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Sammanträde med Socialnämnden, omedelbart justerade beslut 
§§ 118, 123, 124 

 

Tid: Torsdag den 16 december 2021, kl. 08:30-14.45 

Plats: Knivsta kommunhus, plan 3, Kvallsta   
 

Beslutande: Kerstin Eskhult (C), ordförande 
Britt-Louise Gunnar (S) 1:a vice ordförande 
Monika Lövgren (SD) 2:a vice ordförande  
Sten Arnekrans (M) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU) 
Mats Johansson ersätter Fredrik Rosenbecker (V) §§ 107-126  
Lotta Wiström (L) 
 

Ersättare: Eva Okfors (M) 
Synnöve Adell (KD) 
 
Lotta Wiström (L) deltog på distans. Övriga ledamöter och ersättare 
deltog på plats.  
 

Sekreterare: Stella Vallgårda, nämndsekreterare  
Övriga deltagare: Se nästa sida.  

 
Sammanträdet var slutet. 
 

Justering, se sista 
sidan för digitala 
underskrifter: 

Protokollet justeras med digital signatur den 17 december 2021 av: 
Kerstin Eskhult (C) ordförande och Monica Lövgren (SD), justerare. 
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2021-12-16 

 
 
§ 118   Dnr: SN-2021/265 
 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 2021 (version 2021-12-07)  

Socialnämndens beslut 
Socialnämndens delegationsordning revideras enligt förslag i beslutshandling med 
diarienummer SN-2021/265-3, inklusive ändringar som framkommit under sammanträdet.  
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Yrkanden 
 
Britt-Louise Gunnar (S), Lotta Wiström (L), Kerstin Eskhult (C), Sten Arnekrans (M) och Mats 
Johansson (S) yrkar bifall till utsänt förslag.  
 
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar att ärendet ska justeras omedelbart.  
 
Propositionsordning  
Ordförande konstaterar att det utsända förslaget tillsammans med Britt-Louise Gunnars (S) 
yrkande om omedelbar justering är huvudförslag. Därefter ställer ordföranden huvudförslaget 
mot avslag och konstaterar att nämnden bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Behov av revidering av socialnämndens delegationsordning har uppstått på grund av 
förändringar inom organisationen inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
Ändringar i revideringsförslag Socialnämndens delegationsordning 2021-12-07, SN-
2021/265  
Socialnämndens delegationsordning 2021-12-07, SN-2021/265 
Ändringsförslag som framkommer under sammanträdet  
 
Marja Hedin, kvalitets- och utvecklingschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef  
Nämndsekretariat  
Samtliga chefer i Vård- och omsorgskontoret 
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§ 123   Dnr: SN-2021/301 
 

Ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård: Tilläggsavtal, bilagor till hyresavtal samt 
andrahandskontrakt.  

Socialnämndens beslut 
1.  Socialnämnden beslutar att teckna tilläggsavtal med Rikshem Samfast AB för att 

genomföra ett projekt för att skapa 14 ytterligare boendelägenheter i lokalerna. 

2. Socialnämnden beslutar om att hyra in Villa Ängby av Vardaga Äldreomsorg AB som 
evakueringslokal. Detta under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att 
teckna nytt hyresavtal med Rikshem, vilket omskrivs i tilläggsavtalet. 

3. Socialnämnden beslutar att teckna avtalsbilagor 1 och 7 till ett nytt hyreskontrakt med 
Rikshem Samfast Knivsta AB. 

Reservationer 

Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 1). 

Monika Lövgren (SD) och Kjell-Arne Nilsson (KNU) reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 2).  

Yrkanden 

Britt-Louise Gunnar (S), Kerstin Eskhult (C) och Sten Arnekrans (M) yrkar bifall till utsänt 
förslag till beslut.  

Lotta Wiström (L) yrkar avslag på det utsända förslaget till beslut samt att socialnämnden ska 
besluta att upphandla 15 platser/boendelägenheter i Knivsta för kommande behov samt 
option på ytterligare 5 platser när behov uppstår (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 3). 

Kjell-Arne Nilsson (KNU) yrkar avslag på det utsända förslaget till beslut. 

Monika Lövgren (SD) yrkar avslag på det utsända förslaget till beslut samt bifall till Lotta 
Wiströms (L) yrkande.  

Särskilda yttranden  

Synnöve Adell (KD) lämnar in ett särskilt yttrande (skriftligt yttrande, se protokollsbilaga 4) 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, utsänt förslag till beslut samt 
yrkandet från Lotta Wiström (L). Därefter ställer ordföranden förslaget och yrkandet mot 
varandra och finner att nämnden bifaller det utsända förslaget till beslut.   

Omröstning begärs. 

Omröstning 
 
Ordföranden genomför omröstning genom handuppräckning.  

Britt-Louise Gunnar (S), Kerstin Eskhult (C), Sten Arnekrans (M) och Mats Johansson (S) 
röstar bifall till utsänt förslag till beslut.  
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Lotta Wiström (L), Kjell-Arne Nilsson (KNU) och Monika Lövgren (SD) röstar bifall till Lotta 
Wiströms (L) yrkande.   

Med fyra röster för utsänt förslag till beslut mot 3 röster för Lotta Wiströms (L) yrkande finner 
ordföranden att nämnden bifaller utsänt förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 15 juni 2021 att ingå avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om 
en förstudie av eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård (SN-2021/163 § 58).  
Efter genomförd förstudie föreslås nu Socialnämnden att genomföra ombyggnationen och 
därmed tillskapa 14 nya boendelägenheter.  
 
Ombyggnationen innebär att ett ökande behov av särskilt boende för äldre fortsatt kan 
tillgodoses inom Knivsta kommun. De nya lägenheterna tillskapas främst av sällan nyttjade 
gemensamhetsytor och förändringen inverkar inte på hyran eller på utseendet i de nuvarande 
lägenheterna. Under tiden som ombyggnationen pågår kommer samtliga brukare att 
evakueras till Villa Ängby, ett annat särskilt boende som hyrs in i andra hand av Vardaga 
Omsorg Äldreomsorg AB, tillsammans med kommunens ordinarie personal. Den ekonomiska 
konsekvensanalysen visar att ombyggnationen ger socialnämnden möjlighet att framöver 
bedriva mesta möjliga äldreomsorg för sina skattemedel. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande-2021-11-25 
Tilläggsavtal till hyresavtal nr 7410-KÄB001 
Bilaga 1 (Rumsbeskrivningar och samtliga ritningar) 
Bilaga 7 ”Projektgenomförande” (Ingår i Hyresavtalet) 
”Letter of intent” för andrahandshyresavtal Villa Ängby  
 

Dan Erik Pettersson, ekonomichef, och Catrin Josephson, socialchef, informerar.  

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar mötet en kort stund under ärendet.   
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§ 124 Dnr: SN-2021/302 

Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ingå ett nytt 20-årigt hyresavtal 
med Rikshem Samfast Knivsta AB. 

Reservationer 

Monika Lövgren (SD) och Kjell-Arne Nilsson (KNU) reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 2). 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet. 
Yrkanden 

Lotta Wiström (L), Monika Lövgren (SD) och Kjell-Arne Nilsson (KNU) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer utsänt förslag till beslut mot avslag och finner att nämnden bifaller utsänt 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att ingå ett nytt hyresavtal på 20 år, där 
antalet vårdplatser ökar med totalt 14 platser på Estrids och Vilhelms gård. I hyresavtalet 
inkluderas tidigare verksamhetsanpassningar och ett övertagande av driften av Sinnenas 
trädgård. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande-2021-11-25 
Hyresavtalet med bilaga 1-7 
Tilläggsavtalet  

Dan Erik Pettersson, ekonomichef, och Catrin Josephson, socialchef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 



Reservation SN-2021/301 

Vi reserverar oss emot en ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård i sin helhet, se 

förslaget nedan:  

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att teckna tilläggsavtal med Rikshem Samfast AB för att

genomföra ett projekt för att skapa 14 ytterligare boendelägenheter i lokalerna.

2. Socialnämnden beslutar om att hyra in Villa Ängby av Vardaga Äldreomsorg AB som

evakueringslokal. Detta under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att

teckna nytt hyresavtal med Rikshem, vilket omskrivs i tilläggsavtalet.

3. Socialnämnden beslutar att teckna avtalsbilagor 1 och 7 till ett nytt hyreskontrakt med

Rikshem Samfast Knivsta AB.

Vi tycker att utvärdering av de äldres behov saknas i förslaget. Det är därmed är ett 

ogenomtänkt förslag. 

Det saknas också en konsekvensanalys av risker med en flytt för våra äldre.  

Det saknas i underlaget också kostnadsberäkningar för upphandling av de boenden som finns 

idag i Knivsta.  

Det saknas också ett helhetstänk när det gäller dels kommunens överetablering av platser för 

boenden i Knivsta och det saknas samverkan i Regionen kring platser i SÄBO. Det är varken 

miljömässigt hållbart att bygga om och bygga nytt när platser redan finns. Det är inte heller 

sammhällsekonomiskt hållbart.  

Vi saknar också en kostnadsberäkning på vad utredningen hittills kostat kommunen och vad 

som fått stå tillbaka under tiden detta gjorts. Detta har vi idag efterfrågat men inte fått svar på. 

Viktigast i frågan är dock de äldres hälsa och välmående. 

Vi yrkade i stället på att Socialnämnden beslutar att upphandla 15 platser/ 

boendelägenheter i Knivsta för kommande behov samt option på ytterligare 5 platser 

när behov uppstår.  

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen av 15 nya platser innebär att ett ökande behov av särskilt boende för äldre 

fortsatt kan tillgodoses inom Knivsta kommun. 

Socialnämnden beslutade 15 juni 2021 att ingå avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om 

en förstudie av eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård (SN-2021/163 § 58). 

Efter genomförd förstudie föreslås nu Socialnämnden att genomföra ombyggnationen och 

därmed tillskapa 14 nya boendelägenheter. Det yrkade vi idag avslag på i sin helhet.  

Utvärdering av de äldres behov saknas i förslaget. Det är därmed är ett ogenomtänkt förslag. 

Det saknas också en konsekvensanalys av risker med en flytt för våra äldre.  

Vi saknar också en kostnadsberäkning på vad utredningen hittills kostat kommunen och vad 

som fått stå tillbaka under tiden detta gjorts. Detta har vi idag efterfrågat. 

Protokollsbilaga 1



Att i stället genomföra en upphandling av nya platser enligt vårt yrkande innebär också att de 

äldre som redan bor i särskilt boende tryggt kan bo kvar i sina lägenheter sin sista tid i livet. 

Genomsnittlig tid i dessa boenden ligger på ca 2 år. 

Att flytta äldre människor är livsfarligt. Det är väl känt. Vi skall nu på kort tid flytta våra 

äldre 2 ggr på kort tid! Att dödsfallen ökar när äldre flyttas är vetenskapligt belagt. 

Det är en mycket stor påfrestning för äldre och sjukliga människor att byta miljö. Ångest, 

förvirring och sömnproblem är några av de psykiska konsekvenserna av en flytt. Fallolyckor, 

magbesvär och viktnedgång är fysiska följder. Gamla som tvångsflyttas har högre risk att fara 

illa än de som flyttar frivilligt. 

Det här är forskning och inga hemligheter. Visst kan en flytt ibland vara ofrånkomlig. Men 

beslutet att flytta de boende på våra befintliga boenden har inte tagits för att 

kommunpolitikerna i fempartimajoriteten vill värna de äldre och deras behov.  

Möjlighet att använda befintliga lokaler flexibelt i våra äldreboenden på ett patientsäkert sätt 

utifrån pandemi och smittskydd ökar vid bevarande av nuvarande täthet i lokalerna. 

Möjlighet till meningsfull fritid och aktiviteter ökar med ett bevarande av gemensamma 

utrymmen och nuvarande täthet i lokalerna. 

Knivstas äldre har varit med och byggt upp samhället och förtjänar en bättre omsorg och inte 

en försämrad standard i sitt boende. 

Bakgrund 

Knivsta kommun har en mycket liten andel äldre, men gruppen över 80 år förväntas växa 

dubbelt så snabbt procentuellt som snittökningen i riket. Socialnämndens 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. 

Boendena har numera sällan lediga platser och nämnden köper även externa platser utanför 

kommunen.  

Socialnämnden eftersträvar alltid att så få som möjligt ska behöva flytta ifrån 

kommunen på grund av sitt omvårdnadsbehov och ser också vikten ur ett anhörigperspektiv 

att slippa längre resor för att kunna ha en vardaglig och tät kontakt med den närstående som 

bor på ett särskilt boende.  

Genom upphandling av i fösta steg 15 nya platser hade vi kunnat tillgodose de äldres 

möjlighet att bo kvar i kommunen. 

Knivsta 2021-12-16 

Lotta Wiström Liberalerna, ledamot i Socialnämnden 



Reservation SN 2021 12 16, ärende 18 och 19 

Planerad tillbyggnad om 14 boenden bör stoppas. 

Att flytta äldre människor är livsfarligt. Det är väl känt. Att dödsfallen ökar när äldre flyttas är 
vetenskapligt belagt. 
Vi är helt emot att Evakuera hela verksamheten på Vilhelms gård som planeras till cirka 1 
april – mitten av augusti 2022. Och Estrids gård planeras till cirka 1 september – mitten av 

februari 2023. Vi tycker att de äldres behov saknas i förslaget. Det är därmed är ett riskfyllt 

förslag. Vi har två byggda äldreboenden som står tomma idag. 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen av 15 nya platser innebär att ett ökande behov av särskilt boende för äldre 

fortsatt kan tillgodoses inom Knivsta kommun. 

Socialnämnden beslutade 15 juni 2021 att ingå avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om 

en förstudie av eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård (SN-2021/163 § 58). 

Efter genomförd förstudie föreslås nu Socialnämnden att genomföra ombyggnationen och 

därmed tillskapa 14 nya boendelägenheter.  

Vi tycker att de äldres behov saknas i förslaget. Det är därmed är ett riskfyllt förslag. 

Det saknas också en konsekvensanalys av risker med en flytt för våra äldre.  

Vi kräver att få en jämförande utvärdering av senaste flytten av våra äldre och påverkan på 

överlevnad och hälsa  

Att i stället genomföra en upphandling av nya platser enligt vårt yrkande innebär också att de 

äldre som redan bor i särskilt boende tryggt kan bo kvar i sina lägenheter sin sista tid i livet. 

Genomsnittlig tid i dessa boenden ligger på ca 1 år. 

Att flytta äldre människor är livsfarligt. Det är väl känt. Att dödsfallen ökar när äldre 

flyttas är vetenskapligt belagt. Det är en mycket stor påfrestning för äldre och sjukliga 

människor att byta miljö. Ångest, förvirring och sömnproblem är några av de psykiska 

konsekvenserna av en flytt. Fallolyckor, magbesvär och viktnedgång är fysiska följder.  

Gamla som tvångsflyttas har högre risk att fara illa än de som flyttar frivilligt. 

Det här är forskning och inga hemligheter.  

Visst kan en flytt ibland vara ofrånkomlig. Men utifrån pandemi och smittskydd ökar vid 

bevarande av nuvarande täthet i lokalerna. 

Möjlighet till meningsfull fritid och aktiviteter ökar med ett bevarande av gemensamma 

beslutet att flytta de boende på våra befintliga boenden har inte tagits för att 

kommunpolitikerna i fempartimajoriteten vill värna de äldre och deras behov.  

Protokollsbilaga 2 



Möjlighet att använda befintliga lokaler flexibelt i våra äldreboenden på ett patientsäkert sätt 

utrymmen och nuvarande täthet i lokalerna. 

Knivstas äldre har varit med och byggt upp samhället och förtjänar en bättre omsorg och inte 

en försämrad standard i sitt boende. 

Bakgrund 

Knivsta kommun har en mycket liten andel äldre, men gruppen över 80 år förväntas växa 

dubbelt så snabbt procentuellt som snittökningen i riket. Socialnämndens 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. 

Boendena har numera sällan lediga platser och nämnden köper även externa platser utanför 

kommunen.  

Socialnämnden eftersträvar alltid att så få som möjligt ska behöva flytta ifrån 

kommunen på grund av sitt omvårdnadsbehov och ser också vikten ur ett anhörigperspektiv 

att slippa längre resor för att kunna ha en vardaglig och tät kontakt med den närstående som 

bor på ett särskilt boende.  

Genom upphandling av 15 nya platser kan vi tillgodose de äldres möjlighet att bo kvar i 

kommunen. 

Knivsta 2021-12-09 

Monika Lövgren, SD Knivsta  2:e vice Socialnämnden 

Kjell Arne Nilsson Knivsta.NU ledamot i Socialnämnden 



Yrkande SN 2021 12 16, ärende 16

Förslag till beslut:
Att Socialnämnden beslutar att upphandla 15 platser/
boendelägenheter i Knivsta för kommande behov samt option på
ytterligare 5 platser när behov uppstår.

Sammanfattning av ärendet
Upphandlingen av 15 nya platser innebär att ett ökande behov av särskilt boende för äldre
fortsatt kan tillgodoses inom Knivsta kommun.

Socialnämnden beslutade 15 juni 2021 att ingå avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om
en förstudie av eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård (SN-2021/163 § 58).
Efter genomförd förstudie föreslås nu Socialnämnden att genomföra ombyggnationen och
därmed tillskapa 14 nya boendelägenheter. Vi anser att denna förtätning skall stoppas.

Vi tycker att de äldres behov i centrum saknas i förslaget. Det är därmed är ett ogenomtänkt
förslag.
Det saknas också en konsekvensanalys av risker med en flytt för våra äldre.
Vi kräver att få en jämförande utvärdering av senaste flytten av våra äldre och påverkan på
överlevnad och hälsa

Att istället genomföra en upphandling av nya platser enligt vårt yrkande innebär också att de
äldre som redan bor i särskilt boende tryggt kan bo kvar i sina lägenheter sin sista tid i livet.
Genomsnittlig kontraktstid i dessa boenden ligger på ca 28 mån på Estrids gård och 36 mån
för Wilhelms gård.

Att flytta äldre människor är livsfarligt. Det är väl känt. Att dödsfallen ökar när äldre flyttas
är vetenskapligt belagt.

Det är en mycket stor påfrestning för äldre och sjukliga människor att byta miljö. Ångest,
förvirring och sömnproblem är några av de psykiska konsekvenserna av en flytt. Fallolyckor,
magbesvär och viktnedgång är fysiska följder. Gamla som tvångsflyttas har högre risk att fara
illa än de som flyttar frivilligt.

Det här är forskning och inga hemligheter. Visst kan en flytt ibland vara ofrånkomlig. Men
beslutet att flytta de boende på våra befintliga boenden har inte tagits för att
kommunpolitikerna i fempartimajoriteten vill värna de äldre och deras behov. Knivstas årsrika
är värda den allra bästa äldreomsorgen!

Möjlighet att använda befintliga lokaler flexibelt i våra äldreboenden på ett patientsäkert sätt
utifrån pandemi och smittskydd ökar vid bevarande av nuvarande täthet i lokalerna.

Protokollsbilaga 3



Möjlighet till meningsfull fritid och aktiviteter ökar med ett bevarande av gemensamma
utrymmen och nuvarande täthet i lokalerna.

Knivstas äldre har varit med och byggt upp samhället och förtjänar en bättre omsorg och inte
en försämrad standard i sitt boende.

Bakgrund
Knivsta kommun har en mycket liten andel äldre, men gruppen över 80 år förväntas växa
dubbelt så snabbt procentuellt som snittökningen i riket. Socialnämndens 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.
Boendena har numera sällan lediga platser och nämnden köper även externa platser utanför
kommunen.
Socialnämnden eftersträvar alltid att så få som möjligt ska behöva flytta ifrån
kommunen på grund av sitt omvårdnadsbehov och ser också vikten ur ett anhörigperspektiv
att slippa längre resor för att kunna ha en vardaglig och tät kontakt med den närstående som
bor på ett särskilt boende.

Genom upphandling av 15 nya platser kan vi tillgodose de äldres möjlighet att bo kvar i
kommunen.

Knivsta 2021-12-09
Lotta Wiström Liberalerna, ledamot i Socialnämnden



Särskilt yttrande 2021-12-16 

Socialnämnden 

Ombyggnation av Estrids och Vilhelms 

gård, ärende 16 

Socialnämnden beslutade den 15 juni 2021 att ingå ett avtal med Rikshem Samfast Knivsta AB om en 

förstudie inför en eventuell ombyggnation av Estrids och Vilhelms gård. Ombyggnationen skulle 

innebära att 14 ytterligare lägenheter skapas i fastigheterna.  

KD Knivsta har från första början varit emot att förtäta i de två befintliga äldreboendena.  Att de 

gemensamma samlingslokalerna som nu ska användas till lägenheter, nyttjas sällan, är inte skäl nog 

för att ta kvadratmeter därifrån till nya lägenheter. Den arkitekt som uttalat sig om den planerade 

bygget har uttryckt att skalan kommer att ändras liksom både möblering och intryck när luft i 

lokalerna försvinner. Det kommer helt enkelt att kännas trängre, vilket vi lyft under ett tidigare 

sammanträde Dessutom är det ej genomtänkt att göra boendena trängre i tider av problematisk 

smittspridning. 

Att dessutom som dagens förslag innebär, flytta samtliga boende till Vardagas Villa Ängby under 

ombyggnationen innebär en kraftigt förhöjd risk för att korta de boendes liv. Det är kända fakta att 

sköra äldre har mycket svårt att klara av en så pass stor förändring på ett bra sätt. Den genomsnittliga 

levnaden på en äldreboendeplats i Knivsta är ett år. Att utsätta de äldre för denna stress sin sista tid i 

livet är ej försvarligt. 

KD i Knivsta är väl medvetna om att det i dagsläget finns två nybyggda privata äldreboenden som står 

tomma. Vi känner också till att antalet platser för äldre behöver öka med cirka fyra per år liksom att 

det redan idag finns 6-7 äldre som är placerade i boenden utanför kommunen. Överskottet av platserna 

på dessa två boenden bör dock användas på ett mer långsiktigt och hållbart sätt. Något som kommer 

att kunna garantera en högre kvalitet i boende och livskvalitet och vara till gagn för kommun samt 

privata entreprenörer som kan få en mer långsiktig lösning för sina tomma lokaler.   

Mot bakgrund av ovanstående så instämmer jag i Liberalernas 

yrkande:  

Att Socialnämnden beslutar att upphandla 15 platser alternativt boendelägenheter i Knivsta för 

kommande behov samt med option på ytterligare 5 platser när behov uppstår. Vi utgår här ifrån att 

såväl Norlandia som Villa Ängby kan bli aktuella för upphandling. 

Synnöve Adéll (KD) 

Protokollsbilaga 4 




