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Justerande    

   Protokollet är justerat 

 

Vård- och omsorgsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-03-15 klockan 08:30-10.57. 

Mötet ajournerades för paus kl 09.37-09.52. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

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

Barbro Norberg (S), videolänk  

Övriga deltagare Marina Mellgren (M), ej tjänstgörande ersättare 

Hans Svärd (C), ej tjänstgörande ersättare, videolänk 

Helena Stridh, vård- o omsorgschef 

Moa de Beau, projektledare 

Therese Tander, bitr vård- och omsorgschef 

Sofie Levin, personalspecialist 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justerande    

   Protokollet är justerat 

 

Justering 2022-03-29 

Paragrafer 21–24 

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 2022-03-29 

Anslaget tas ned 2022-04-19 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

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

§ 22 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 23 Heltidsresan, delrapportering 7 

§ 24 Övriga frågor 9 
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§ 21 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 i mötet. Övriga deltagare 

framgår av närvarolistan. 

3.  Fastställande av dagordning 

Dagens sammanträde är extrainkallat med anledning av ärendet om 

Heltidsresan. 

Förslag till dagordning har skickats ut med kallelsen. Dagordningen 

fastställs utan ändringar. 
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§ 22 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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§ 23 Heltidsresan, delrapportering 

Diarienummer KSK 2021/76 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Heltidsresan ska övergå från projektform till ordinarie verksamhet.   

2. Projektledarrollen ska omvandlas till en ordinarie funktion inom 

avdelningen. Detta innebär ingen utökning av antalet anställda.  

 

Motivering 

 

Utskottet anser det viktigt att det arbete som påbörjats blir långsiktigt 

hållbart. Det kan ske genom kontinuerligt stöd till chefer i verksamheten. 

Arbetet innebär ett extra fokus på medarbetarna som i förlängningen kan 

öka Bräcke kommuns attraktivitet som arbetsgivare.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgschef Helena Stridh inleder informationen med att 

beskriva hur projektarbetet har utvecklats, med en försenad start och 

försvårat arbete på grund av pandemin, fram till nu när arbetet i väsentliga 

delar ligger före tidplanen. Det är nu dags för en delredovisning av projektet 

och att välja fortsatt inriktning. 

Vi har i vår kommun valt en annan inriktning än andra deltagande 

kommuner och har en mindre projektorganisation. Förändringsarbetet 

inleddes redan före projektets start. 

Projektledare Moa de Beau presenterar det material som sammanställts, 

utifrån medarbetarnas synpunkter via gruppdiskussioner och enkäter.  

Kvantitativa och kvalitativa data har kartlagts genom SWOT-analyser, risk- 

och konsekvensanalyser, omvärldsbevakningar m m. Materialet ska 

kommuniceras med ledningsgrupp, enhetschefer och fackliga företrädare 

för vidare information till alla medarbetare. 

Moa presenterar analyser och de huvudområden som upplevts som viktiga 

att fokusera mer på, exempelvis rutiner för schemaläggning och kommuni-

kation. Visst analysarbete kvarstår för några av enheterna. 
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§ 23 fortsättning 

En bemanningshandbok är under upparbetande med våra egna riktlinjer 

och de kollektivavtal som ligger till grund för verksamheten. 

Deltagarna i utskottet diskuterar gruppvis hur vi ska tänka i det fortsatta 

arbetet och redovisar tankarna för varandra. Styrgruppens synpunkter om 

de organisatoriska förutsättningarna framöver redovisas också.  Detta 

ligger som underlag för beslutet. 
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§ 24 Övriga frågor 

På nästa ordinarie sammanträde, 29 mars, kommer en rapport om hur det 

har gått med förankringen av det fortsatta arbetet med Heltidresan. 


