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Sammanträde med socialnämnden 
Tid: Tisdag den 15 juni 2021, kl 08:30. 
Plats: Distanssammanträde, se separat information. Mötesrum i kommunhuset är Noor. 
Ordförande: Kerstin Eskhult (C) 
Sekreterare: Josefin Lindström 
 
Förhinder: Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till 
josefin.lindstrom@knivsta.se.  
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Tjänsteskrivelse 
2021-06-06 

Diarienummer 
SN-2021/163 

   
 

Socialnämnden 

Avtal förstudie om eventuell ombyggnation Estrids gård och 
Vilhelms gård 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ingår avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om förstudie rörande eventuell 
ombyggnation av Estrids gård och Vilhelms gård. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har initierat en dialog med Rikshem Samfast Knivsta AB, som är hyresvärd och 
ägare till fastigheterna för Estrids och Vilhelms gård, för att undersöka om det är möjligt att 
tillskapa ytterligare boendelägenheter inom de befintliga lokalerna. Hyresvärden har tagit fram 
preliminära skisser och tidplaner för ett sådant arbete.  
 
Utifrån den inledande dialogen föreslås nu Socialnämnden att ingå ett avtal med hyresvärden 
om en förstudie, för vidare utredning av möjligheten till förtätning. Beroende på vad förstudien 
visar kan det därefter bli aktuellt att upprätta ett nytt hyresavtal som inkluderar de tillkommande 
lägenheterna. Den ekonomiska risken som avtalet innebär för socialnämnden är maximalt 250 
tkr, som inte behöver betalas om beslut senare fattas att genomföra ombyggnationen.   
 
Bakgrund 
Ett av socialnämndens många viktiga verksamhetsområden är omsorgen om de äldre 
kommuninvånare som har så stort behov av dagligt stöd och omsorg att de beviljats boende 
på ett så kallat ”särskilt boende”. Socialnämnden ansvarar för två särskilda boenden för äldre: 
Estrids gård med 45 boendelägenheter och 9 korttidsplatser, samt Vilhelms gård med 42 
boendelägenheter och dagverksamhet. Estrids gård drivs i egen regi medan Vilhelms gård 
drivs av Vardaga AB genom entreprenadavtal med Knivsta kommun.  
 
Knivsta kommun har en mycket liten andel äldre, men procentuellt växer gruppen dubbelt så 
snabbt som snittökningen i riket (gäller 80+). För att kunna säkerställa en god äldreomsorg 
även på lång sikt i kommunen är det viktigt att bedriva verksamheten med en så hög 
kostnadseffektivitet som möjligt. En av faktorerna som spelar in är att socialnämndens inhyrda 
lokaler nyttjas optimalt så att nämndens kostnad per brukare blir så låg som möjligt. Utöver de 
ekonomiska aspekterna med att öka antalet lägenheter i nuvarande hyresavtal innebär en 
sådan förändring även att kommunen säkerställer att så få brukare som möjligt behöver flytta 
från kommunen när det är dags att flytta till särskilt boende.  
 
Tillskapandet av nya lägenheter 
Estrids och Vilhelms gård är byggda med många kvadratmeter per brukare. Förutom att varje 
boendelägenhet är ca två kvm större än normen i Sverige är gemensamhetsutrymmena 
ovanligt väl tilltagna. Hyresvärdens projektansvariga har besökt boendena och lyssnat till 
enhetschefernas beskrivning av hur utrymmena nyttjas idag. Därefter har det tagits fram 
preliminära skisser som tillskapar 6 nya lägenheter på Estrids gård och 8 lägenheter på 
Vilhelms gård utan att röra andra utrymmen än de som brukarna idag nyttjar i mycket liten 
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grad. Förvaltningen bedömer att gemensamhetsutrymmena kommer att vara förhållandevis 
väl tilltagna även efter en genomförd förtätning, om än närmre standarden i riket. När de nya 
lägenheterna är på plats har varje avdelning 10 lägenheter, vilket är ett mycket vanligt upplägg 
på nybyggda boenden i Sverige.  
 
Genomförandet av ombyggnationen 
I hyresvärdens preliminära plan för arbetet evakueras ett halvt boende i taget, för en tidsperiod 
om knappt 3 månader vardera, vilket innebär att ombyggnationen totalt skulle ta elva månader 
att genomföra. Förvaltningen har i sin preliminära beräkning tagit höjd för ifall varje fastighet 
istället tomställs helt, med en samtida evakuering av alla brukare på boendet. Det är givetvis 
en hög prioritet hos socialnämnden att genomförandet sker på ett sätt som medför så lite 
störningar eller besvär som möjligt för de boende. Därför ska förstudien bland annat utreda 
olika evakueringsscenarion för att hitta det lämpligaste alternativet. Om det senare, efter 
förstudien, blir beslutat att genomföra ombyggnationen, kommer en av de viktigaste faktorerna 
för en god process vara att hålla en öppen och tydlig kommunikation med berörda brukare och 
anhöriga samt med medarbetare på Estrids gård och med leverantören på Vilhelms gård. 
 
Den preliminära tidplanen som tagits fram anger att ombyggnation skulle kunna startas 1 april 
2022 med ena fastigheten och vara klar med andra fastigheten efter februari 2023. Detta 
förutsatt ett beslut från kommunen i cirka november 2021.  
 
Det nya hyresavtalet 
Om förstudien leder fram till ett beslut att genomföra ombyggnationen kommer Knivsta 
kommun och Rikshem Samfast Knivsta AB att ingå ett nytt hyresavtal. I avtalet om förstudien 
anges indikativa hyresvillkor för detta, vilka dock är preliminära och kan ändras efter 
genomförandet av förstudien. Förvaltningen kommer efter förstudien inte att föreslå 
socialnämnden att ingå ett hyresavtal som är mindre fördelaktigt för kommunen än det 
nuvarande. Om övriga villkor är goda kommer förvaltningen att föreslå en hyresperiod som är 
längre än den nuvarande, samt en hyreshöjning som maximalt motsvarar den hyresintäkt 
kommunen kan få av de tillskapade lägenheterna.  
En eventuell ombyggnation kommer inte att påverka brukarnas hyra av sina lägenheter. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys av en ombyggnation 
Kostnadseffektivisering per brukare 
Befolkningsprognosen pekar på ständigt ökade volymer inom äldreomsorgen i Knivsta och 
förvaltningen räknar med en behovsökning om cirka 5 platser varje år inom särskilt boende.  
 
Socialnämnden har de senaste åren köpt mellan 7 och 15 boendeplatser på andra boenden 
utanför kommunen, ofta därför att avdelningarna för demens är fullbelagda på Estrids och 
Vilhelms gård vid tid för ny brukare att flytta in. I samband med en eventuell ombyggnation 
planeras en översyn av fördelningen mellan omvårdnad- och demensplatser på boendena. I 
och med de ökande volymerna handlar dock inte en ombyggnation av socialnämndens 
nuvarande särskilda boenden om att sänka dagens totala kostnadsnivåer utan om att minska 
kostnaden per brukare. 
 
Den beräknade kostnadseffektiviseringen består främst av förväntad utebliven kostnad för 
externt köpt vård när fler brukare kan beredas boende i egenregin på Estrids gård. Att effekten 
blir så pass stor på beror på att förvaltningen inte räknar med att behöva höja bemanningen 
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på grund av att ytterligare sex brukare flyttar in. En betydligt mindre besparing som 
förvaltningen också förväntar sig är att köpt vård på de 8 tillskapade lägenheterna på Vilhelms 
gård kostar något mindre jämfört med köp genom andra externa avtal om enstaka platser. 
Beroende på kommande avtalsvillkor med fastighetsägaren kan även lokalkostnaden per 
brukare komma att minska för kommunen, antingen genom den faktiska hyresnivån eller 
genom en sänkt indexreglering av hyresavtalet.  
 
Det går även att göra antaganden om att kommunen kan få mer gynnsamma anbud i 
kommande upphandlingar av drift på Vilhelms gård, när förutsättningarna för leverantören 
förbättras genom ombyggnationen. Inga sådana antaganden har dock inkluderats i 
kommunens beräkningar. Alla beräkningar baseras på nuvarande avtal och på 
kostnadseffektiviseringen inom egenregin.   
 
Lokalförsörjning på lång sikt 
Socialnämnden kommer under 2021 att föreslås besluta om en långsiktig lokalförsörjnings-
plan, som är under framtagande. Den kommer att visa att även en förtätning av nuvarande 
boenden inte på sikt kan stoppa ett kommande behov av andra lösningar, såsom nya 
entreprenadavtal alternativt ett större antal köp av platser från andra leverantörer.  
 
Oavsett vilka tillvägagångssätt socialnämnden väljer för att täcka invånarnas behov av 
äldreomsorg längre fram, förändras inte kostnadskalkylen avseende kostnadseffektivisering 
genom fler lägenheter på Estrids gård, så länge verksamheten bedrivs i egenregi.  
 
Preliminära beräkningar 
Innan förstudien är genomförd finns inte alla fakta som krävs för slutliga beräkningar av 
kommande kostnadseffektivisering. Förvaltningen har ändå använt all tillgänglig information, 
och även undersökt olika evakueringsalternativ, räknat på en förhöjd tomhyreskostnad de 
första åren samt använt försiktighetsprincipen gällande positiva faktorer. I korthet landar de 
preliminära beräkningarna i detta:  
 
De första fem åren efter att ombyggnationen av båda fastigheterna är färdiga innebär en 
kostnadseffektivisering med ca 9,2 miljoner som fördelar sig på år 4 och 5 eftersom de första 
tre åren enbart hämtar hem kostnaderna för evakueringsperioden. Från och med år 6 förväntas 
en total kostnadseffektivitet på ca 5,2 miljoner årligen.  
 
Ekonomisk konsekvensbeskrivning av förslag till beslut 
Socialnämndens beslut att ingå ett avtal om förstudie av ombyggnation innebär ett risktagande 
om maximalt 250 000 kr. Denna summa behöver inte utbetalas om kommunen efter förstudien 
genomför projektet med hyresvärden, men däremot om projektet inte genomförs.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-06 
Avtal förstudie – Ombyggnation 
Bilaga 1 – Skisser 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lokalförsörjningschef 
Kommunstyrelsen 
 

 

Catrin Josephson 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Frågan rör lokaler för äldreomsorg. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

AVTAL FÖRSTUDIE - OMBYGGNATION 

Estrids gård och Vilhelms gård, Knivsta 

 

Detta avtal har träffats mellan; 

1.  Rikshem Samfast Knivsta AB, org. nr 556859-2231 (”Hyresvärden”); och 

2. Knivsta kommun, org. nr 212000-3013 (”Hyresgästen”). 

Hyresvärden och Hyresgästen kallas gemensamt för ”Parterna” och/eller var och en för ”Part”. 

  

1. Bakgrund 

 

1.1. Hyresvärden är lagfaren ägare till fastigheten Gredelby 7:91 i Knivsta kommun. 

 

1.2. Hyresgästen hyr enligt hyresavtal, kontraktsnummer KÄB001, daterat 2011-09-06, lokaler för 

vård- och omsorgsboende för äldre (Estrids gård och Vilhelms gård) av Hyresvärden.   

1.3  Parterna har, på Hyresgästens initiativ, sedan 2020 fört diskussioner om att tillskapa 

ytterligare boenderum inom de befintliga lokalerna åt Hyresgästen. Hyresvärden har som en 

inledande åtgärd tagit fram ett skissförslag utvisande nya planlösningar och nya boenderum i 

lokalerna, bilaga 1. Mot den bakgrunden har Parterna träffat detta avtal.   

2.   Förstudie  

2.1  Parterna är överens om att genomföra en förstudie för att säkerställa möjligheten till förtätning 

med nya boenderum i lokalerna enligt skissförslaget, bilaga 1. I dagsläget är bedömningen att 

totalt 14 boenderum kan tillskapas. Efter förstudien är parternas avsikt att ingå ett nytt 

hyresavtal, med ny gränsdragningslista, avseende de befintliga lokalerna jämte de nya 

boenderummen.  

2.2 Förstudien ska påbörjas under kvartal 2 2021 och kommer att bestå av följande delmoment: 

➢ Programarbete 

➢ Teknisk inventering (konstruktion, ventilation, el och VVS)  

➢ Utredning av evakueringsscenarion utifrån det för hyresgästen och hyresvärden gemensamt 

mest fördelaktiga alternativet 

➢ Framtagande av investeringskalkyl och bedömda hyresnivåer för ett scenario där endast ett av 

de två boendena förtätas (6 lägenheter) 

➢ Löpande dialog med Hyresgästens projektledare och verksamhetschefer.  

 Förstudien bedöms pågå under 12 veckor.  

 

 



 

3. Indikativa hyresvillkor (hyresnivå och hyrestid) 
 

3.1 Hyran som Hyresgästen ska betala enligt det nya hyresavtalet som ska ingås mellan Parterna 

ska baseras på investeringskostnaden för tillskapandet av de nya boenderummen. 

Hyresvärdens bedömning vid undertecknandet av detta avtal är att investeringskostnaden kan 

antas uppgå till 17,9 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt. Beräknat i tre olika scenarion 

skulle detta innebära en lägsta hyresnivå samt avtalstid enligt nedan: 

Avtalstid (år)  Hyresnivå (kr/kvm) 

10   1830 

15   1800 

20   1770 

 

Indexregleringen (KPI) av hyresavtalet ska efter avtalsförhandling ligga i spannet mellan (90 – 

100% av överenskommen bashyra) 

3.2 Hyresgästen är medveten om och införstådd med att bedömningen och antagandena om 

investeringskostnader respektive hyresnivå är preliminära och kan komma att ändras efter 

genomförandet av förstudien.  

4. Kostnader - ansvar 

4.1 Om Parterna ingår ett nytt hyresavtal för lokalerna efter förstudien står Hyresvärden 

kostnaden härför. 

4.2 Om Hyresgästen avbryter projektet efter förstudien ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden med 

50 % av kostnaderna hänförliga till förstudien, dock högst 250 000 kronor (exklusive 

mervärdesskatt).    

5. Ändringar och tillägg 

 Ändringar av och tillägg till avtalet ska, för att vara bindande mellan Parterna, upprättas 

skriftligen och undertecknas av båda Parter 

_____________________________ 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt. 

Uppsala 2021-06-   Knivsta 2021-06- 

Rikshem AB (publ) för 

Rikshem Samfast Knivsta AB  Knivsta kommun 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 



 

Bilagor: 

1. Skissförslag 



a sidan -

Skissförslag Ombyggnad Estrids/Vilhelms Gård
Nya boenderum

Vård- och omsorgsboende, Knivsta
2021-04-08
Sign PB/JÅ

ENTRÉPLAN

Ny   boenderum skapas. Skölj 
fl y  as  ll befi ntligt förråd

Ny   boenderum skapas i nuvarande ”mys-
rum”. Y  ervägg påverkas.

ESTRIDS



a sidan -

Skissförslag Ombyggnad Estrids/Vilhelms Gård
Nya boenderum

Vård- och omsorgsboende, Knivsta
2021-04-08
Sign PB/JÅ

NORMALPLAN

ESTRIDS

Ny   boenderum skapas. Skölj 
fl y  as  ll befi ntligt förråd

Ny   boenderum skapas i nuvarande
”mysrum”. Y  ervägg påverkas.



a sidan -

Skissförslag Ombyggnad Estrids/Vilhelms Gård
Nya boenderum

Vård- och omsorgsboende, Knivsta
2021-04-08
Sign PB/JÅ

ENTRÉPLAN

Ny   boenderum skapas i nuvarande 
”mysrum”. Y  ervägg påverkas.

Ny   boenderum

VILHELMS



a sidan -

Skissförslag Ombyggnad Estrids/Vilhelms Gård
Nya boenderum

Vård- och omsorgsboende, Knivsta
2021-04-08
Sign PB/JÅ

NORMALPLAN

Ny   boenderum.

Ny   boenderum skapas i nuvarande 
”mysrum”. Y  ervägg påverkas.

Ny   boenderum

VILHELMS
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Handläggare 
Martin Persson Lirén 
Områdeschef myndighet 

Tjänsteskrivelse 
2021-06-08 

Diarienummer 
SN-2021/164 

   
 

Socialnämnden 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) samhällslots 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden ingår ett idéburet offentligt partnerskap med Knivsta Rödakorskrets kring att 
ge invånare stöd via verksamheten samhällslots.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har haft en dialog med Röda Korset kring att inrätta en stödverksamhet för 
invånare i behov av stöd i sin kommunikation med diverse myndigheter. Verksamheten är 
snarlik det tidigare §37 projektet rådrum som bedrevs i Knivsta 2017-2018 samt den öppna 
rådgivningsverksamhet som vuxenenheten och Röda korset - var för sig - bedrivit fram till 
dess att pandemin startade. 
 
Tanken är att ett IOP kan ersätta både det tidigare projektet samt förvaltningens öppna hus. 
Röda korset åtar sig att bedriva verksamheten samt ansvara för bemanningen av densamma 
via volontärer. Knivsta kommun åtar sig att står för utbildning, lokaler samt diverse praktiska 
och tekniska hjälpmedel såsom skrivare, mailadress m.m. Överenskommelsen föreslås att 
gälla från och med 1 september 2021 till och med december 2022 med utvärdering och 
eventuellt beslut om förlängning i oktober 2022. 
 
Samhällslotsarna är tänkta att fungera som stöd för invånare i kontakt med exempelvis 
migrationsverk, försörjningsstöd, försäkringskassa m.m. Det gäller allt från att ex. tolka 
blanketter, beskriva ärendehantering samt hur olika myndigheter fungerar och agerar. 
Främst individer med svag socioekonomisk ställning brukar ta hjälp av dylika insatser. Och vi 
bedömer att nyanlända, de som lever under gymnasielagen samt socialt utsatta grupper är 
de som kommer nyttja tjänsterna mest.  
 
Vad är IOP? 
Ett IOP är ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling. Det är mer än att fatta 
beslut om att ge bidrag till en förening för att stärka och främja dess samhälleliga bidrag, 
men det är inte en kommersiell överenskommelse såsom offentlig upphandling. Det kräver 
att både den offentliga parten och den ideella parten är aktiva parter i någon mån, vidare 
krävs det att det arbete som bedrivs är något som är utöver det som av lag åligger 
kommunen. Syftet är alltså att både ge mervärde till invånare samt att stärka det civila 
samhället. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några större ekonomiska konsekvenser och kommer 
att kunna lösas genom mindre omprioriteringar inom befintlig budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-08 
Avtalsförslag mellan Knivsta SN och Knivsta Rödakorskrets. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta Rödakorskrets 
 

 
Catrin Josephson, 
socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Ärendet gäller frivillig rådgivning för vuxna i kontakt med olika myndigheter.   
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



  
__________________________________________________________________________________________  

IOP Samhällslots – ett samarbete mellan Knivsta rödakorskrets och 
Knivsta kommun 
 

Bakgrund 
I Knivsta kommun har sedan 2017, rådgivning (Rådrum) bedrivits i samarbete mellan kommunen, Sensus och 
Individuell Människohjälp. Vid årsskiftet 2018- 2019 lades RådRum ned då projektledaren som var anställd av 
Sensus gick i föräldraledighet samt att den utlysta projekttiden på §37 projektet löpt ut. Projektets verksamhet 
bestod i att ge volontärt stöd i frågor relaterade till enskilda invånares kontakter med myndigheter, företag och 
organisationer. 
Behoven av rådgivning kvarstod dock; volontärer på språkkaféer, personal på Lyckträffen, biblioteksanställda 
med flera tillfrågades om råd och stöd. I oktober 2019 återupptog Knivsta rödakorskrets verksamheten under 
namnet Samhällslots. Utöver det har kommunens vuxenenhet, varunder både integration och försörjningsstöd 
sorterar arbetat med öppet hus som har likartat syfte. Under en tid har kommunen och Röda Korset i Knivsta haft 
en dialog kring att genomföra ett idéburet offentligt partnerskap, en så kallad IOP kring frågan.   
 

Uppdrag  
Röda Korset inleder kvartal 3 2021 arbetet med projekt samhällslots. Uppdraget syftar till att ge stöd till enskilda 
i att läsa och tyda brev, fylla i blanketter, ansöka på rätt vis m.m. Detta kan vara i relation till exempelvis 
migrationsverket, försörjningsstöd, arbetsförmedling, region eller försäkringskassan. Arbetet sker med av Röda 
Korset utsedda volontärer och sker i kommunens lokaler 2ggr i veckan.  

 

Förpliktelser Röda Korset  
• Säkerställer att 2st eftermiddagar i veckan ha öppet för samhällslotsning.  
• Tillser att för ändamålet tränad personal är tillgänglig för att ge stöd och råd.  
• Tillser att ev. nya volontärer som tillkommer efter utbildningstillfällen får adekvat träning.  

 

Förpliktelser Kommunen  
• Tillhandahåller en lokal avsedd för ändamålet 2 eftermiddagar i veckan.  
• Tillhandahåller en dator med inloggning, ett låsbart skåp, en mobiltelefon som läggs in i kommunens 

telefonisystem, skrivare, passerkort samt upprättar en mejladress med adressen 
samhallslots@knivsta.se. 

• Tillhandahåller via verksamhetens Vuxenenhet en halv utbildningsdag  

 

Avtalets omfattning  
2020-09-01 t.o.m. 2022-12-31 med utvärdering oktober 2022 för partsgemensamt beslut om eventuell 
förlängning.  

 

 

 

Kerstin Eskhult,                                                                               Barbro Kemi 

Ordförande Socialnämnden                                                             IOP ansvarig  

Knivsta kommun                                                                             Knivsta rödakorskrets 

mailto:samhallslots@knivsta.se
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2021‐05‐31 SN‐2021/66‐1 Delegationsbeslut upphandling av urinprovsanalyser Lisa Bouveng SN‐2021/66 Upphandling av urinprovsanalyser Socialnämnd
2021‐05‐20 SN‐2021/138‐3 Delegationsbeslut Lex Sarah, avvikelserapport Ulrika Brugård SN‐2021/138 Lex Sarah – avvikelserapport och utredning – 

enligt 14 kap 3 § SoL
Socialnämnd

2021‐05‐20 SN‐2021/137‐3 Delegationsbeslut Lex Sarah Ulrika Brugård SN‐2021/137 Lex Sarah – rapport och utredning – enligt 14 
kap 3 § SoL

Socialnämnd
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