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Tid 

Plats 

Närvarande 

Utses att justera, § 4:2 

Tisdagen den 25 april 2017 kl. 18.00 - 21.50 
Ajournering kl. 19.25- 19.50 
Viren, Alceahuset, Åkersberga 

Enligt bifogad närvarolista 

Lars Frid (S) 

Sekreterare 
Fredrik Zethraeus §§ 4:12 - 4:13 och 4:24 

Ordförande fkm/ 
Mikael Ottosson (KD) §§ 4:12 - 4:13 och 4:24 

Justerande 
och 4:24 Lars Frid (S) 

Anslagsbevis §§ 4:12 - 4:13 och § 4:24 justeras i omedelbar anslutning till 
sammanträdet 

Justering tillkännagiven 
genom anslag 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Förvaringsplats för 
protokollet 

2017-04-26- 2017-05-16 

Vård- och omsorgsnämnden 

2017-04-25 

Socialförvaltningen, Alceahuset, Åkersberga 

Fredrik Zethrasus 



0 Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-25 

VON § 4:12 Dnr. VON 2016/0091 

Tilldelningsbeslut ramupphandling LSS § 9.6 - 9.9 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Anta anbud från anbudsgivare, enligt det av Danderyds kommuns föreslagna 
tilldelningsbeslut, med särskild notering om endast viss kommun avses. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialnämnden i Danderyds kommun har handlagt en upphandling av enstaka platser enligt 9 
§ 6-9 i LSS där kommunerna Österåker, Norrtälje och Vaxholm stad deltar. Österåkers 
kommun deltar inte i ramupphandlingen gällande LSS 9 § 10. Fram till dess att 
tilldelningsbeslut fattas av alla berörda parter råder absolut sekretess. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänstcutlåtande daterat 2017-04-10. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande att 
1. Anta anbud från anbudsgivare, enligt det av Danderyds kommuns föreslagna 
tilldelningsbeslut, med särskild notering om endast viss kommun avses. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkande och finner att sa är fallet. 

Expedieras 
- Socialnämnden i Danderyds kommun 
- Akten 

Justerandes signaturer Utdragsbest/rkande 



o Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-25 

VON §4:13 Dnr. VON 2017/0036 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 5933-17, ansökan om 
särskild avgift enligt 28a § LSS 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Förvaltningsrätten i mål 
nr 5933-17. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
NN har under perioden 160126-170131 varit beviljad insatsen korttidsvistelse i familj enligt 9 
§ 6 LSS utan att beslutet har kunnat verkställas. 
Vard- och omsorgsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet och till IVO framfört orsakerna 
till dröjsmålet. 
Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, ansökte 2017-03-09 om att Förvaltningsrätten i 
Stockholm skall ålägga Österåkers kommun att betala en särskild avgift med ett belopp om 
3275 kronor per månad, frän det datum då oskäligt dröjsmål har uppstått fram till den 31 
januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Social förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-10. 

Förslag till beslut 
Mikael Ottosson (KD) yrkar bifall till Socialförvaltningens beslutsförslag innebärande att 
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar föreliggande yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 

Mikael Ottosson (KD) yrkar på tillägg innebärande att paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Mikael Ottossons (KD) 
yrkanden och finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Förvaltningsrätten i Stockholm 
- Akten 

5933-17. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 



11 £ rasser 
Sammanträdesprocokoll för Vård- och omsorgsnämnden 2017-04-25 

VON § 4:24 

Ansökan om HVB-placering för vuxna 
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Expedieras 
- Sökanden 
- Akten 

H- 0 
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 


