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landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Plats och tid Byssan, Rubingatan 2, fredagen den 14 december 2018 kl. e>:1~~'2.,- /41.JJ 
Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista 

Ersättare 

Se närvarolista 

Övriga närvarande Se närvarolista 

Justeringens plats och tid Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, 2018-12-14 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer § 138 

Magnus Blomdahl 

Ordförande ;7)7a-r/h~a'/>:bJ6'~ 
t t ina Mossb~ ' ,,,_, -~ 

~~r-~ 
Justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Direktionen för sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Sammanträdesdatum 2018-12-14 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-14 Datum då anslaget tas ned 2019-01-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Underskrift Ml!J/~
Magnus Blomdahl 

Justerandes sign IUWmgsbes<skaode 



SidaJJlL rn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(6) 
Stockholms läns SammanträdesdatumNORRTÄLJE

landsting KOMMUN 2018-12-14 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård- och omsorg 2018-12-14 
Närvarolista 
Ledamöter - Landstinget Parti Närv JA NEJ AVS Ersättare 

Martina Mossberg (M) 
ordförande 

A>' Lars Tunberg (L) ( l~itl(~C{leia ARe/bel"t
Anders Olander (C) I CAr}ftJ0i11 >ooef/Jla/1 
Lilja Johansson Lindfors (S) 

ThoreNyman (S) 

Magnus Hellström (MP) 

Ledamöter - kommunen 

Hanna Stymne-Bratt (1:e vice (S) 
ordf)) I 
Kerstin Bergström (S) I ( ()/1/1 V Afldeif50/1 
JaneTrepp (C) ' 
Ingrid Landin (MP) I ,. 

'I ' 
Britt-Inger Kjellberg (M) I 111<1,a. ( Waffijl 
Lotta Lindblad Söderman (M) 

Ersättare - kommunen 

Conny Andersson (S) 

Carina Jansson (C) 

Catharina Erdtman (S) 

Ingmar Wallen (M) 

Ethel Söderman Sandin (S) I 
Hans Andersson (L) I 
Ersättare - Landstinget 

Christian Söderman (M) 

Olov Holst (M) I 
Margaretha Akerberg (KD) 

Sven Inge Nylund (S) I 
Olle Jansson (S) 

Catarina Wahlgren (V) 

N= Närvarande, F=Frånvarande, Ntj = Närvarande tjänstgör 
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'fjänstemän Närvaro 
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Ärendelista 

§ 138 Dnr 2018-000259 731 5 
Beslut om upphandlingsunderlag gällande ströplatser LSS ....... ..... ... 5 
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landsting 2018-12-14KOMMUN 

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

§ 138 Dnr 2018-000259 731 

Beslut om upphandlingsunderlag gällande ströplatser 
LSS 

Beslut 
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

beslutar att godkänna upphandlingsdokument för ströplatser inom 
LSS 9 § 6-7 och LSS 9 § 9-10. 

2. Direktionen för kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att teckna avtal med de 
anbudsgivare som kvalificerar sig i upphandlingen. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser beslut om upphandlingsdokument gällande ramavtalsupp
handling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) då nu gällande 
ramavtal löper ut 2019-06-30. Ramavtalsupphandlingen gäller nedanstående 
insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS): 

9 § 6 korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
9 § 7 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
9 § 9 bostad med särskild service för vuxna 
9 § 10 daglig verksamhet 

Avtalet planeras att gälla två år från och med 2019-07-01 till och med 
2021 -06-31 med möjlighet till ett plus ett års förlängning (total avtalstid fyra 
år). 

Beslutsgång 

1. Direktionen för sjukvård och omsorg beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
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Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 

Beslutet ska skickas till 

Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se) 
Stockhohns läns landsting (registrator.lsf@sll.se) 
Viveka Söderbärg Ahs 
Mona Larsson 
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