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Utökad lokalvård för minskad BRO problematik
Sammanfattning
BRO gruppen har sedan en tid identifierat att del av de BRO problem Regionen dras med är
uppkomna utifrån nuvarande riktlinjer och resurser för lokalvård. Fastighet och Intern Service har
därför arbetat fram ett förslag där lokalvården förstärks och Fastighet är med och delfinansierar
den utökade lokalvården då det över tid ger minskade BRO kostnader och minskad ohälsa
relaterat till BRO pga. damm och smuts, övrig finansiering sker via centralt tillskott. Under den
inledande perioden blir dock inte effekterna möjliga att räkna hem utan viss ekonomisk satsning är
nödvändig.
Intern Service resurser utökas för att skapa förutsättningar för utökad lokalvård vid våra 3 sjukhus.
Fastighet delfinansierar satsningen med 50% av kostnaden för 2022 vilken är beräknad till 815 000
kr samt med 1 miljon av de 2,3 miljonerna för 2023 Vid önskat resultat av detta projekt avser vi att
för att därefter hanteras inom ordinarie verksamhet och kostnader
Planen är att den utökade lokalvården startar from 1/9 2022.
För mer detaljerade fakta avseende bakgrund, bedömda resultat och konsekvenser, resurser och
finansiering m.m. hänvisas till bilaga 1
Ärendet är berett i CLG som står bakom beslutet

Förslag till beslut
Styrelsen beslutar enligt ovan förslag och delfinansierar förslaget med 407 000 kr för 2022 samt
med 1 300 000 för 2023

Bedömda resultat och konsekvenser
Med föreslaget resurstillskott och utökade lokalvård är bedömningen att BRO ärenden som är
relaterade till damm och nedsmutsning i princip upphör, eller kan åtgärdas i ett tidigt skede innan
det blir formella BRO utredningar. Det bidrar till minskade kostnader såväl direkta som indirekta
samt minskat personalbortfall och lidande pga. BRO problematik. Beaktat
jämställdhetsperspektivet ser vi detta som jämställt då utökad städning bidrar positivt för alla som
nyttjar lokalerna, samt förändrar inte heller fördelningen män/kvinnor inom lokalvården nämnvärt
men kan ev. bidra till fler män i lokalvården dvs bidra till jämnare könsfördelning
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej
Resurser och finansiering
Kostnaderna uppgår för 2022 till 815 000 kr varav 120 000 är materialkostnader i form av
höghöjdsdammsugare och laddbara mindre dammsugare till våra 3 sjukhus och övriga kostnader
är personalkostnader. 2023 är kostnaderna beräknade till 2,5 miljoner kronor och är uteslutande
personalkostnader. Avseende 2022 års kostnader tar Fastighet 50% av totala kostnaden på
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815 000 kr och 2023 tar Fastighet 1 miljon av kostnaden och övrig finansiering föreslås ske via
styrelsen
Bilagor
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse Utökad lokalvård för minskad BRO problematik
Beslutet expedieras till
Intern Service och Fastighet inom Digitalisering och Service

