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Vård- och omsorgsutskottet 

Plats och tid Nämndrummet, 2022-05-10 klockan 08:30-12:02. 

Mötet ajournerades för paus klockan 09.44-10.01. 

Beslutande Johan Loock (M), ordförande 

Barbro Norberg (S) 

Hans Svärd (C) 

Ej tjänstgörande ersättare Marina Mellgren (M), §§ 40-46, 49-58 

Övriga deltagare Helena Stridh, chef vård- och omsorgsavdelningen 

Håkan Littzell, interimistisk chef vård- och omsorgsavdelningen 

Moa de Beau, projektledare 

Lena Käthner, controller 

Jens Hansson, MAS 

Therese Tander, enhetschef 

Linus Höglund, enhetschef 

Mona Henriksson, verksamhetsutvecklare 

Tina Hansson, systemansvarig, § 52, videolänk 

Yngve Hamberg, sekreterare 
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Justering 2022-05-31 

Paragrafer 40–58 

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 2022-06-01 

Anslaget tas ned 2022-06-22 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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Ärendelista 

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

§ 41 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 6 

§ 42 Föregående protokoll 7 

§ 43 Personalläget                                                           Helena Stridh 8 

§ 44 Utredningsuppdragen, nuläget                                 Helena Stridh 9 

§ 45 Ekonomi, lägesrapport                                              Lena Käthner 10 

§ 46 Äldre och alkohol, uppföljning                                   Linus Höglund 11 

§ 47 Coronaläget                                                              Helena Stridh 12 

§ 48 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten                          Mona Henriksson 13 

§ 49 Äldreomsorgslyftet                                                    Helena Stridh 14 

§ 50 Heltidsresan, återkoppling                                        Moa de Beau 15 

§ 51 God och nära vård, nuläget                                      Jens Hansson 16 

§ 52 Lifecare, nuläget                                                       Tina Hansson 17 

§ 53 Utbildningsläget                                                        Helena Stridh 18 

§ 54 MAR, nuläget                                                            Helena Stridh 19 

§ 55 Rekryteringsåtgärder                                                Helena Stridh 20 

§ 56 Krisberedskap                                                           Helena Stridh 21 

§ 57 Fastighetsunderhåll                                                   Helena Stridh 22 

§ 58 Övriga frågor 23 

 

               - boenderåd 
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§ 40 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 

Ann-Sofie O’Dwyer (C) har anmält förhinder och ersätts av Hans Svärd (C). 

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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§ 41 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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§ 42 Föregående protokoll 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet lägger protokollet från 2022-03-29 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Protokollen har skickats ut i förväg. Inga frågor eller synpunkter framförs.  
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§ 43 Personalläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom vård- och omsorgschef Helena Stridh har valt att avsluta sin 

anställning i kommunen kommer Håkan Littzell att tjänstgöra som interimistisk 

avdelningschef fram till årsskiftet då en ny chef beräknas vara på plats.  

Håkan presenterar sig. Han kommer ursprungligen från Sörbygden, har bland 

annat arbetat som äldreomsorgschef i Sundsvall och kommundirektör i 

Ragunda. Närmast kommer han från Region Västernorrland.  

Helena uttrycker att det känns väldigt bra att lämna vidare chefsuppdraget till 

Håkan som i sin tur kontrar med att han tycker om det han ser av kommunens 

verksamhet, att förutsättningarna är mycket bra och att han uppfattar uppdraget 

som att ”överbrygga en alldeles utmärkt lösning till en ny alldeles utmärkt 

lösning”. 
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§ 44 Utredningsuppdragen, nuläget 
Diarienummer KSK 2021/304 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Vård- och omsorgsutskottet godkänner prioriteringsordningen gällande 
tomma rum. 

2. Stängningen av Furugränd ska kommuniceras med kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Hittills har stort fokus legat på SÄBO. Nu är det dags att titta på hemtjänsten. 

Smarta lösningar och samverkan med andra aktörer, exempelvis för distribution 

av matlådor, kan kanske öka effektiviteten och minska kostnaderna  

Minskning av antalet tomma rum, 15 SÄBO-platser  

- Stängningen av Furugränd 31 mars har gått mycket bra. Anhöriga har visat 

stor uppskattning över mottagandet och boendesituationen i de lokaler dit flytten 

gått. Utvärdering sker i höst. Furugränd har övertagits av sociala avdelningen 

som förbereder flyktingmottagande där med anledning av kriget i Ukraina. 

- För närvarande finns en kö på fem personer till SÄBO, varav flera har 

boenden i andra kommuner. Två tomma rum finns, en korttidsplats i Kälarne 

och en SÄBO-plats i Gällö. 

- Arbetet fortgår med att analysera och effektivisera inom hemtjänsten. 

- Det går inte att driva alla processer samtidigt. Innan de sista fem platserna 

stängs behöver korttidsplatserna flyttas till Gimsätra som därefter görs om till 

renodlat SÄBO (d v s inga lägenheter). Annars fungerar inte logistiken. 

- Nästa år kan arbetet med det nya trygghetsboendet starta upp. 

- Mötesplatser på alla orter blir det sista momentet i processen.  

 

Insatser i hemtjänsten 

- Det finns en problematik kring de olika datasystem som används. De 

synkroniserar inte så bra med varandra och därför uppstår frågetecken om de 

utdata som tas fram verkligen stämmer. Inrapporteringen är inte heller 

fullständig. HSL kommer in i systemen i juni. 

- Vi behöver stöd med att tolka siffrorna och att använda dem på ett optimalt 

sätt. Som det är nu är utdatat mycket komplext och opålitligt. I väntan på 

konsulthjälp håller enhetscheferna god kontroll på effektiviteten 

- Hemtjänstgrupperna behöver ha en enhetlig planering, gemensamt arbetssätt 

och en tydlig struktur för hur schemaplanerarna ska arbeta. 

- Biståndsbedömningen spelar en viktig roll för en funktionell hemtjänst. 
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§ 45 Ekonomi, lägesrapport 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen per 30 april pekar mot ett underskott vid årets slut på 4 632 295 

kronor. De största differenserna gentemot budget handlar om ett ökat sjuktal 

och mer övertid för personalen, extra brukartid och fortsatt höga kostnader för 

skyddsutrustning.  

Medarbetarna börjar bli slitna i spåren av pandemin, vilket avspeglas i siffrorna. 

Situationen är inte hållbar.   

En handlingsplan har tagit form: mer fokus på bemanningsgrafen och tillbaka  

till normalläge samt omvärldsbevakning i form av studiebesök hos andra 

kommuners hemtjänst och SÄBO där enhetschefer och fackliga ombud kan ta 

del av hur andra arbetar med bemanning och hantering av brukare med 

särskilda behov. Pengar har sökts för utbildning i bemanningsekonomi. 
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§ 46 Äldre och alkohol, uppföljning 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun deltar i en referensgrupp om äldre och alkohol via 

Socialstyrelsen. Syftet är att ta fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till 

hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, chefer och hemsjukvård. Bakgrunden 

till satsningen är rapporter om ökad alkoholkonsumtion bland äldre, vilket 

påverkar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser. 

Bräcke kommun har tidigare genomfört en förstudie i ämnet och har därför blivit 

aktuella för det här projektet. Arbetet beräknas vara slutfört under senhösten 

2022. 
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§ 47 Coronaläget 

Diarienummer KSK 2020/201 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under januari månad rådde ett svårt smittoläge som nu har planat ut, men det 

finns fortfarande smittade på tre av våra enheter. Det finns beredskap för fler 

stora utbrott.  

Kommunens krisledningsgrupp för pandemin är numera avvecklad. Däremot 

finns det en grupp för hantering av ärenden kopplade till kriget i Ukraina som 

träffas var fjortonde dag. 

Det sker en successiv övergång till normalläget in vård och omsorg. Exempelvis 

har ABF återupptagit underhållningen på SÄBO. 
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§ 48 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen föreslår två nya bestämmelser i socialtjänsten.  

Från 1 juli 2022 ska äldre personer som beviljats hemtjänst erbjudas en fast 

omsorgskontakt för att tillgodose behovet av trygghet, kontinuitet, individ-

anpassad omsorg och samordning. 

Från 1 januari 2023 ska den som är fast omsorgskontakt ha yrkestiteln 

undersköterska. 

Bräcke kommun har idag en bra grund att stå på när det gäller kontakt-

mannaskapet men personalen är inte alltid utbildade undersköterskor. 
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§ 49 Äldreomsorgslyftet och andra utbildnings-
satsningar 

Diarienummer KSK 2021/138 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Bräcke kommun får ca 1,5 miljoner kronor i årligt stöd för Äldreomsorgslyftet 

2022 och 2023. Det är hälften av vad vi tidigare har fått. Pengarna har använts 

till undersköterskeutbildningar. Nytt är att de även kan användas till andra 

utbildningsinsatser. 

Vår nuvarande inriktning är att fem utbildningsplatser ska erbjudas till befintliga 

vårdbiträden i vår verksamhet. Planering sker i samråd med gymnasieskolan. 

Vårt krav är att personalen ska ha varit anställd i minst två år och uppfylla 

skolans krav på grundläggande kunskaper i svenska. 

Övriga utbildningsinsatser kan exempelvis vara språkombudsutbildning (stöd på 

enheterna) och handledarutbildning för undersköterskor.  
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§ 50 Heltidsresan, återkoppling 

Diarienummer KSK 2021/76 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har kommit många positiva reaktioner från medarbetare och chefer på 

beslutet om att permanenta projektet/verksamheten. Innan projektet slutförs 

behöver det upprättas olika planer, lokala och centrala. Projektledarrollen 

omvandlas till en verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö och bemanning.  

Moa de Beau går igenom upplägget i den kommande projektrapporten, med 

måluppfyllelser och slutsatser.  

Moa har varit projektledare men blir inte den som axlar den nya rollen i 

processen. Hon övergår till en anställning inom socialtjänsten. Rekryteringen av 

en verksamhetsutvecklare har därför påbörjats.  
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§ 51 God och nära vård, nuläget 

Diarienummer KSK 2021/165 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen är representerad i flera olika grupper för lokal samverkan. 

En lokal samverkansplan har tagits fram med effektmål som bland annat ökad 

delaktighet och kontinuitet för medborgaren, förbättrad tillgänglighet och ökad 

användning av digitala hjälpmedel. Alla kommuner gör en egen plan som 

underlag för den regionala planen. Den bygger på aktiviteter som vi redan gör. 
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§ 52 Lifecare, nuläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetssystemet, som har moduler för olika ändamål, började användas i 

vår kommun inom mobil hemtjänst och nyckelfri hemtjänst. Fler verksamheter 

ansluter efter hand. HSL börjar använda systemet i juni. 

Vård- och omsorgsutskottet får en förevisning av hur systemet ser ut och 

används. Det anses vara mycket användarvänligt. 
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§ 53 Utbildningsläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsavdelningen har ett stort behov av kompetensutveckling för 

all personal, exempelvis inom arbetsrätt och fortbildning av undersköterskor. 

Behovet har kartlagts via en enkät.  

Det kommer att läggas stort fokus på internutbildningar under året i anslutning 

till arbetsplatsträffar. Personalen har fått utbildning i brandskydd. Senare under 

våren kommer introduktion och emottagande av vikarier (bemötandefrågor), 

värderingsövningar och basal omvårdnad. En egen video har framställts om 

rapporteringsskyldigheten kring avvikelser och Lex Sarah/Lex Maria.  
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§ 54 MAR, nuläget 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, har slutat på grund av 

annan anställning. Befattningen är förr tillfället svår att rekrytera och vi har ett 

stort basbehov att täcka. Kommunen använder sig för tillfället av mycket inhyrd 

personal.  

Lagstiftningsdelarna i MAR-tjänsten övertas tills vidare av vår MAS i avvaktan 

på nytt ställningstagande om tjänsten till hösten. 
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§ 55 Rekryteringsåtgärder 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

1. Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

2. Vård- och omsorgsutskottet är berett att kalla in till ett extra möte om 

särskilda beslut behöver tas gällande bemanningsbehovet för sommaren. 

Sammanfattning av ärendet 

Fortfarande tufft läge när det gäller att rekrytera sommarpersonal. Alla vakanser 

är ännu inte tillsatta. Läget är mest kritiskt i Kälarne. Det har dock kommit in 

många intresseanmälningar, även från andra delar av landet. Enheterna 

behöver samsas om den kompetens som finns att tillgå. Möjligen behöver extra 

lön utgå till dem som skjuter på sin semester, men det bör ses som en sista 

utväg då all ordinarie personal bör få sin sommarledighet. 

Inom HSL, sjukgymnaster och rehab förekommer en hel del tjänsteköp. 

Pandemin är fortfarande ett stor orosmoln. Klarar vi ännu ett stort utbrott? 
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§ 56 Krisberedskap 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett systematiskt arbete med krisberedskap pågår på avdelningen. Enheterna 

arbetar med krisberedskapen utifrån de egna förutsättningarna och behoven. 

Inom SÄBO består beredskapen av bland annat lager av livsmedel, batterier, 

vattendunkar och vevradio. Elverket är placerat på Furugränd. Rutiner skapas 

för utbyte av varor. 

Arbete pågår för åtgärder när IT-systemen kollapsar. Det gäller larmfunktioner 

och annat. Analoga lösningar behövs. 
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§ 57 Fastighetsunderhåll 

Vård- och omsorgsutskottets beslut 

Vård- och omsorgsutskottet beslutar att bevaka fastighetsunderhållet och ta 

med det som en stående punkt på dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

De lokaler som används inom vård- och omsorgsverksamheten har oftast ett 

stort underhållsbehov. Det är därför viktigt med regelbundna skyddsronder och 

husmöten med fastighetsägaren där behoven och åtgärderna kommuniceras. 

Teknik- och infrastrukturavdelningen behöver få in detta som en aktiv del i sin 

planering. 

 

  



 

Beslutande organ 

Vård- och omsorgsutskottet 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2022-05-10 

Sida 

23 (23) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 58 Övriga frågor 

Boenderåd 

Eftersom boenderåden nu börjar återuppta sin verksamhet efter pandemin 

behöver det ske någon form av återrapportering till utskottet. Det kan ske 

antingen muntligt eller skriftligt i form av de minnesanteckningar som förs. 

Pensionärs- och tillgänglighetsrådet brukar få en muntlig information på varje 

möte.  

Vård- och omsorgsutskottet återkommer till frågan på nästa sammanträde. 


