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N Y H E T E R

En fadäs från min sida,
men så har det fungerat
sen Täby och Danderyd

införde gemensamt kundval 2001.

Narkotikapåverkad bilförare
DANDERYD. En polispatrull observerade en bilförare som körde
vårdslöst och i fel riktning i de två rondellerna vidOK/Q8 iMör-
byCentrum på onsdagseftermiddagen.Mötande trafik tvingades
tvärnita och väja undan. Bilen stannade till vidOK/Q8 och då po-
lisen följde efter hoppade tre unga killar i 25-årsåldern ur bilen
och försökte springa från platsen. Polisen hann upp föraren som
sedan visade sig vara narkotikapåverkad och även sakna körkort.

Har du nyhetstips? Ring T&D: 08-587 124 00,
eller maila: nyhetstipset@tdtidning.se.

BB GGUUNNNNAARR AANNDDEERRSSSSOONN berättar om
turerna kring Allégården.

Det finns inga garantier
för att vårdplatserna på
Allégården i första hand
kommer Täby- och Dan-
derydsbor till godo. Detta
trots att Täbys kommun-
styrelse fick det beske-
det.

– Beslutsunderlaget
var felaktigt, säger kom-
munchefen Joachim Da-
nielsson.

Privatiseringen av äldrebo-
endet Allégården har retat
upp både allianspartners
och opposition, i detta fall
både folkpartiet och social-
demokraterna. Avknopp-
ningen har dessutom över-
klagats till länsrätten. Men
sedan i går harVårdstyrkan
AB tagit över den tidigare
kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsens be-

slutomettavtalmellankom-
munen och de nya utförarna
har dock fattats på felaktiga
grunder.När de tog beslutet
den 24 september fick de in-
tryck av att platserna även i
framtiden var till för äldre
frånTäby ochDanderyd.

Förbehållen skulle finnas
i de så kallade auktorisa-
tionsvillkoren somkommu-
nen utfärdar.

–Det är fel. Hur det har
kunnat skevet jag inte, säger
kommunchefen Joachim
Danielsson.

Ska man ta ett nytt beslut
då underlaget var felak-
tigt?

–Det finns ingen anled-
ningatt taomdet.Verksam-

heten är redan i gång och
i dagsläget går det inte att
ändra, säger Joachim Dani-
elsson.

NÄR T&D KONTAKTADE kom-
munchefen i tisdags hade
den privata verksamheten
dock inte startat ännu. En-
ligt JoachimDanielsson har
dock kommunen redovisat
felet och nu är det upp till
politikerna att ändra beslu-
tet i ett senare skede om de
så skulle önska. Men enligt
hans tolkning skulle en rät-
telse inte få majoriteten att
ändra beslutet i sak.

Underlaget som var uppe
på bordet på mötet den 24
september var en senkom-
men ändringpå grund av att

länsstyrelsen inte godkände
de tidigare skrivningarna.
Författaren till utlåtandet,
B Gunnar Andersson, chef
på omsorgsenheten på
kommunens planeringsav-
delning, förklarar turerna.

–Upplåtelseavtalet juste-
rades så att utföraren blev
tillräckligt fri för att betrak-
tas som enskild verksamhet.
Länsstyrelsen har blivit
striktare i sina tolkningar av
upplåtelseavtalen, säger
BGunnarAndersson.

DETTA INNEBÄR att kommu-
nen efter avknoppningen
inte längrefårstyraverksam-
heten. Därför fick de heller
inte begränsa denya ägarnas
rättatt säljavård tillpersoner

”Underlaget var felaktigt”
Allégården fria att sälja platser till högstbjudande

HAR INGEN FÖRKLARNING. Kommunstyrelsens beslut om ett avtal mellan kommunen och Vårdstyrkan AB angående Allégården har fattats på felaktiga grunder. ”Hur det har kunna ske vet
jag inte”, säger kommunchefen Joachim Danielsson.

Den 17-åriga pojke som
stått åtalad för att ha
knivskurit en jämnårig
pojke i Skarpäng i juli
dömdes på torsdagen vid
Attunda tingsrätt till ung-
domstjänst i 70 timmar
för grov misshandel.

Utifrån den huvudförhand-
ling som hölls i tingsrätten
för en vecka sedan i åtalet
mot 17-åringen har tings-
rätten bedömt att den åtala-
de ska dömas för grovmiss-
handel. Den åtalade hade
hävdat att knivhuggen orsa-
kades av en reflexrörelseoch
försvaret yrkade därför på
nödvärn och att tingsrätten
därmed skulle lägga ner åta-
let.

TINGSRÄTTEN MENAR dock att
knivhuggen inte kan ha
uppkommit av en olyck-
shändelse. De anser i stället
att den åtalade har blivit
uppretad av aggressionen
och sedan varit likgiltig in-
för den skada han orsakade.

Tingsrätten har ändå be-
dömt att straffet för domen
ska lindras eftersom det en-
ligt alla vittnesmål var den
skadade 17-åringen som på-

började slagsmålet genom
att hoppa på den tilltalade
och slå honommed ett antal
knytnävsslag.

På grund avpojkens ålder
och övriga omständigheter
kring knivskärningen har
tingsrätten dömt 17-åring-
en till ungdomstjänst i 70
timmar.

HAN SKA BETALA nästan
9 000 kronor i skadestånd
till den skadade pojken.Av
dessa är 6 000 kronor er-
sättning för sveda och
värk, drygt 1 500 kronor är
ersättning för förlorad ar-
betsinkomst, 950 kronor
för ersättning av kläder
och 330 kronor för läkar-
besök.Han ska också beta-
la 500 kronor till brottsof-
ferfonden.

Tingsrätten har dock av-
slagit målsägandens yrkan-
deomkränkningsersättning
eftersom det var målsägan-
den som inledde slagsmålet.
De menar därför att kränk-
ningen inte kan ha varit så
allvarlig.

Dendömde17-åringenär
inte tidigare straffad.

AGNETA JACOBSSON
agneta.jacobsson@tdtidning.se

■ Den som är under 21 år får
dömas till ungdomstjänst om
det är lämpligt och den dömde
samtycker till det. Den som
döms till ungdomstjänst avtjä-
nar sin dom genom att utföra
oavlönat arbete i ett visst an-
tal timmar.
■ I Täby kommun kan den som
döms till ungdomstjänst få ar-
beta till exempel inom en frivil-
ligorganisation eller någon av
kommunens verksamheter.

■ Den dömde kan också få ett
skräddarsytt konsekvenspro-
gram där han genom samtal
och möten med exempelvis en
ungdomsterapeut eller en
beroendemottagning ska få
hjälp att förstå konsekvensen
av sitt handlande.
Källa: Sveriges Domstolar och
Ellen Wellander, tf enhetschef
individ- och familjeomsorgen,
Täby kommun.

UNGDOMSTJÄNST

17-åringen dömd
för grov misshandel

17-åringen ska betala skadestånd och döms också till
ungdomstjänst i 70 timmar.


