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Protokollet är justerat 

 

Vård- och omsorgsutskottet 

Plats och tid Distansmöte, 2022-02-08 klockan 08:32–12:05 

Mötet ajournerades för paus kl 10:10-10:20. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

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

Barbro Norberg (S)  

Övriga deltagare Marina Mellgren (M), ej tjänstgörande ersättare 

 Helena Stridh, vård- o omsorgschef 

 Jens Hansson, MAS, §§ 1-6 

 Mona Henriksson, verksamhetsutvecklare 

 Lena Käthner, controller 

 Linus Höglund, enhetschef, § 10 

 Åsa Bjöörn, folkhälsosamordnare, § 11 

 Yngve Hamberg, sekreterare 
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Protokollet är justerat 

 

Justering  

Paragrafer 1–20 

Sekreterare 

Yngve Hamberg 

Ordförande 

Johan Loock 

Justerande 

Barbro Norberg 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-02-10 

Anslaget tas ned 2022-03-03 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 
 
§ 1    Justering av protokoll, upprop samt fastställande av dagordning  

§ 2 Påminnelse om jäv/intressekonflikt      

§ 3  Föregående protokoll  

§ 4  Omsorgsförmedlingen 
  
§ 5 Coronaläget, presentation av MAS, utvärdering chefer 
     
§ 6 HSL, bemanningsläget 

§ 7 Ekonomi, nuläget 

§ 8 Avgifter 

§ 9 Lifecare, nuläget 

§ 10 Utredningsuppdragen, nuläget 

§ 11 Alkohol inom äldreomsorgen 

§ 12 Äldrestrategin, presentationsfolder 

§ 13 Heltidsresan, nuläget 

§ 14 God och nära vård, nuläget 

§ 15 Ledningsorgansiationen 

§ 16 Uppföljning Furugränd 

§ 17 Policy för utstäd och flytt 

§ 18 Verksamhetsplan 2022 

§ 19 Övriga frågor 

§ 20 Nästa möte 
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§ 1 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 Barbro Norberg (S). 

2.  Upprop 

Samtliga ordinarie ledamöter är närvarande. Dessutom deltar en ej tjänstgörande 

ersättare och tjänstepersoner. 

3.  Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Dagordningen fastställs utan 

ändringar. 
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§ 2 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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§ 3 Föregående protokoll  

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet lägger protokollet från 2021-12-07 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollet har skickats ut i förväg. Inga frågor ställs.  
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§ 4 Omsorgsförmedlingen 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och återkommer till ärendet 

när arbetsbelastningen i verksamheten har minskat. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsförmedlingen är ett traineeprogram för äldreomsorgen. De attraherar, 

introducerar och motiverar unga till arbete inom äldreomsorg. Krokoms kommun är 

nöjda med de tjänster de har köpt från företaget, som nu även har tagit fram ett 

förslag till Bräcke kommun. 

Företagets tjänster kan vara till hjälp för verksamheten, en energiinjektion och 

stimulans. Vi behöver dock överväga kostnader, behovet av arbetsinsatser och hur 

åtgärden ska passa in i de övriga förändringsprocesser som pågår.  

Utskottet har haft möte med företaget och är positivt inställt till upplägget. Men det 

är viktigt hur personalen ställer sig. 
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§ 5 Coronaläget, presentation av MAS, utvärdering 
chefer 

Diarienummer KSK 2020/201 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet anser att någon form av uppmuntrande insats behöver 

göras från politiskt håll och återkommer till ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Jens Hansson, är anställd sedan september som ny MAS (medicinskt ansvarig 

sjuksköterska). Jens har bakgrund som enhetschef och har tjugo års erfarenhet 

som sjuksköterska. 

Jens redogör för erfarenheterna från arbetet under den andra vågen av pandemin. 

Ur ett patientperspektiv har vi klarat oss förhållandevis bra. Vi fick många 

erfarenheter under tidigare skede av pandemin vilket har gjort oss väl förberedda 

för nuläget.  

Inga med säkerhet covidrelaterade dödsfall har inträffat på våra boenden under 

den andra vågen. 

Avdelningschef Helena Stridh presenterar den utvärdering som enhetscheferna 

gjort av hanteringen av pandemin. Det har varit en stor psykisk påfrestning för 

flertalet medarbetare. Det finns nu en oro för trötthet i alla led. En slutsats är att vi 

behöver utveckla arbetssätt för att bättre hantera liknande situationer.  

Helena informerade om att många arbetsuppgifter varit tvungna att bortprioriteras 

på grund av den pressade arbetssituationen. De redovisas. 
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§ 6 HSL, bemanningsläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Helena Stridh informerar. Personalläget är besvärligt, bl a med 

anledning av pensionsavgångar, särskilt i Kälarne. Detta gäller både 

sjuksköterskor och rehabpersonal. 

Kommunen är inte oattraktiv på arbetsmarknaden men arbetskraftsutbudet är för 

litet. Personalomsättningen blir därför hög då vi har svårt att konkurrera med 

lönen.  

Kan man erbjuda annat än lön för att locka sökande och behålla personalen? Kan 

vi samarbeta med hälsocentralen genom att byta tjänster med dem? 

Vi har många anställda i jämförelse med grannkommunerna. Kan vi utveckla vårt 

sätt att arbeta, exempelvis genom att låta undersköterskor bli rehabassistenter? 

Som läget är behöver vi ta hjälp av bemanningsföretag, vilket påverkar 

budgetutfallet.  
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§ 7 Ekonomi, nuläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Käthner, controller, informerar.  

Bokslutet för 2021 är inte klart ännu.  

Hittills i år är förbrukningen 8% av budget, vilket är normalt. Vissa enheter har dock 

fått ökade kostnader beroende på att pandemin och magsjuka krävt extra resurser. 

Bemanningsfunktionen har tillkommit i organisationen. Den tillhörde tidigare 

staben. 

Lena redogör för de statsbidrag som har erhållits under året och hur de har 

använts. Utskottet diskuterar för- och nackdelar med riktade bidrag jämfört med 

generella statsbidrag som kan användas mer fritt utifrån lokala behov. Det är viktigt 

att vi söker de pengar som finns och på senare tid har de riktade bidragen kunnat 

nyttjas på ett bra sätt och motsvarat verksamhetens behov.  
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§ 8 Avgifter 2022 

Diarienummer KSK 2022/58 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Vård- och omsorgsutskottet anser att matavgiften ska höjas till 3 900 kr per 

månad från 1 januari 2022. 

2. En informationsinsats ska göras om detta och tjänstepersonerna får i 

uppdrag att utarbeta formerna för den. 

Sammanfattning av ärendet 

Mona Henriksson, verksamhetsutvecklare informerar om de nya avgifter som ska 

gälla från 1 januari 2022. 

Omvårdnadsavgiften och hemsjukvårdsavgiften höjs, baserat på prisbasbeloppet. 

Trygghetslarmet får oförändrad avgift.  

Fotvårdsavgiften höjs till 500 kr, samma nivå som hos privata utförare. 

Matavgiften höjdes inte förra året. Inköpspriset på matlådorna har ökat och 

överstiger de avgifter vi tar in. Dessutom subventioneras frukost och mellanmål 

fullt ut eftersom ingen avgift tas ut för de måltiderna. 

Grannkommuner tar betalt även för frukost och mellanmål men jämförelser är 

svåra att göra då de flesta har matproduktionen i egen regi. Vi ligger inte högst i 

prisnivån.  

Förslaget är att höja matavgiften med 398 kr från 3 492 kr per månad till 3 870 kr. 

Förhöjd matavgift kan för den enskilde medföra jämkad omvårdnadsavgift vilket 

innebär att kostnadsökningen inte behöver bli lika stor. 

Utskottet anser att det är viktigt att avgifterna speglar de ökade kostnaderna, och 

diskuterar lämplig nivå på höjningen. Utskottet anser också att det är viktigt att 

höjningen kommuniceras på ett tydligt och bra sätt. 

Avdelningschef Helena Stridh informerar om de vårdavgifter som beslutas av på 

nationell och regional nivå, exempelvis kostnaden för vård av utskrivningsklara 

patienter. 

Beslutet skickas till 

Mona Henriksson  



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-02-08 

Sida 

13 (24) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9 Lifecare, nuläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsutskottet fick en information om verksamhetssystemet Lifecare 

på sitt sammanträde 12 oktober 2021, § 106. 

Verksamhetsutvecklare Mona Henriksson berättar att systemet uppgraderas för 

tillfället så någon demonstration kan inte ske på dagens sammanträde.  

Mona informerar om nuläget gällande implementeringen av verksamhetssystemen 

och deras olika moduler som används inom organisationen. 
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§ 10 Utredningsuppdragen, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/304 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsutskottet har hittills fokuserat på tre av de utredningsuppdrag 

som avdelningen fått från kommunstyrelsens ekonomiutskott. Brytpunkten för 

hemtjänsttimmar och minskningen av antalet tomma SÄBO-platser är nu beslutade 

av kommunfull-mäktige. Återstår utredningsuppdraget "tid innanför dörr", med 

jämförelser mellan beviljad och utförd tid inom hemtjänsten för bedömning av 

effektiviteten. 

Linus Höglund, enhetschef för resursenheten och nattenheten Bräcke, och Lena 

Käthner, controller, informerar om det statistiska underlag som tas fram varje 

månad från de olika datasystemen TimeCare, Lifecare och Phoniro. Systemen 

används för bemanningsplanering, redovisning av den arbetade tidens olika delar 

med kringtid och registrering av tid hos brukaren. 

Det handlar om komplexa beräkningar och det finns därför en problematik med att 

jämföra, analysera och samordna systemen för att få rättvisande siffror. Det är 

viktigt att arbeta med rätt parametrar och få en korrekt registrering av tiden. Behov 

finns av konsultstöd, vilket kan fås i anslutning till uppgradering av registrerings-

systemet. Mätningarna får inte ta för mycket tid i anspråk för personalen.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 108, 2021-12-15 

Kommunfullmäktiges beslut § 109, 2021-12-15 

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 117, 2021-11-02 

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 118, 2021-11-02 

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 104, 2021-10-12 
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§ 11 Alkohol inom äldreomsorgen 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen och återkommer till ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bruket av alkoholhaltiga drycker bland de boende inom våra SÄBO och de som 

omfattas av hemtjänsten är kanske lika vanligt förekommande som bland den 

övriga befolkningen. Bräcke kommun har däremot ingen policy för hur personalen 

ska hantera detta, till exempel vad gäller hjälp med inköp.  

Folkhälsosamordnare Åsa Bjöörn och avdelningschef Helena Stridh informerar. 

Det finns biståndsbeslut på ”inköp” men där regleras inte i detalj vilka inköp som 

avses.  

Vad menas med ”skälig levnadsnivå”?  

Hur stora inköp av alkohol är lämpliga? Hur agerar vi om vi tror att det förekommer 

överkonsumtion?  

Hur hanterar vi bruket av andra skadliga ämnen som tobak. 

Det har konstaterats på nationell nivå att bruket av alkohol och självmedicinering 

ökar bland de äldre. Det kan leda till ett sämre mående. Det handlar då även om 

en försämrad arbetsmiljö för de anställda. 

Liknande diskussioner förekommer i fler av länets kommuner. Patientlagen om 

självbestämmande är en faktor att beakta i det hela. Regionen har upphandlat en 

utbildning, ”Våga fråga, våga se”. Folkhälsomyndigheten har lämnat förslag på 

rutiner som vägledning. 
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§ 12 Äldrestrategin, presentationsfolder 

Diarienummer KSK 2021/308 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet beslutar att ledamöter och ersättare kan mejla 

synpunkter på broschyren till ordföranden senast 15 februari. 

Sammanfattning av ärendet 

En broschyr har tagits fram som beskriver äldrestrategin utifrån kommun-

fullmäktiges beslut, en kortversion. Utskottets ledamöter har fått den på mejl.  

Eftersom tiden är knapp på dagens sammanträde får synpunkter lämnas i 

efterhand. 

Beslutsunderlag 

Broschyr "Äldrestrategin" 

  



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-02-08 

Sida 

17 (24) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 13 Heltidsresan, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/76 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Helena Stridh informerar. 

Projektplanerna för Gellinergården och Bräcke nattpatrull är färdiga och kan 

skickas på begäran till utskottet. Arbetet pågår inom övriga enheter i olika skeden 

av processen. 

Helena vill betona de dåliga förutsättningar som omgärdat projektet. Coronaläget 

har haft en mycket stor påverkan. Starten sköts upp ett helt år, planerade 

aktiviteter har gjorts om eller tagits bort och smittläget har gjort det svårt att arbeta 

i grupper som det var tänkt.  

Cheferna har på grund av pandemiarbetet inte haft tid att sätta sig in i jobbet som 

det var tänkt. Varje enhet äger ju sin egen schemaprocess.  

Projektledaren har därför haft en tuff uppgift men också kunnat lägga tid på andra 

uppgifter, exempelvis bemanningshandboken. 

Styrgruppen diskuterar hur man ska få ut mesta möjliga av projektet. Helena 

återkommer med ytterligare analys och förslag till fortsatt arbete. Det behövs ett 

steg 2. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 130, 2021-12-07 
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§ 14 God och nära vård, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/165 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Helena Stridh informerar och gör några reflektioner. 

- Tonen från många inom Region Jämtland Härjedalen har förändrats på 

senare tid i negativ riktning 

- Träffarna för att komma vidare med Storsjögläntan och 

hemsjukvårdsavtalet ger inget resultat 

- Primärvården i kommunerna disponerar inget av det statsbidrag som 

regionen erhåller och har inga egna mandat 

- Vi har ett bra samarbete med hälsocentralen i Bräcke men kan inte testa 

nya saker i linje med projektidén. 

- Mycket tid har lagts ned inom avdelningen på utbildningar inom god och 

nära vård, men arbetet känns inte längre meningsfullt i alla avseenden. 

- Den ursprungliga känslan att regionen vill övervältra kostnader på 

kommunerna kvarstår. 

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 129, 2021-12-07 
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§ 15 Ledningsorganisationen 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Helena Stridh informerar om pågående förändringar i chefsledet. 

Arbetsmiljöverket har tidigare kritiserat kommunen för att det finns för många 

anställda per chef. Därför inrättades funktioner som biträdande enhetschef på 

halvtider. Det har varit svårt att bemanna dessa halvtider och tidvis har under-

sköterskor tagit hand om administrativa uppgifter för att lösa situationen. Införandet 

av nya larmsystem har skapat ytterligare omfattande administrativa arbetsuppgifter 

för cheferna.  

Vi behöver tänka om. Gellinergården behöver en halvtidsanställning för att hjälpa 

till med det praktiska införandet av nya system. Om det läggs på halvtiden som 

biträdande enhetschef blir det en mer lättrekryterad heltid. Situationen blir annars 

ohållbar. Den nya heltiden blir dessutom en resurs vid kommande personal-

omsättningar. 

För Bräcke kan man tänka sig en liknande lösning. Halvtid som enhetschef kan 

kombineras med en halvtid för utvecklandet av det nya trygghetsboendet. 

Planer förekommer även för Kälarnedelen. Förslag kommer senare. 

När nu halvtidstjänster som biträdande enhetschefer annonseras ut innebär det 

alltså ingen utökning utan enbart en återgång till tidigare struktur. 
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§ 16 Uppföljning Furugränd 

Diarienummer KSK 2021/488 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Helena Stridh informerar. 

Det har varit en tuff period för medarbetare och anhöriga. Det har varit många turer 

i beslutsprocessen, men det är nu helt klart att boendet ska avvecklas. De berörda 

har tagit beskedet på olika sätt, men många väljer att se framåt för att göra det 

bästa möjliga av situationen. 

Ett överklagande av beslutet har gjorts. Någon information har inte kommit från 

Förvaltningsrätten huruvida de tänker ta upp ärendet eller ej, men kommunen är 

inte förhindrad att verkställa beslutet. 

Enligt tidplanen påbörjas flytten den 15 mars och beräknas pågå i två veckor. 

Städning och urplockning sker under april månad. 

De boende har fått välja vilket SÄBO de flyttar till. Fyra rum väntar på Gelliner-

gården och tre rum på Gimsätra. Hyran subventioneras med mellanskillnaden 

under hela återstoden av kalenderåret eftersom hyran på Furugränd har varit lägre 

än på andra boenden.  

Personalen har fått de tjänsteplaceringar som de önskat. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 109, 2021-12-15 

Vård- och omsorgsutskottets beslut § 118, 2021-11-02 
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§ 17 Policy för utstäd och flytt 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsutvecklare Mona Henriksson informerar om att en jämförelse har 

gjorts med andra kommuner om vilka regler de har kring städning när de boende 

flyttar ut. Det fungerar lite olika. I vissa kommuner är det de anhöriga som har 

ansvaret för flyttstädningen medan andra kommuner har egna städenheter och tar 

inget extra betalt för detta. Uppsägningstiderna skiljer sig också. 

Vi har som regel att man debiteras bara halva hyran om man städat ut före den 

15:e i månaden. De som blir erbjudna lägenheter har 5-7 dagar på sig att 

bestämma sig. Vid avflyttning är uppsägningstiden en månad.  

Det finns behov av att justera tidsramarna, särskilt med tanke på att vi nu får färre 

platser att disponera. Regelverket behöver tydliggöras så att den nyinrättade 

boendesamordnaren får ett bra verktyg. Avdelningen ska ta fram ett förslag till 

beslut.  
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§ 18 Verksamhetsplan 2022 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet beslutar att diskutera ärendet på nästa sammanträde 

eftersom dagens mötestid är slut. 

Sammanfattning av ärendet 

En verksamhetsplan för vård- och omsorgsavdelningen 2022 har gjorts. 
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§ 19 Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor ställs.  
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§ 20 Nästa möte 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Vård- och omsorgsutskottet beslutar att nästa möte ska vara på plats i 

förvaltningshuset i Bräcke. Det är än så länge för tidigt att göra besök ute 

på boendena.  

2. Möjligheten till att delta på distans ska alltid finnas för förtroendevalda som 

exempelvis av hälsoskäl inte kan delta fysiskt och för tjänstepersoner. 

Sammanfattning av ärendet 

Nästa planerade möte med utskottet blir den 29 mars 2022. Nu när restriktionerna 

hävs kan vi successivt återgå till normal tillvaro och återuppta de fysiska mötena. 


