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Sammanträdet inleds med en tyst minut för ledamoten Ulla Myrbäck, som avlidit. 

 
§ 1 
 
Pandemi Covid-19 
 
 
Sammanfattning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Maria Andersson redovisar händelserna under 
pandemin, alltsedan 2019. Det rörde sig om ett nytt virus, som drabbade världen. Det 
mesta av skyddsutrustning och liknande var nedlagt, så det uppstod svårigheter att skydda 
sig mot smitta. Inledningsvis behövdes mycket stora intensivvårdsinsatser för många, och 
sjukdomen uppvisade oväntade utvecklingar.  
Kommunen har haft gott samarbete med Region Skåne och med länsstyrelsen. Viruset har 
genom mutationer gått från att vara mycket dödligt till varianten omikron som är 
smittsam men inte ger så allvarliga symptom. Sveriges strategi vad gäller vaccin var att 
vaccinera äldre och sköra först, och därefter gå ner i åldrarna. Kommuner och regioner 
har på det hela taget gjort ett bra arbete. Vaccinet hade mycket god effekt, men har 
behövt utvärderas löpande för att veta när det behövts förnyade doser. Maria Anderssons 
bedömning är att det kommer att kunna liknas vid en säsongsinfluensa efterhand. 
Slutsatsen är att Sverige inte var förberett, vilket inte heller något annat land var. Även 
om restriktionerna nu är hävda är inte pandemin över. Det har byggts upp en insikt att det 
behövs beredskapslager av förnödenheter. 
Det blev ingen överdödlighet av Covid-19. Statistiken från olika länder ser olika ut, 
beroende på olika sätt att definiera olika begrepp. 
Kommunens revision har granskat kommunens hantering av pandemin, och funnit att den 
varit väl utförd. 
 
Kommunala tillgänglighetsrådet beslutar 
 
Att notera informationen 
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§ 2 
 
Österbo 
 
 
Sammanfattning 
Patrik Wilhelmsson redovisar arbetet med om- och tillbyggnad av Österbo. En första 
etapp medför ett nettotillskott på tolv platser och en andra etapp skulle tillföra ytterligare 
18. 
Bakgrunden är beslutet att stänga det särskilda boendet Ybbåsen, efter Arbetsmiljöverkets 
beslut. Kostnaderna stiger nu ganska kraftigt på grund av omvärldsfaktorer, vilket gör att 
ett arbete pågår för att hitta möjligheter att begränsa kostnadsökningarna.  
Planeringen har varit att påbörja byggnation i början av 2023, med en byggtid på ca 18 
månader. Vissa fördröjningar kan göra att färdigställande dröjer till årsskiftet 2024/25.  
Patrik Prahl, tillträdande verksamhetschef, presenterar sig inför att han på allvar tillträder 
sin tjänst den 1 juli. 
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§ 3 
 
Information från nämnder och organisationer 
 
 
Sammanfattning 
Jenny Delén redovisar från socialnämnden där Österbo, budget och eftersläpande 
vårdskuld efter pandemin är stora frågor. 
Linda Gottschalk redovisar granskning kring Centralskolan och centrumhuset liksom 
arbete med enkelt avhjälpta hinder. ESAB-vallen väntar inom kort. En Padelhall har 
byggts, men har vissa återstående brister vad gäller tillgänglighet m.m. 
Yvonne Långström redovisar att fotbollsakademin med 26 killar och två tjejer börjar i 
höst. Alla lärare har försetts med larm. 
 
Till nästa möte önskas en genomgång kring Ugglebadets renovering, första mötet 2023 
avses hållas i det nya centrumhuset. 
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