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o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Socialnämnden 2017-04-20 

SN § 5:9 Dnr. SN 2016/0080 

Svar på tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), dnr 
8.4.2-27904/2016 gällande stödboendet för unga vid Muskötvägen 
25 i Österåkers kommun 

Socialnämndens beslut 

1. Tillsända IVO förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning över Socialnämndens 
vidtagna åtgärder för att säkerställa att det av anmälan till IVO framgår vem som är 
föreståndare, att verksamheten uppfyller de krav som ställs för in- och utskrivningar och 
lämplighetsbedömningar samt att detta dokumenteras, att verksamheten har rutiner för att 
hantera och förebygga incidenter samt att verksamheten fortlöpande dokumenterar beslut och 
åtgärder som vidtas. 

2. Omedelbar justering av paragrafen. 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en anmäld inspektion av verksamheten på 
Muskötvägen 25 den 1 november 2016. Utifrån inspektionen ställer IVO fyra krav som 
Socialnämnden ska åtgärda. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-03-20. 

Förslag till beslut 
Christina Funhammar (M) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande 
1. Tillsända IVO förvaltningens tjänsteutlåtande som redovisning över Socialnämndens 
vidtagna åtgärder för att säkerställa att det av anmälan till IVO framgår vem som är 
föreståndare, att verksamheten uppfyller de krav som ställs för in- och utskrivningar och 
lämplighetsbedömningar samt att detta dokumenteras, att verksamheten har rutiner för att 
hantera och förebygga incidenter samt att verksamheten fortlöpande dokumenterar beslut och 
åtgärder som vidtas. 
2. Omedelbar justering av paragrafen. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Socialnämnden beslutar enligt Christina Funhammars (NI) yrkande 
och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


