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1 Kommunstyrelsen
Anmälningsärenden
Sammanfattning
Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som
kommunledningskontoret bedömer vara av vikt att redovisa för
kommunstyrelsen, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.
Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2017-09-20
Månadsrapport för pensionsportföljen - oktober 2017
Protokoll från styrelsemöte Gnesta Förvaltnings AB 2017-09-21
Meddelande från SKL 2017-10-13 angående rekommendationer om att
resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas
till socialtjänsten kostnadsfritt.
-

Protokoll från Kommunalförbundets Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
2017-10-06 : https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-

direktionen/2017/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-6-oktober2017.pdf
Protokoll från Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2017-09-19:

http://rarsormland.se/medi2/146523/Styrelsen 2017-09-19.pdf,,
http: / /rars ormland. s e/media/147708 /B eslut37-2017 Forlangning-TUNANkp-Oxd 2017-09-19pdf skannat.pdf
-

Protokoll Regionstyrelsen 2017-10-27:

http://www.region.sormland.se/media/7422/rs-prot-171027-just.pdf
-

Protokoll från Gemensamma växelnämnden 2017-10-10

-

Beslut från Boverket 2017-11-15 angående stadsbidrag

-

Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 201711-03;

http: / /opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND /Meetings Meta
ils/322222
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Tid och plats

Närvarande

Pensionärs- och omsorgsrådet

PROTOKOLL

Onsdagen den 20 september 2017, kl. 14.00
Frösjön, Lockvattnet, Elektron
Ingrid Jerneborg Glirane (M), Fredrik Norberg (M), Majken Strömbäck (PRO
Gnesta), Sivert Eklöf (PRO Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Siv
Malmström (SPF), Bo Forsgard (SPF), Maj Haum.ayr (HSO/HRF), Elisabet
Nilsson (HSO/FUB), Anne Henningsson (HSO/RMR)
Linda Bergström, enhetschef AoB, Camilla Zingrnark, kostchef, Veronica
Friberg, restaurangchef

Frånvarande

Jesper Ham_marlund (S), Ulf Brgner (S), T i11 Björk (C), Inger Ivarsson (PRO
Stjärnhov), Siv Malmström (SPF) samt 2 vakanta (PRO och HSO/SRF)

Sekreterare Marie Soltet
Justerare

Anne Henningsson

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2017-09-20
§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop
Ingrid Jerneborg Glitnne öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Val av justerare och tid för justering
Anne Henningsson väljs att justera protokollet jämte ordförande torsdagen den
28 september kl. 14.00.

§ 3 Godkännande av daglirdningen
Övliga frågor läggs till som punkt 13.
Med denna förändring godkänns dagordningen.

§ 4 F. regående protokoll
Gällande svepytor på badhuset är material beställt och markeringar kommer att
utföras inom kort.
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§ 5 Mat för äldre/ Camillla Zingmark och Ver rara Friherg
Camilla berättar att två restaurangchefer har anställts och Veronica Friberg är en
av dem. Veronicas ansvarområdet är äldreomsorgen d.v.s. köken på Ekhagen,
Asabacka, Träffpunkten samt Strandhagen. Man arbetar i samverkan med
äldreomsorgen med hela måltiden och tittar på miljö, bemötande dukning m.m.
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Måltiden ska vara likvärdig oberonde av var man bor.
Fråga: Är det gårdagens mat som levereras vid hemkörning?
Svar: Ja, det är en förskjutning, men desserterna på helgerna levereras på "rätt
dag".
Fråga: Kan man välja på två rätter?
Svar: Det förekommer, men köken har olika förutsättningar. Vi jobbar på att det
ska finnas två rätter att välja på.
Fråga: Har man gjort någon mätning av undernäring?
Svar: Det är sjukvården som har tittat på den frågan. Ett exempel på vad man har
sett är att fikat kan ligga i för nära anslutning till en måltid.
Fråga: Hur löser man att personer har behov av olika stora portioner?
Svar: Beställningen görs av varje enhet utifrån det behov som finns. Veronica
uppmanar sina kockar att göra besök på äldreboendena för att se vilka rutiner
som finns.
Fråga: Är det mycket matsvinn?
Svar: En mätning ska göras i oktober, men Camillas upplevelse är att det inte är
så stort 1natsvinn.
Fråga: Lagar ni all mat själva eller är det mycket halvfabrikat?
Svar: Det mesta lagar vi själva, men vissa maträtter t.ex. pannkaka har vi inte
möjlighet att laga själva.
Kontakta gärna Veronica med eventuella frågor på: Veronica.Friberg@gnesta.se

§ 6 information om avgifter in 1 m äldreomsrogen
'

Informationen flyttas till nästa möte då Lindha Stenlund, avgiftshandläggare,
bjuds in.
§

7 Franitidsfulirnakt, Fredrik Norberg

Dagens fullmakt är inte giltig om fullmaktsgivaren blir dement. För att fullmakt
ska vara giltig måste den kunna återkallas. Enda sättet att lösa detta tidigare har
varit att tillsätta god man eller förvaltare.
Från och med 1 juli i år inför man framtidsfullmakt. Fullmakten skrivs till en
angiven person i det fall fullmaktsgivare skulle bli dement. Fullmakten lämnas till
fullmaktstagaren som avgör när behovet att träda in uppstår.
Fullmakten faller om man tillsätter god man eller förvaltare.

§ 8 Handläggning av biståndsärende
Linda Bergström berättar att man gör en samlad individuell beömning i varje
enskilt ärende. Biståndsärenden gås igenom vid ett veckomöte för att få
samstämmighet i besluten.
Gällande den frågeställning organisatinerna har gällande om biståndshadläggarn
erhållit direktiv att bilinnehav ej är skäl för avslag på ansökan om färdtjänst,
svarar Linda Bergström nej, man gör en individuell prövning i varje enskilt fall
där läkarintyg, underlag från arbetsterapeut, bilinnehav, förmåga att förflytta sig
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på egen hand o.s.v. ligger till grund för en samlad bedömning där det antigen blir
avslag eller bifall.
På frågan om tidigare avslag på ansökningar på grund av bilinnehav omprövats
svarar Linda att ärenden inte omprövas generellt. Om personen som fått beslut
inte är nöjd med beslutet så kan man, och bör, överklaga så att ärendet prövas i
t.ex. förvaltningsrätten.

§ 9 Nya äldreboendet
Första spadtaget tas imorgon, torsdag den 21 september. Preliminärt räknar man
med att äldreboendet ska vara klart i mars 2019.

Gunilla Bränströrn överlämnar synpunkter från SPF:s trafikombud. Skrivelsen
skickas till Anne Ringdhahl, Hans Persson och samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 10 Enkelt avhjälpta hinder
Följande lista lämnas till Johnny Nyberg på samhällsbygg-nadsförvaltningen:
•

Parkeringsytorna vid vårdcentralen saknar nästan helt markeringar för
parkeringsrutor.

•

På parkeringen vid Frustunagården/Liljedal är det en stor vattenpöl som
vintertid är en halkrisk.

•

Parkeringen vid Elektron saknar nästan helt markering för
parkeringsrutor.

•

Handikapparkering saknas vid Södertuna slott.

•

Handikapparkering saknas vid nya badet vid Frösjön.

•

Önskemål om en bänk i I<rutkällarbacken.

o

Skyltarna på diskarna på medborgarkontoret och biblioteket har fel
färsättning för de som har en synnedsättning.

o

Det finns ingen asfalterad ingång/gångbana till boulebanan i
Thuleparken. Svårt att ta sig fram med rullator och rullstol över
gräsmattan.

o

Entrédörren till Träffpunkten, har för kort öppningsintervall samt att det
är för hög tröskel.

Problem för rullstolar vid:
o

Övergångsstället vid Ica och vid Pelles och Lottas café, tänderna i
vägbanan är utnötta och gropiga.

o

På den asfalterade gången bakom Liljedal är det många rötter som sticker
upp ur asfalten.

o

Den asfalterade gången i Th-uleparken lutar för brant för att kunna köra
med rullator och rullstol.

O Korsningen Nygatan/Vesslevägen — avfasning saknas på ett ställe.

Ordförandens.
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§ 11 Organisationerna informerar
PRO Stjärnhov — höstaktiviteterna med bl.a. sygrupp och läsecirkel är i gång och
sånggruppen har kommit igång och övar inför uppträdandet på seniordagen.
Förra veckan hade man räkfrossa med underhållning.
SPF — Aktiviteter enligt programblad. Tisdagsvandringarna är mycket populära.
SPF har haft räkfest där man gjorde en insamling till Världens barn.
PRO Gn.esta — Har ny ordförande, Margareta Bergdahl.
HSO — Under hörselveckan, vecka 42, kommer man att kunna göra hörseltest på
Träffpunkten. Anna-Catin Åström kommer att informera om anhörigstöd på
HSO:s styrelsemöte.

§ 12 Ordföranden informerar
Linda Bergström infatmerar om vuxen- och omsorgsförvaltningens interna
tidning VOF-nytt. Linda berättar att förvaltningens komm-unkatör, Joseftn
Andersson har påbörjat arbetet med att se över informationen på hemsidan.
En ny IFO-chef har anställts, Mats Engström.
Förvaltningen har uppdrag att från och med nästa år arbeta med folkhälsa, en
tjänst på 50%.

§ 13 Övriga frågor
Uppföljning från "prova på dagen" — mycket lärorikt, men tal nästa gång bör
inbjudan gå ut till fler.
Skrivelse som svar på den remiss om riktlinjer lämnas in av organisationerna.

/104M Coå-y4
Marie Solter
Sekreterare

Ordförandens signatur

Ingrid J

Anne Hertningsson

Ordföra de
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖUEN OKTOBER 2017
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%.
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
Pensionsportföljen lever upp till den övergripande risklimiten. Risken att pensionsportföljen
skulle falla under säkerhetsgolvet inom ett år är låg med dagens portfölj. Aktuell
konsolidering, dvs. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, är
102,6% för närvarande.

2017-10-31
Pärtfölkisk - rilarknads:värdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld:
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
.Sannolikhet gå igenom golvet inom 1_år .

.A■kastning
-2017-0930

147,4
143;7
102,6%
0,0%
0,0%

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas
vid årsskiftet givet dagens portföljsammansättning. Spridningsresultaten erhålls genom att
skuld- och tillgångsvärden simuleras i olika scenarion, vilket renderar i ett troligt medelvärde
samt de 5% bästa respektive sämsta utfallen. Detta ger en indikation på sannolikheten att
kommunen klarar det övergripande förvaltningsmålet samt hur stor risken är.
_
Simulerad konsolidering vid årsskiftet
Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2017/2018'
Medelvärde
5% högsta .'
5% lägsta 0,5% lägsta

- Förväntad

Jamfort med

konsolidering

idag

-2,9%

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 147,4 mkr.
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i
placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Limiter

Andel av portfölj
2017-10-31

Likvida medel
Nominella räntor
Realräntor
Aktier
- swnskä
- utländska
Alternativa tillgångar

0%
26%
49%
25%
8%
18%

Min

Max

0%
10%
40%
0%
0%'

10%
30%
100%
40%
10%

0%1

30%
10%

0%.

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.
TILLGÅNGSALLOKERING

iJ Svenska aktier- 8%
E Globala aktier- 17%
EJ Nom räntor- 26%

ffi Realräntor- 49%
• Kassa- 0%

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga
tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket
gåtts igenom ovan.
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika
tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan
det föregående rapporteringstillfället.
.TILLGANG'SUTYECKUNG.IÄMFÖRT HED INDEX.
Tillgångsslag
_ Nominella råntor
- Realä räntor
Svenska aktier_ .
. Litlärislcs
"
,. . aktier:
,
,
,Totalportföljen ,
Tillgångsslag
Nominella- räntor
Reala räntor
: - Sve.riska aktier '
Udänska aktier
Totäfportföljen.

Index

OMRX Bond
0Mitx REAL
••
OMX 50% / 011RX Bond 50%
MSCI AC World (SEK) 50% /:Cii1RX Bond 50%
;.,
.
Sammansatt längörelselridex

.

• .

Tillgångsavkastning
•
seniste,månadert ;
0,0% 0f,2%

Indexavkastning

0,4%

5,IN:l.

-,

5,6% ' ,' .,
— 1.1% . .:

.

'

:

Differens

senaste månaden

,

,

0,3%
1,2%
,5% "

-... d:tiN,
,

.-°._
.• -0,1%
- :'-. 0,9% :
2;5%
,
,

q,4%
,
.,.

Tillgångsavkastning • Indexavkastning -:,.. Differens
.
.sedan 261612-31 - sedan 201612-31

Index
, OPIRX Bond '

OMRX REAL
OMX 50% / OHRX Bond 50%
MSCI AC World (SEK) 50% ./ OMRX Bond 50%
Sammansatt jämförelseindex

Källa för Index Bloornberg

2

• 0,8%
, 1,2% .
5,6% 15,2% '-'
3,4%

•0,5%

.• 0,3%

,0,8%

0,5%

5,3% '
4,5%
1:6% ,

'

• 0,3%
10,7%'

1,8%

"

Kommentarer kring eventuella avvikelser
kommande
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än
jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och
aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något
sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
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PROTOKOLL
Styrelsemöte nr 5/17

2017-09-21
( sid 1-3)

Gnesta Förvaltnings AB

Styrelse

Fredrik Norberg, ordf.
Sarah Kinberg, vice ordf,
Annika riksson
Birgitta Möller
Camilla Winte
Åsa Tallberg, suppleant
Sami Smedberg, suppleant
Johan Dengg, suppleant

;Övriga deltagare

Hans Persson, VD

Beslutande

Fredrik Norberg, ordf.
Sarah Kinberg
Birgitta Möller
Annika Eriksson
Catnilla Winte

Tid

Kl. 09:0— 11:15

Plats

Gnestahems lokaler Thulegatan 4, Gneta

Dagordning:
41 Mötets öppnande.
•§2 Yal av jUsterare..,
§3 godkännande aydagordriing.
§4 Föregående prdtököll
§5 fångä.ktigtkkonothi
§6 Tertial täppöft 314-17
§7 Rapporter
•e Rowerh,liset
• Dathinlöta. Hage
Simhallen
.

Postadress
Box 52
646 21 Ci■TESTÄ
Organisatiönsiir
55.6633-9221

Styrelsens säte

Besöksadress

Telefon

Telefax

Thulegatan 4
PöstgirO
49 42 08-2

0158-M8 20
Bankgiro
5091-3953

Gnesa Kommun
0158-266 60
:I nter nt
:www.ggStähern..se

•
•
•
•
•

Strandhagens äldreboende
Ny sporthall
Ny förskola
Lame skola
Ishallen

§$ Personal

§• Köpekontrakt Frustuna 1:111 (Strandhagens äldreboende)
§10 övriga frågor
§11 Nästa möte 7 december 2017, klockan 09:30
§12 Avslutning.

Mötets öppnande.

Ordförande Fredrik Norberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

§3

Val av justerare.

Sarah Kinberg valdes jämte ordförande att justera dagens protokoll,

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes. En ny § tillagd, §9 Köpekontrakt Frustuna 1:111.

§4

Föregående protokoll

§5

Långsiktig ekonomi

Föregående protokoll godkändes
VD Hans Persson och styrelseledamot Birgitta Möller redogjorde för de investeringar som är
planerade fram till 2030. Totalt rör det sig om 621 milj, konsekvenser för bolagets soliditet och
resultat redovisades. Styrelsen beslutade att fortsätta diskussionen vid nästa möte.
Tertial rapport 31/847
VD Hans Persson gick igenom det ekonomiska utfallet en klar förbättring av resultatet jämfört

mot föregående år. Besparingsåtgärderna har gett effekt och fortgår, besparingsåtgärderna
beräknas vara klara under 2018.
§7

Rapporter
o
Powerhuset

Står tomt, hyreskontrakt fram till 181231. Eventuell ny hyresgäst diskuterades.

•

Dammlöta Hage
Kontrakt fram till 181031 med Gnesta Kommun men ny hyresgäst hyr från 2017-10-01

60% av lokalerna.

Simhallen
Konflikt som skall behandlas av skiljenämnd, fortgår.
O Strandhagens äldreboende

Första spadtaget tas idag.

o
o

Ny sporthall

Detaljplanen överklagad, utslag beräknas komma i höst,
Ny förskola, Gnesta
Detaljplanens överklagan avslagen, väntar på att den skall vinna laga kraft.

2

•
•

Laxne skola
Kontrakt till 181231 med Gnesta Kommun, ingen nyhyresgäst,
Ishallen
Energibesparingar och underhåll genomfört. Ny ismaskin leasad.

§8

Personal
Områdeschefen förvaltning har sagt upp sig. Nyrekrytering pågår.

§9

Köpekontrakt Frustuna 1:111 (Strandhagens äldreboende)
VD Hans Persson fick i uppdrag att underteckna köpekontrakt för Frustuna 1111 om ca 8.054
kvm. Till ett pris om 1200 kronor ljus BTA byggrätt enligt detaljplan, 4000 kvadratmeter.
Köpeskilling 4 800 000.- kronor:

§10

Övriga frågor.
Inga övriga frågor

§11 Nästa möte
7 december 2017, klockan 09:30
§10

Avslutning
Ordförande tackade för ett bra möte och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Hans Persson
Sekreterare
Justeras

Justeras

%bbl_
Fredrik Norberg
Ordförande

Sarah Kinberg
Justerare
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Sveriges
Kommuner
och Landsting

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 15/2017

Vårt ärendenr:
17/00003

2017-10-13

Kommunstyrelserna
Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar
av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten
kostnadsfritt
Ärendenr: 17/02846

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 13
oktober 2017 beslutat
att rekommendera landsting/regioner att kostnadsfritt återkoppla medicinska

bedömningar, från hälsoundersökningar av barn och unga när samhällsvård inleds,
till socialtjänsten, samt
att i en skrivelse informera landstingen, regionerna och kommunerna om

rekommendationen

Bakgrund

Barn och unga personer 18-20 år som vårdas utanför hemmet har som grupp avsevärt
mycket sämre hälsa än genomsnittet. Det gäller före placering men också under tiden
i vård. Ohälsan gäller både fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa.
Många av dessa barn och unga personer har inte fått del av den basala hälsovård som
är till för alla. Det beror bl.a. på uteblivna hälsokontroller, ofta med anledning av
föräldrarnas omsorgsbrist.
För att säkerställa att barn och unga personer som vårdas utanför hemmet får ta del
av samma goda förebyggande hälsovård som andra barn har en ny bestämmelse
införts i socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska underrätta landstinget om
att ett barn eller ung person 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna
hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som
reglerar landstingets skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid
placering, lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet. Landstingen tillförs enligt den kommunala
Sveriges Kommuner och Landsting
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finansieringsprincipen 10 miljoner årligen för att utföra hälsoundersökningarna.
Lagändringarna bedömdes inte orsaka kommunerna extra kostnader.
Många barn som placeras i samhällsvård har på grund av föräldrarnas bristande
omsorgsförmåga fatt ett sämre hälsoomhändertagande och behöver kompenserande
åtgärder. För två år sedan fick därför socialtjänsten ett utökat ansvar för att placerade
barn far den hälso- och sjukvård de behöver (6 kap. 7 § SoL). I betänkandet som
föreslår hälsoundersökningar (SOU 2015:71) betonar man ytterligare socialtjänstens
ansvar för barnens hälsa. "När bam-och unga placeras utanför det egna hemmet är
det särskilt viktigt att utredningen innehåller tillräcklig information om barnets
utveckling, fysiska och psykiska status samt tå"ndstatus. Syftet är att upptäcka te_9k6n
på ohälsa och säkerställa att barnet får den hälso—och sjukvård som alla barrghar rätt
till." Och i proposition (2016/17:59) skriver regeringen att den medicinska
\-\\
bedömning som hälsoundersökningen ska leda fram till både kan anvåndas för
N\
/7
socialnämndens planering av vården och för hälso- och sjuk-vtårdensfortsatta kontakt
med barnet.
För att de barn som vårdas utanför hemmet ska säkerställas(gamma goda vård som
sina jännikip och för att ~sten ska kunna uppfAde
lagkrin ställs på
4,4
dem behöver hälso- och sjukvården överföra resultatenifran hälsoundersökningar till
socialtjänsten. Landstingen föreslås göra detta kostnadsfritt.

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande
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Bilaga 1

Sektionen för socialtjänst
Fredrik Hjulström

Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av
placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten
kostnadsfritt
Bakgrund

Barn och unga personer 18-20 år som vårdas utanför hemmet har som grupp avsevärt
mycket sämre hälsa än genomsnittet. Det gäller före placering men också under tiden i
vård. Ohälsan gäller både fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa. I olika studier där
man undersökt barn och unga som placerats har mellan en tredjedel och hälften av de
undersökta barnen behövt vidare kontakt med hälso- och sjukvården. Liknande siffror
gäller även för tandvården. Enligt en nyligen publicerad studie av barn och unga på
särskilda ungdomshem (SiS-institutioner) hade de extrema förekomster av
hälsoproblem. Av flickorna var det 93 procent och av pojkarna två tredjedelar som
behövde vidare kontakt med vården.
Barn som varit placerade utanför hemmet har även i vuxen ålder olika hälsorelaterade
problem. De har bland annat en kraftigt förhöjd risk för suicid, psykisk ohälsa,
missbruk, allvarlig kriminalitet och behov av långvarigt försörjningsstöd.
Man kan konstatera att många barn som socialtjänsten möter inte fått del av den basala
hälsovård som är till för alla. Det beror bl.a. på uteblivna hälsokontroller ofta med
anledning av föräldrarnas omsorgsbrist, men ibland även under tiden i vård t.ex. på
grund av upprepade omplaceringar.
Frivilliga överenskommelser om hälsoundersökningar inför placering

Alla län har idag frivilligt tecknade överenskommelser eller annat avtal mellan
kommuner och landsting om att barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning av
läkare i samband med att vård utanför hemmet inleds. Hur detta organiserats och
finansierats har skiljts sig åt mellan länen. Andelen hälsoundersökta barn och unga har
ökat något mellan 2014 och 2016 men fortfarande är det en minoritet av barnen som
undersöks.
Ny lagstiftning
För att säkerställa att barn som vårdas utanför hemmet får ta del av samma goda
förebyggande hälsovård som andra barn har en ny bestämmelse införts i
socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska underrätta landstinget om att ett
barn eller ung person 18-20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet
Sveriges Kommuner och Landsting
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inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Samtidigt infördes en ny lag som reglerar
landstingets skyldighet att erbjuda hälsoundersökning av barn och unga vid placering,
lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet. I samband med detta infördes också bestämmelser om att kommuner och
landsting ska ingå överenskommelser om samarbete om barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet. Landstingen tillförs enligt finansieringsprincipen 10
miljoner årligen för att utföra hälsoundersökningarna.
Socialtjänstens behov av information om hälsa

Många barn som placeras i samhällsvård har på grund av föräldrarnas bristande
omsorgsförmåga fått ett sämre hälsoomhändertagande och behöver kompenserande
åtgärder. För två år sedan fick därför socialtjänsten ett utökat ansvar för att placerade
barn får den hälso- och sjukvård de behöver (6 kap. 7 § SoL). I betänkandet som
föreslår hälsoundersökningar (SOU 2015:71) betonar man ytterligare socialtjänstens
ansvar för barnens hälsa. "När barn och unga placeras utanför det egna hemmet är det
särskilt viktigt att utredningen innehåller tillräcklig information om barnets
utveckling, fysiska och psykiska status samt tandstatus. Syftet är att upptäcka tecken
på ohälsa och säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård som alla barn har rätt
till." Och i proposition (2016/17:59) skriver regeringen att den medicinska
bedömning som hälsoundersökningen ska leda fram till både kan användas för
socialnämndens planering av vården och för hälso- och sjukvårdens fortsatta kontakt
med barnet.
Det är mycket tydligt att regeringen avser att informationen från
hälsoundersökningarna ska komma socialtjänsten till del, men man har inte explicit
reglerat detta. I flera län och regioner pågår nu en diskussion om landstingen kan och
ska ta betalt av kommunerna för att återkoppla den medicinska bedömningen
skriftligt.
Förslag till rekommendation

SKL rekommenderar Landsting/regioner att återkopplingen av den medicinska
bedömningen från hälso- och sjukvården till socialtjänsten är kostnadsfri.
Återkopplingen är central för att de barn som vårdas utanför hemmet ska säkerställas
samma goda vård som sina jämnåriga och för att socialtjänsten ska kunna uppfylla de
lagkrav som ställs på dem. Återkopplingen kan till exempel vara kopia av en
sammanfattande journalanteckning eller annat skriftligt underlag.
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§ 11

Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Föredragningslistan godkänns.

1/
sterandes signatur
1

Utdragsbestyrkande

Sida 3(9)

TROSA KOMMUN
Gemensamma växelnämnden

Sammanträdesprotokoll
20174040

Sida 4(9)

§ 12

Val av justerare
Beslut
Catharina Fredriksson (S) utses till justerare av dagens protokoll tillsammans med
ordförande.
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Dnr KS 2017/68

Växelnämndens budget 2018 samt ekonomiska regleringar
avseende år 2017
Beslut
Beslut avseende 2018

1. Växelnämnden ska innefatta Trosa, Gnesta och Oxelösunds kommun från
och med 1 januari 2018.
2. Växelnämnden godkänner budget 2018 samt kostnadsfördelningen mellan
,kommunerna Trosa, Gnesta och Oxelösund.
3. Årlig förbindelsekostnad med Telia som operatör ska faktureras direkt till
Oxelösunds kommun och inte belasta växelnämnden.
4. Debitering ska ske tre gånger per år och monns läggs på.
5. Varje års över- eller underskott balanseras till nästkommande år och att
disponeringen av denna beslutas under våren av nämnden efter att
årsbokslu.tet är klart.
Beslut avseende 2017

1. Oxelösunds kommun ska faktureras hela sin del av kostnaden för
uppgradering av växelsystemet till version 11.1. Kostnaden bedöms till 378
tkr.
2. Trosa kommun och Gnesta kommun ska betala hela sin del av
uppgraderingen till version 11.1 till en bedömd kostnad av 250 tkr enligt
följande:
a. Fördelning av kostnaden mellan Trosa och Gnesta ska göras med
Invånare 2016-12-31 som grund.
b. Upparbetat överskott i växelnämnden per 2017-12-31 används för att
minska kostnaden för uppgradering.
3. Trosa kommun ska fakturera Gnesta kommun med 50 tkr + moms för
service och support avseende telefoni för år 2017.

Ärendet
På växelnämndens sammanträde 2017-04-05 beslutades att Oxelösunds kommun
skulle ingå 1 gemensam växeinämnd . med Gnesta och Trosa från 2017-09-01.
På samma sammanträde uppdrogs Trosa kommun att utreda om växeln bör
uppgraderas. Uppgradering av växeln görs under hösten 2017. Då Växelnämnden
verkat under flera år har varje års över- och underskott balanserats till
nästkommande ån Resultatet för verksamhetsåret 2017 kommer att minska Trosas
och enestas kostnad& för uppgradering. En ny växelnämnd med tre kommuner
2018 ska inte ha några över- respektive underskott från tidigare år.
Forts.
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Forts. § 13

Trosa kommun fick nämndens uppdrag att, i samråd med representant från Gnesta
och Oxelösunds kommun, att under hösten 2017 återkornma med förslag till budget
för 2018. 1 budgeten för 2018 har ny bedömning av kostnad för årlig support och
konsulttimmar beräknats. Då både Gnesta och Oxelösund önskat att service och
support avseende telefoni ska ingå, så har pris beräknats för detta för samtliga tre
kommuner och ingår i den föreslagna budgeten. Den totala kostnaden fördelas med
mellan de tre kommunerna med invånarantalet 31 december som grund.
Fördelningen av kostnaderna 2018 ska baseras på invånarantalet 2017-12-31.
Budgeten föreslås, liksom tidigare att räknas upp med 3 procent varje år. Överrespektive underskott balanseras över till nästkommande år.
Gnesta kommun har ännu inte fakturerats för service och support av
telefonitjänster för året. Med utgångspunkt från 'nedlagd tid från Trosa kommuns
IT-enhet under årets första nio månader faktureras Gnesta med 50 000 kronor för
dessa tjänster avseende hela år 2017. Den nedlagda tiden ligger också som grund
för beräkningen av service och support för tre kommuner 2018.
Oxelösunds kommun har valt att ha kvar samma operatör som tidigare medan
Gnesta och Trosa gick över till annan operatör under 2016. Förbindelsekostnad på
109 200 kronor årligen gäller endast med Oxelösunds operatör. Oxelösunds
kommun faktureras därför direkt av leverantören för denna kostnad som inte ingår
i växelnämndens budget.

Ärendets beredning
Tjänsteskrivelse från ekonomichef Margareta Smith, 2017-10-02.

Kopia till:
Ekonomienheten Trosa kommun
Ekonomienheten Gnesta kommun
Ekonornienheten Oxelösunds kommun
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§ 14

Övriga anmälningsärenden
•
•
•
•

Beslut om reglemente och samverkansavtal för gemensam växelnämnd,
kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun 2017-05-17, § 52.
Beslut om val till Växelnämnden, kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun
2017-06-14, § 70.
Beslut om reglemente och samverkansavtal för gemensam växelnämnd,
kommunfullmäktige i Trosa kommun 2017-06-14, § 56.
Beslut om reglemente och samverkansavtal för gemensam växelnämrid,
kommunfullmäktige i Gnesta kommun 2017-06-19, § 53.
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§ 15

Tid för nästa sammanträde
Beslut
Nästa sammanträde hålls i Trosa kommun den 17 april kl. 1000.
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§ 16

Övriga frågor
Tommy Biserud, IT-chef Trosa kommun, informerar om följande:
• Implementering av Oxelösund har dragit ut på tiden. Ny tidsplan är att det
ska vara klart till 31 december 2017.
• Växeln ska uppgraderas senast 31 december 2018. Sker lämpligtvis i
samband med att Oxelösund integreras.
• Övriga uppdrag som Trosa kommun fick på förra sammanträdet sker efter
att Oxelösund integrerats i växeln.
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Myndigheten Ihr samhillisplanering„
byggande och boende

• Handläggare
Greta Lenhoff
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Gnesta Kommun
Västra Storgatan 15
646 80 Gnesta

• Gnesta kommun
Ink:

2017 - 11- 2 0

Dnr:. .......................
För
För handläggning: .............

Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till
kommuner för ökat bostadsbyggande
Boverkets beslut
Gnesta Kommun beviljas bidrag med 2 635 540 kronor. I samband med detta beslut betalar
Boverket ut bidraget.
Detta beslut får enligt 13 § förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande inte överklagas.

Redogörelse för ärendet
Gnesta Kommun har ansökt om statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Beslutsmotiveringar
Boverket anser att kommunen uppfyller förutsättningarna för att beviljas bidrag. Kommunen
har inkommit med kompletterande uppgifter gällande antalet bostäder som beviljats
startbesked under perioden 1 augusti 2016 - 31 juli 2017. Med anledning av kompletteringen
har Boverket reviderat antalet bostäder i ärendet till 110.

Villkor för bidrag
De krav som anges i förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande ska vara uppfyllda.
Villkoren för bidraget är:
• Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande
av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader
framåt.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för
bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
• Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen
(2010:900).
• Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ
invandrare som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och
tolv månader framåt. Folkbolaringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. Den nyanlända
invandraren ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser
för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Beräkning av bidrag
Av tillgängliga medel ska 60 procent fördelas utifrån antalet bostäder i kommunen som
omfattas av givna startbesked från och med den 1 augusti föregående år och tolv månader
framåt i förhållande till ett referenstal som svarar mot behovet av bostäder för nyanlända
• invandrare i kommunen.
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Referenstalet beräknas som en kvot av antalet folkbokförda nyanlända i förhållande till antalet
personer i ett genomsnittligt hushåll i landet, omvandlat till närmaste heltal.
Om referenstalet är lika med eller mindre än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag
ske utifrån referenstalet.
Om referenstalet är större än antalet bostäder ska fördelningen av statsbidrag ske utifrån antalet
bostäder.
Av tillgängliga medel ska 40 procent fördelas enbart utifrån antalet bostäder. Sådant
statsbidrag ska dock inte lämnas för bostäder som legat till grund för beräkningen av fördelning
av statsbidrag utifrån referenstalet.

Annan information i ärendet
Enligt 11 § förordningen om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande är en
kommun som har tagit emot statsbidrag återbetalningsskyldig om bidraget har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp.
1 detta ärende har avdelningschef Peter Fransson beslutat. Enhetschef Per Lindkvist-har varit
föredragande. 1 beredningen av ärendet har jurist Amelie Fasth, jurist Greta Lenhoff, utredare
Emma Fäldt och utredare Martin Noren deltagit.

eter F sson
avdelningsschef

Per Lindkvist
enhetschef

Ett undertecknat originalbeslut i detta ärende finns i Boverkets arkiv.

Boverkets beräkningsunderlag
Referenstal:
(Antal nyanlända) 81 / (genomsnittligt hushåll) 2,2 = 37
Antal bostäder startbesked har lämnats för: 110
Bostäder Pott A: 37
Bostäder Pott B: 73

