mer mångfacetterad. Slutenvården blir allt mindre sluten. 

Individualismen i kombination med ökade möjligheter till jämförelser globalt 

kan leda till ökade krav på dokumentation. Mer ifrågasättande leder i sin tur 

till behov av utökad utredningskapacitet. Arbetskraftsbristen är redan här och 

blir sannolikt värre samtidigt som krav på ökad flexibilitet ska tillgodoses. 

En naturlig åtgärd för att möta de förändrade kraven kan vara att samman-

föra vård- och omsorgsavdelningen med den sociala avdelningen. 

Verksamhetsområdena flyter ihop. Fler system och mer dokumentation kan 
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samordnas för att tillsammans få högre kapacitet än att sitta var för sig. Den 

ökande interaktionen med andra myndigheter underlättas om våra 

verksamheter är organiserade på likartat sätt som de flesta andra kommuner.  

Ett förslag håller på att utarbetas som innebär ett samgående av de två 

avdelningarna och att det ska finnas två övergripande chefer inom den nya 

avdelningen. Förslaget är ingen besparingsåtgärd utan syftar till att möta 

kommande behov på mest effektiva sätt.  

Det är viktigt att de förtroendevalda följer processen och att den sker med så 

bra förankring som möjligt. Förmodligen innebär ett kommande förslag 

förändringar även på politisk nivå genom sammanslagning av kommun-

styrelsens utskott. 
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§ 64 Volontärer i vården 

Diarienummer KSK 2022/393 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet lyfter frågan till pensionärs- och tillgänglig-

hetsrådet för fördjupad diskussion.  

Sammanfattning av ärendet 

En privatperson har anmält intresse för att som pensionär arbeta som 

volontär (frivillig) inom vård- och omsorgsavdelningen. Syftet med insatsen 

är att bidra till en förbättrad social samvaro för de gamla.  

Ärendet är av politisk natur eftersom det handlar om en ny verksamhet som 

behöver organiseras och administreras. Det blir i grunden en förebyggande 

verksamhet som även kan behöva fortbildningsinslag då och då. Fackliga 

förhandlingar behöver ske. 

Initiativet är mycket lovvärt men det kan leda till merkostnader att införa 

volontärverksamhet som ska hanteras av kommunen. Ett alternativ vore att 

verksamheten organiseras av frivilligorganisationer, som kyrkan och pensio-

närsföreningarna, i samverkan med kommunen. Så var fallet i Gällö före 

pandemin.    
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§ 65 Coronaläget 

Diarienummer KSK 2020/201 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nya utbrott av pandemin har kommit den senaste tiden. Både boende och 

personal har smittats. Nu är alla friska men det har varit hård belastning på 

de anställda. Storsjöyran, som nyligen ägde rum i Östersund, ledde till att fler 

blev drabbade.  

Inom vård och omsorg råder samma restriktioner som för ett år sedan trots 

att de har upphört i övriga samhället.   
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§ 66 Utredningsuppdragen 

Diarienummer KSK 2021/304 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet ställer sig bakom de intentioner som presen-

terats och vill få en lägesrapport på novembermötet. 

Sammanfattning av ärendet 

Hemtjänsten 

Arbetet bedrivs olika inom de tre områdena, framför allt gällande planering. 

Hemtjänstchefer och schemaplanerare har träffats och diskuterat hur och 

vad man ska göra lika. Det behövs ett styrdokument som hjälpmedel.  

SÄBO, bemanning 

Inom hemtjänsten ligger biståndsbeslut som grund för arbetsinsatserna. På 

de särskilda boendena blir det lite mer av karaktären ”all inclusive” trots att 

behoven ser olika ut. Det finns inga tydliga beslut om insatser att budgetera 

för. Budgeten baseras istället på nyckeltal. Insatserna blir därmed inte 

individanpassade på samma sätt som inom hemtjänsten. Nu startar ett 

projekt med att planera dagen utifrån bedömning av insatser på ett av 

boendena.  
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§ 67 Ekonomi, lägesrapport 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet beslutar att en handlingsplan ska tas fram med 

anledning av det ekonomiska läget. Konkreta åtgärder ska diskuteras på 

nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen per 31 augusti visar ett underskott med 8 462 540 kr vid årets 

slut. Underskottet är nästan dubbelt så högt som vid prognosen per 30 april. 

Personalkostnaderna har ökat beroende på fler timmar inom hemtjänsten 

och fortsatt ökande sjukfrånvaro. Personalen måste stanna hemma vid 

symtom och det finns inom vården inte samma möjlighet som inom andra 

yrkesgrupper att jobba hemifrån. Det svåra vikarieläget har lett till kraftigt 

ökade kostnader för övertid. 

Även andra omkostnader som drivmedel och livsmedel har ökat mycket.  

Den procentuella förbrukningen av budget ligger på 69 % att jämföra med 

riktpunkten 66,7 %. 

Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsavdelningen att ta fram en 

handlingsplan för att komma till rätta med ekonomin.  
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§ 68 Avgift för fotvård 

Diarienummer KSK 2022/58 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet begär att få en ekonomisk beskrivning av själv-

kostnaden för kommunens fotvårdsinsatser till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun har fotvårdsterapeuter placerade i Bräcke och Gällö. 

Regionen köper idag medicinska fotvårdsbehandlingar av kommunen och en 

privat utförare i Kälarne.  

Det är ovanligt att kommunen har egna fotvårdsterapeuter anställda. Enligt 

Sveriges Kommuner och regioner ligger fotvårdskliniker inom ramen för vad 

det privata näringslivet ska tillhandahålla. Då det finns privata utförare på fler 

orter i kommunen uppstår frågan om kommunen hamnar i en osund 

konkurrenssituation om inte kommunens avgifter för fotvårdsbehandlingar 

prisjusteras för att hamna i nivå med de privata företagens taxa. Kommunen 

kan inte bedriva affärsverksamhet utan får bara ta ut självkostnadspris vid 

försäljning av tjänster. 

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet om fotvårdsavgifter till vård- och 

omsorgsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 53, 2022-05-25   
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§ 69 Lägenheter Gimsätra, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/304 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lägenheterna på Gimsätra i Bräcke kommer enligt fullmäktigebeslut att  

omvandlas till särskilda boenden, planerat från 1 november 2022. 

Informationsbrev skickas till dem som berörs.   
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§ 70 Personal- och bemanningsläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Genomgång görs av bemanningsläget under sommaren.  

Många har anmält intresse för att jobba inom vården men hälften av dem har 

tackat nej till erbjudanden eller inte gått att få kontakt med. 

Tre enhetschefer slutar inom kort och vakanserna täcks upp med olika 

lösningar fram till att ny ordinarie personal finns på plats. 

Två verksamhetsutvecklartjänster är utannonserade och tillsätts inom kort. 

Tillsättningar på tjänster som sjuksköterska, fysioterapeut och under-

sköterska natt är också på gång. Bemanningsföretag anlitas i vissa fall för 

att fylla personalbehovet.  

Äldreomsorgslyftet har hittills resulterat i fem fasta tjänster.  

Medel har anslagits till projektet med Bemanningsakademin.  

I september blir det handledarutbildning för sju personer som ska ta emot 

studenter. I november blir det tre dagars utbildning i bemanningsekonomi för 

chefer.  
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§ 71 God och nära vård, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/165 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inte hänt så mycket under sommaren. Inget att rapportera.  
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§ 72 Värdegrundsarbete 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet återkommer till ärendet vid ett senare tillfälle 

när tid finns för ytterligare diskussion. 

Sammanfattning av ärendet 

Anhöriga hör ibland av sig med synpunkter och klagomål på omsorgs-

insatserna. Det handlar inte om unika upplevelser i Bräcke kommun utan är 

något som förekommer i hela landet, men icke desto mindre behöver de tas 

på allvar och åtgärdas så långt det är möjligt. 

Det handlar om brister i stort och smått som felsorterad tvätt och dålig 

rakning. Vad som är än värre är att det ibland brister i attityder, kommuni-

kation och uppföljning.  

Ett värdigt bemötande är oerhört viktigt. Utskottet diskuterar hur 

problematiken ska hanteras. Vad är en ledningsfråga och vad är politikens 

uppgift? 

Rutiner finns och ska följas upp av enhetscheferna. Många gånger har 

klagomålen sitt ursprung i att de boende själva inte tillåtit personalen att 

fullgöra sina arbetsuppgifter.  
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§ 73 Boenderåd, återrapportering 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Till dagens sammanträde har utskick gjorts av minnesanteckningarna från 

boenderådet på Gellinergården 30 mars och brukarrådet inom LSS 12 maj. 

Ledamöterna i utskottet informerar varandra om de möten som är in-

planerade under hösten.    
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§ 74 Aktuella frågor kring mat och kost 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och anser att rutiner 

och ansvarsfördelning i livsmedelsprocessen behöver ses över.  

Sammanfattning av ärendet 

Utskottet får information från skolchefen och kökschefen om livsmedels-

produktionen i kommunen. I Gällö och Kälarne är det kommunens kök som 

lagar maten till skolan, barnomsorgen och äldreomsorgen. I Bräcke är 

tjänsten upphandlad.  

Det har varit tufft att få till bemanningen under pandemin. Vård- och omsorg 

ska ju ha mat sju dagar per vecka. Det är viktigt med bra kommunikation 

mellan beställare och leverantörer för att undvika missförstånd. Synpunkter 

förekommer när det gäller måltidsmiljön, uppläggning etc. Måltiden är en 

viktig aktivitet. Maten näringsberikas enligt beställning. Det finns matråd på 

varje plats. Det ska även finnas kostombud på boendena. 

Utskottet diskuterar behovet av att tydliggöra kedjan mellan beställning och 

leverans, matrådens och kostombudens funktioner. 
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Justerande   Utdragsbestyrkande 

    
Protokollet är justerat 

 

§ 75 Övriga frågor 

 

Barbro Norberg (S) frågar hur flytten från Furugränd har fungerat med 

anledning av utspel från en pensionärsförening i media.  

Alla boende har fått sina önskemål om nya placeringar tillgodosedda. 

Kommunen har bara fått positiv feedback från de berörda.   

Ann-Sofie O’Dwyer (C) efterfrågar vad som hänt gällande ett personärende 

i Kälarne och får till svar att det har löst sig till individens belåtenhet. 


