
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  
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Sammanträdesdatum 
2021-10-05  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Killeberg och Microsoft teams, klockan 10:00 – 10:20  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande,  
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzsson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Martin Lorentzson (S) tjänstgör Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle-Pettersson (M) 
Tom stol för Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Kevin Fager (M) tjänstgör för Maria Owiredu (KD)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
MAS/Områdeschef, Lina Bengtsson 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Controller, Kenneth Lindhe  

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdag den 5 oktober 2021, klockan 10.30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
50–52 

 Robin Skoglund   
 
 Ordförande   
 Jimmy Ekborg (C)   
 
 Justerare   
 Agneta Malm (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Hälsa- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-10-05  

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-06 Datum då anslaget tas ned 2021-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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Ärendelista 
 
 

§ 50 Upprop och protokollets justering 

§ 51 Godkännande av dagordning 

§ 52 Behov av särskilt-boende platser 
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§ 50 
Upprop och protokollets justering 
 
Hälsa- och omsorgsnämnden utser Agneta Malm (S) till justerare, som till-
sammans med ordförande Jimmy Ekborg (C) justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att protokollet justeras tisdag den 5 oktober 2021, 
klockan 11.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 51 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns 
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§ 52 
Behov av särskilt-boende platser 
HON/2021:104   734 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Informera samhällsbyggnadsnämnden om akut behov av 16–18 sär-
skilt boendeplatser under de närmaste 1–2 åren föreligger.  

- Av samhällsbyggnadsnämnden beställa 16–18 tillfälliga särskilt bo-
endeplatser som kan tas i bruk senast 1/1 2022. 

- Informera samhällsbyggnadsnämnden om att den beräknade drifts-
kostnaden exklusive lokalhyra, lokalvård och kost för de tillfälliga 
särskilda boendeplatserna motsvarar 10 970 tkr/år samt att det be-
hövs utökade budgetmedel för driftskostnaden. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn eftersom de inte är målgrupp för insatsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av särskilt boende platser har sedan mitten av 2019 ökat. Under 
pandemiåret har obalansen blivit ännu större då genomströmningen av bo-
ende har varit lägre medan antalet ansökningar har varit konstant och under 
de senaste månaderna t o m ökat.   

I dagsläget finns 22 personer som väntar på särskilt boende och nästan hälf-
ten finns på någon av kommunens korttidsplatser. Förvaltningen har därför 
en direkt brist på särskilt boende och en indirekt brist på korttidsplatser.  

Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att beställa en akut tillfällig 
lösning med 16-18 extra särskilt boende platser under 1-2 år med start 1 
januari 2022. Förvaltningen beräknar att driftskostnaden för omvårdnads-
personal, legitimerad personal, ledningsfunktion och förbrukningsmaterial 
uppgår till 10 970 tkr/år. 
Förvaltningen behöver äska om extra budgetmedel för att kunna bedriva 
verksamheten. Driftskostnaden behöver kompletteras av samhällsbyggnads-
förvaltningen avseende hyreskostnad, lokalvård och kost. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Beställning av 16–18 SÄBO-platser”, daterad den 4 okto-
ber 2021 från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Skrivelse ”Kostnadsberäkning utökning 16–18 SÄBO-platser” daterad den 4 
oktober 2021 från områdeschef Andriette Näslund. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 

 
 

 


