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PROTOKOLL 2018-02-27 
Styrelsemöte nr 1/18 

GNESTAHEM 

   

    

Styrelse Ingrid Jerneborg Glimne, ordf. (närvarande från §8) 
Anders Simme, v. ordf. 
Bruno Jervfors 
Christer Gustafsson, ej närvarande 
Tomas Brucefors 
Bo Eklund, suppleant 
Lill Björk, suppleant, ej närvarande 

Övriga deltagare Hans Persson, VD 

Beslutande 
Ingrid Jerneborg Glimne, ordf. 
Anders Simme, v. ordf. 
Bruno Jervfors 
Tomas Brucefors 
Bo Eklund 

Tid Kl. 15:30-18:00 
Plats Gnestahems kontor, Thulegatan 4, Gnesta 

Dagordning: 
§ 1 Mötets öppnande. 
§ 2 Val av justerare. 
§ 3 Godkännande av dagordning. 
§ 4 Föregående protokoll 
§ 5 Finansrapport 
§ 6 Bokslut 2018, förvaltningsberättelse, utkast. 
§ 7 Köp av tomter 
§ 8 Rapporter 

• Nyproduktion Åkervägen 
• Hyresförhandlingar 

§ 9 Uthyrningsläget 
§ 10 Tillägg/ändring till företagsledaravtal 2005-04-28 
§ 11 Personal 
§ 12 Övriga frågor 

• Enkät styrelsen 
§ 13 Nästa möte 12/3-18 klockan 16:30 , endast ordinarie styrelseledamöter 
§ 14 Avslutning 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Styrelsens sate 
Box 52 
646 21 GNESTA Thulegatan 4 0158-368 20 0158-266 60 Gnesta Kommun 

Organisationsnr Postgiro Bankgiro Internet 
556559-6268 49 42 08-2 5091-3953 www.gnestahem.se 



§ 1 Mötets öppnande. 
Vice ordförande Anders Simme hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Det beslutades att Bo Eklund går in som ordinarie ledamot 

§ 2 Val av justerare. 
Tomas Brucefors valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 Godkännande av dagordning. 
Utdelad dagordning godkändes 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 

§ 5 Finansrapport 
VD Hans Persson gick igenom finansrapporten. 
Lars Olsson Normlinans var inbjuden till mötet men fick förhinder att närvara, styrelsen beslutade att 
bjuda in Lars Olsson till nästa möte. 

§ 6 Bokslut 2018, förvaltningsberättelse, utkast. 
VD Hans Persson delade ut och gick igenom utkast till årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
VD kommer att arbeta, in där så möjligt, de synpunkter som inkommit. Årsredovisningen skrivs under 
den 12 mars klockan 16:30. 

7 Köp av tomter 
VD Hans Persson arbetar vidare med att hitta lämpliga tomter för framtida nyproduktion 
av bostäder. 

8 Rapporter 
• Nyproduktion Åkervägen 

Projektering för 44 lägenheter, ettor och tvåor på Åkervägen i Gnesta pågår. 

• Hyresförhandlingar 
Bolaget och Hyresgästföreningen kommer att påbörja förhandling om bostadshyrorna för 
2018 den 6 mars. 

§ 9 Uthyrningsläget 
Inga lägenheter som inte har något kontrakt. 

§ 10 Tillägg/ändring till företagsledaravtal 2005-04-28 
Styrelsen godkände ej ändringen/tillägget, ordförande fick i uppdrag att omarbeta texten 
så att inga tveksamheter kvarstår. 

§ 11 Personal 
2016 skickade bolaget ut en förfrågan om arbetstagarrepresentant, inga förslag inkom. 
Styrelsen beslutade att skicka ut en ny förfrågan. 

§ 12 Övriga frågor 
Ordförande Ingrid Jerneborg visade på en enkät om utvärdering av styrelsens arbete. 
VD fick i uppdrag att "snygga" till enkäten och skicka ut den till styrelsen. 



§ 13 Nästa möte 12/3-18 Mockan 16:30 (Obs endast för ordinarie ledamöter) 

§ 15 Avslutning 
Vice ordföranden tackade för ett bra möte. 

Vid protokollet 

-‘; 
Hans Persson 

Justeras Justeras 

Anders Simme Tomas Brucerors 
Vice Ordförande Utsedd justerare 
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PROTOKOLL 2018-02-26 
Styrelsemöte nr 1/18 ( sid 1-3) 

Gnesta Förvaltnings AB 

    

      

Styrelse 

Övriga deltagare 

Fredrik Norberg, ordf, 
Sarah Kinberg, vice ordf, 
Annika Eriksson, ej närvarande 
Birgitta Möller, ej närvarande 
Camilla Winte 
Åsa Tallberg, suppleant 
Sami Smedberg, suppleant, ej närvarande 
Johan Dengg, suppleant, ej närvarande 

Hans Persson, VD 
Conny Karlsson, förvaltningschef 
Lars Olsson, Normfinans §5 

Beslutande Fredrik Norberg 
Sarah Kinberg, vice ordförande 
Camilla Winte 
Åsa Tallberg 

Tid Kl. 15:00— 18:00 

Plats Gnestahems lokaler Thulegatan 4, Gnesta 

Dagordning: 

§1 Mötets öppnande. 
§2 Val av justerare. 
§3 Godkännande av dagordning. 
§4 Föregående protokoll 
§5 Finansrapport 
§6 Bokslut 2017, förvaltningsberättelse utkast 
§7 Rapporter 

• Ny sporthall Gnesta 
• Förskola Dansut 
• Äldreboendet Strandhagen 
• Simhallen 



• Laxne skola 
• Dammlöta Hage 
• Powerhuset 
• Paviljong Freja 

§8 Långsiktig ekonomi 
§9 Hyresutredningen 
§10 Ny logotype 
§11 Personal 
§12 Övriga frågor 
§13 Nästa möte 2018-03-12 klockan 11.00 
§14 Avslutning 

1 Mötets öppnande. 
Ordförande Fredrik Norberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2 Val av justerare. 
Sarah Ki erg valdes jämte vice ordförande att justera dagens protokoll. 
Det beslu ades att suppleant Åsa Tallberg går in som ordinarie ledamot 

§ 3 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna 

5 Finansrapport 
Lars Olsson, Normfinans gick igenom marknadsutsikter både globalt och nationellt. 
Finansrapporten per 1 mars 2018 förklarades och styrelsen informerades om nyckeltal, 
räntebindningar och kapitalbindningar. 

6 Bokslut 2017, förvaltningsberättelse, utkast. 
VD Hans Persson gick igenom 2017 års bokslut och ett utkast till årsredovisning 
delades ut. Det konstaterades att bolaget glädjande uppvisar ett positivt resultat. 
Synpunkter lämnas till VD senast torsdag 8 mars. 
Underskrift av årsredovisningen sker den 12 mars. 

7 Rapporter 
• Ny sporthall Gnesta 

Upphandling av markentreprenaden klar och arbetena kommer att startas så fort som möjligt. 
• Förskola Dansut 

Byggnation pågår som planerat 
• Äldreboendet Strandhagen 

Byggnation pågår följ er väl planeringen 
• Simhallen 

Konflikten fortgår och bolaget har lämnat in inlaga S4 till skiljenämnden. 
• Laxne skola 

VD Hans Persson redovisade vilka åtgärder som vidtagits sen uppsägningen av nu gällande 
hyreskontrakt. 

• Dammlöta Hage 
Lokalerna fullt uthyrda, bolaget förbereder eventuell försäljning av fastigheten, 

• Powerhuset 
Fastigheten såld till Gnesta Kommun 2017-12-31. 

0 



C  Al redrik Norber 
Vice ordföran 

Sarah Kinberg 
Justerare 

• Paviljonger Freja 
Paviljongerna är klara och beräknas kunna tas i bruk av skolan 2018-02-28. 

8 Långsiktig ekonomi 
Styrelsen diskuterade den expansion som bolaget står inför, en stor utmaning som kommer att 
kräva mycket av bolaget både ekonomiskt och kapacitetsmässigt, hot och möjligheter 
diskuterades, Lånesituationen ser fortfarande ljus ut för bolaget och den nya hyresutredningen 
som har genomförts gör att bolaget på lång sikt ser ut att klara ekonomin. 

§9 Hyresutredningen 
VD Hans Persson informerade om det fortsatta arbetet där det nu börjar bli dags för 
kundvårdsmöten. 
Styrelsen uppskattar stort utfallet och ger Birgitta Möller en stor eloge för allt det arbete hon 
lagt ner. 

§10 Ny logotype 
Förvaltningschef Conny Karlsson presenterade ett förslag till en ny logotype för bolaget. 
Styrelsen gav ledningen i uppdrag att fortsätta jobba vidare på den presenterade logotypen och 
successivt byta ut den gamla. 

§11 Personal 
2016 skickades en förfrågan till de fackliga organisationerna Kommunal och Vision om 
styrelserepresentant från arbetstagarna. En ny förfrågan skall skickas ut nu under 2018. 
Styrelseordförande Fredrik Norberg redovisade ett förslag om ändring i företagsledaravtal där 
VD ges rätt att på egen begäran gå i pension från och med 61 års ålder och skyldigheten att avgå 
med pension utgår. Förslaget godkändes av styrelsen. 

§12 Övriga frågor 
Inga 

§11 Nästa möte 
2018-03-12 klockan 11.00 underskrift årsredovisning (OBS endast för ordinarie ledamöter) 

Möten därefter blir 2018-05-16 klockan 15:30 

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

Vid protokollet 

- Hans Persson 
Sekreterare 

Justeras 
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556859-2843 

Gnesta Centrumfastigheter AB PROTOKOLL 2018-03-05 
Styrelsemöte 

Närvarande styrelse 

Övriga deltagare 

Johan Rocklind, ordf. 
Ann-Sofie Lifvenhage 
Håkan Ekstrand 
Hans Persson, VD Gnesta Hem/Gnesta förvaltning 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade ledamöterna välkomna till sammanträdet och förklarade det för 
öppnat. 

§2. Val av justerare och sekreterare 
Beslut att Håkan Ekstrand justerar protokollet jämte ordförande samt att Ann-Sofie 
Lifvenhage för protokoll över mötet. 

§3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes i enlighet med tidigare utskickat förslag. 

§4. Ekonomisk redovisning 
Genomgång av utkast till årsredovisning. 
Styrelsen begär ett aktieägartillskott via Gnesta kommunkoncern för att möta 
underhållsskulden med nedskrivningar. 

§5. Förvaltning 
Allt fortsatt uthyrt. Normalt underhåll. 

§6. Sammanträdesplan 
Kommande sammanträden: 
Måndag den 21 maj kl. 13.00 

Sammanträdena äger rum i konferensrummet på Gnesta Hem. 

§7. Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

§8. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

 

Håkan Ekstrand 
Justerare 



Till Gnesta Kommunkoncem AB 

Ekonomiskt läge i Gnesta Centrumfastigheter AB 

Det ekonomiska läget i GCFAB är för närvarande gott men det egna kapitalet uppgår bara till 
973 tkr och soliditet var 2016 2%. I bolagets fastighet finns en stor underhållsskuld som enligt en 
uppskattning 2013 uppgick till cirka 27 mnkr. Bokfört värde på fastigheten 2016 uppgick till 
36 787 tkr och marknadsvärdet bedömdes då till 38-40 mnkr. 

Med tanke på den stora underhållsskuld som finns i bolagets fastighet och den låga soliditeten 
begär därför GCFAB styrelse ett aktieägartillskott om 6,5 mnkr från ägaren som avses i så fall att 
mötas med en nedskrivning av bolagets fastighetsvärde. 

2018-03-05 

Gnesta Centrumfastigheter AB 

  

  

°kan E n 

 



556774-2308 

Gnesta Kommunkoncern AB Protokoll 
Styrelsemöte 

2018-03-05 

Styrelse 
Johan Rocklind, ordf. 
Ann-Sofie Lifvenhage led. 
Håkan Ekstrand led. 
Hans Persson, VD GHAB, GFAB, adjungerad till 
sammanträdet. 

§1. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat. 

§2. Val av sekreterare och justerare för mötet 
Ann-Sofie Lifvenhage valdes till sekreterare för mötet och Håkan Ekstrand valdes 
att justera protokollet jämte ordförande. 

§3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes i enlighet med tidigare utskickat underlag. 

§4. Rapport 

Gnesta Centrumfastigheter:  
Mottagen skrivelse från Gnesta Centrumfastigheter. 
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom skrivelsen och från ägaren begära ett 
ägartillskott till Gnesta kommunkoncern AB om 6,5 miljoner för vidare transport 
som ägartillskott till Gnesta Centrumfastigheter AB. 

Gnesta Hem:  
Beställt 44 lägenheter till Åkervägen. Kombo mini. 1:or och 2:or. 
Ekonomiskt starkt resultat för 2017. 
Värderat fastigheterna till 668 miljoner. 

Gnesta förvaltnings AB:  
Bygger nytt särskilt boende. 
Bygger ny förskola vid Dansutskolan. 
Slutbesked för paviljongerna vid Frejaskolan. 

§5. Ekonomisk rapport 
Genomgång av förslag till årsredovisning och koncernredovisning för 2017. 

§6. Övrigt 
Inga övriga punkter anmäldes. 



§7. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och ayslutade m 

ohan Rocklind håkan Ekstrand 
Ordförande Justerare 

556774-2308 

Gnesta kommunkoncern AB PROTOKOLL 2018-03-05 

Styrelsemöte 

§7. Nästa sammanträde 
Kommande sammanträden 
Måndag den 21 maj kl. 14.00 
Mötesplats Gnesta Hems mötesrum. 

2 (2) 



GNESTA ä 
KOMMUN -X Pensionärs- och omsorgsrådet PROTOKOLL 

   

Tid och plats Fredag den 16 februari 2018, kl. 14.00 
plats Ekhagen, Björnlunda 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glirnne (M), Fredrik Norberg (M), T Sill  Björk (C), Inga-Lill 
Karlsdotter (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO Stjärnhov), Sivert Eklöf (PRO 
Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Siv Malmström (SPF), Bo Forsgard (SPF), 
Kerstin Landin (1-1S0), Elisabet Nilsson (HSO/FUB), Anne Henningsson 
(HSO/RMR) 

Ann Malmström, förvaltningschef, Monica Petersson, enhetschef Ekhagen 

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S) 

Sekreterare Marie Solter 

Justerare Bo Forsgard 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet datum 2018-02-16 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 

Ingrid Jerneborg Glirnne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Bo Forsgard väljs att justera protokollet jämte ordförande torsdagen den 1 mars 
kl. 16.00. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Punkt nr. 5 "Enkelt avhjälpta binder" utgår då Johnny Nyberg har förhinder att 
delta på dagens möte. 

Pensionärsrådet godkänner dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Det enkelt avhjälpta hindret i Stjärnhov gäller ett hål i trottoaren på Mejerivägen, 
felet är anmält till tekniska kundtjänsten hösten 2016. 

Rådet är missnöjda med hur punkten enkelt avhjälpta hinder har hanterats. Det 
tar för lång tid att få svar. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Ordförande rtatur Justerare,s sipatur 
/ 

Utdragsbestyrkande 

   



GNESTA idM 
KOMMUNIV Pensionärsrådet PROTOKOLL 2(4) 

   

§ 5 Information om Blå avdelningen, Monica Petersson 

Blå avdelningen, som är en avdelning för yngre dementa i åldrarna 50-70 år, 
startades upp mars 2017. Man delade den gula avdelningen på två mindre 
avdelningar, blå och gul. Nu består den blå avdelningen av sju lägenheter och ett 
samlingsrum. Matsal och tvättstuga delas av gul och blå avdelning, men det finns 
möjlighet att stänga mellan de båda avdelningarna. Det finns planer på att ta ett 
rum och använda pentryt och tvättstugan och samtidigt få utrymme för att t.ex. 
spela spel enskilt. 

Aktivitetshandledaren har individuella aktiviteter och man jobbar med sång som 
en aktivitet. 

På frågan om ökad trivsel svarar Monica att man kan märka att den har ökat. 
Förut förekom en del hot och våld, men i och med delningen har det minskat 
och tryggheten har ökat. Man har också haft utbildningsinsatser, vilket även har 
ökat tryggheten. 

§ 6 Motion gällande POR 

Utifrån den motion som Miljöpartiet de gröna lämnde in november 2016 
beslutade kommunfullmäktige 2017-11-13 att bifalla och genomföra en 
utvärdering av Pensionärs- och omsorgsrådet verksamhet. Utvärderingen 
kommer att ske i form av en enkät. Rådet önskar att utvärderingen görs under 
våren. Ann Malmström återkommer på rådets nästa sammanträde med en 
tidsplan för genomförandet av utvärderingen. 

Diskussion fördes om rådet ska benämnas POR (pensionärs- och omsorgsrådet) 
eller KPOR (kommunala pensionärs- och omsorgsrådet). IngddJemeborg 
Glimne tar med sig frågan. 

§ 7 Budget och Framtidsplan för vuxen- och 
omsorgsnämnden, Ann Malmström 

Det är inte så många nya mål i framtidsplanen. Det förvaltningen kommer att 
jobba med är att sänka sjuktalen och fortsätta arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsplats. Man kommer även att följa upp frågan om kosten och nattfastan. Det 
finns för närvarande inga besparingskrav på förvaltningen. 

§ 8 Brukarundersökning, Ann Malmström 

Brukarundersökningen i hemtjänsten visade att frågorna gällande bemötande, 
förtroende för personalen och att personalen kommer på avtalad tid fick höga 
poäng. Lägre poäng fick frågorna om information om förändringar och 
möjligheten att påverka tiden för hjälp. Ett området som har förbättrats från 
förra året är möjligheten att framföra synpunkter. 

Brukarundersökningein på SABO gav höga poäng när det gällder frågor om att få 
plats på äldreboende, gott bemötande och att få kontakt med personalen. Lägre 
poäng när det gällde frågor om trygghet, upplevelse av trivsmahet i gemensamma 
utrymmen och tillgång till sjuksköterska. Ett område som har förbättrats är 
möjligheten att få komma utomhus. 

Q
Ordför e signatur 

) 

Justieigres si tTatur Utd ragsbestyrka n de 
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§ 9 Remiss — Översiktsplanen 
Översiktsplanen delas ut. Synpunkter som inkommer på sammanträdet: 

• Bra sammanfattning av dagens Gnesta. 

• Jätteviktigt för en pendlarkommun att kollektivtrafiken fungerar 

• Man ifrågasätter att det står att det finns GC-vägar i alla tätorter. 

§ 10 Riktlinjer Powerhuset 
PRO och SPF bildar en paraplyförening och flyttar in i Powerhuset som 
kommunen nyligen har köpt. Kommunen kommer att bidra med en 
frivilligsamorndare. Samarbetsavtal kommer att skrivas. 

§ 11 Nya äldreboendet samt planer för Frustunagården, Ann 
Malmström 
Bygget fortlöper enligt plan. Byggmöte kommer hållas inom kort. 

På Strandhagen kommer det att finnas 44 lägenheter med badrum och 
ttinettekök. Gemensamma utrymmen och trädgård kommer att utformas och 
utsmyckas efter brukarens behov. 

Planerna för Frustunagården är ännu inte klara, men en tanke är att 
kortvårdsavdelninge på Liljedalshemmet kommer att flyttas över till 
Frustunagårdens lokaler. Mer information kommer på sammanträdet i maj. 

Ann informerade även om arbetet med att starta upp en familjecentral har 
kommit ganska långt. Man ska jobba förebyggande med barn och ungdoniar i 
samarbete med landsting och skola. 

Förvaltningen har även fått uppdrag från kommunstyrelsen att starta upp ett 
intern samarbete gällande folkhälsa. En tjänst på 50% kommer att tillsättas inom 
befintliga resurser dvs, det är inte en ny tjänst utan man gör en omstruktreting av 
befintliga res eurser. 

De riktlinjer som tidigare sändes till rådet för remiss var inte färdigbearbetade 
och kommer att skickas ut på nytt. 

§ 12 Organisationerna informerar 
PRO Gnesta —Jobbar för högtryck inför flytten. Man räknar med att det 
kommer att bli fler cirklar i och med samarbetet. 

PRO Stjärnhov — Efter årsmötet är Kjell Bernhardsson ny ordförande. Både 
dansgruppen och sånggruppen kommer att besöka Ekhagen under våren. I maj 
är PRO inbjudna till Grytsberg på smörgåstårta. 

SPF - Till julfesten i Wattrangsborg kom 110 personer och till årsmötet kom 
ungefär 90 personer. Planer på gång i Powerhuset. 

HSO — Funkispfis har delats ut till Els-Britt Andersson. HSO är bekymrade över 
att enkelt avhjälpta hinder tar lång tid att åtgärda. 

Ordföra svs4gnatur Just s si T.:atur Utdragsbestyrka n de 



Sekrete 

Ingri Jerneborg G 

Ordfö ande 

2 
Bo Forsgard 

Justerare 

GNESTA 
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§ 13 Ordföranden informerar 

Informationen gavs under Ann Malmströms punkter. 

§ 14 Övriga frågor 

Elisabeth Nilsson utses som ny representant för HSO i AU. 

Bo Forsgard kommer att ersättas av Karin Damm Grundin. 

Lista för medgivande till att få information via e-post skickas runt. 

Marie Solter 

Ordförandens signatur Justerares sign tur Utdragsbestyrkande 

   



If r Malarchten Emmy Agency 

Arm Energikontoret 
i Mälardalen Båsenberga 2017-12-01 

Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698 

Dag: 1 december 2017 

Plats: Båsenberga, Vingåker 

Närvarande ord. ledamot: 

Närvarande suppleanter 

Närvarande adjungerade 

Sekreterare: 

Jan And hagen, ordförande 

Bo Ström 

Michael Hagberg 

Boo Östberg 

Stefan Björnmalm 

Anneli Begtsson 

Anna Ljungmarker 

Lina Yng (VD) 

§ 17 Upprop och val av justerare 
Mötesordförande Jan Andhagen hälsade välkomna och förrättade upprop. 

Bo Ström utsågs till justerare. 

§ 18 Föregående protokoll 
Protokoll från sammanträde 19 september 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

§ 19 Godkännande av dagordning 

Förslag till dagordning godkändes. 

§ 20 Verksamhetsrapportering 

Energi och klimatrådgivning 2018-. Utlysningen är 3 årig, 2018-2020 och samverkansstrukturerna 

mellan kommunerna ser ut som under 2017. Bidragen för utökad rådgivning ökar och fler utökade 

projekt avses beviljas. Samtliga 28 kommuner i regionens fyra län kommer fortsatt att tillhandahålla 

energi- och klimatrådgivning för sina invånare, företag och organisationer. 

Svenska Solelmässan 2017 —troligtvis Sveriges största energi mässa. 760 deltagare och 45 utställare. 

Att jämföra med Vind 2017 med 750 deltagare (40 utställare) Annual Nucler Technology symposium 

150 deltagare (2016) World Bioenergy 300 deltagare år 2017. 

§ 21 Ekonomi - uppföljning 

Bolagets ekonomi är i balans. Omsättningen beräknas till 15 miljoner för 2017 med ett positivt 

resultat. 
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rMalardden En ergy Agency 

im Energikontoret 
If i Mälardalen Båsenberga 2017-12-01 

§22 Personal 
Rekryteringar pågår. I Eskilstuna är det 9 anställda och i Uppsala 10 anställda, utöver VD. Under 

kvartal ett beräknas antal anställda uppgå till 22 personer. 

§ 23 Verksamhetsplan med tillhörande kommunikationsplan 2018 

VD presenterade pågående utvecklingsarbete där arbete med verksamhetsplan och 

kommunikationsplan pågår parallellt. Beslut om ny VP och kommunikationsplan skjuts till 

marsmötet. Utkast kommer styrelsen tillhanda under februari. 

VD presenterade ett förslag till utvecklad organisationsstruktur för att möjliggöra fortsatt utveckling 

och expansion av verksamheten. Förslag är att en mellanchefsstruktur inrättas, där en ny 

chefsposition upprättas på respektive arbetsplats för att avlasta VD. Samt att stödfunktioner 

utvecklas. 

Styrelsen diskuterar och är överens om att en ny organisationsstruktur ligger rätt utifrån rådande 

förutsättningar och att det stärker företaget och förbereder det för fortsatt utveckling. Den nya 

organisationsstrukturen skapar även förutsättningar för intern karriärstege. 

Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att genomföra den nya organisationsstrukturen under 

2018. 

§24 Budget 2018 
VD presenterade förslag för budget 2018. 

Beslut: Styrelsen beslutade att anta presenterat budgetförslag för år 2018. 

§ 25 Övriga frågor 

Michael Hagberg önskar att Energikontoret utökar sin samverkan med regionens universitet. 

Bo Ström önskar att energikontoret utvecklar samverkan med EM och Oxelö Energi kring eventuell 

etablering av vätgasproduktion för Oxelö Energis konvertering från fossilenergi. Förslag till 

samverkan önskas för vätgasbuss-pilotprojekt. 

Jan Andhagen har presenterat energikontorets arbete för resilience cities i Malmö. Jan ser en 

potentiell utvecklingsmöjlighet för energikontoret i arbetet med resilience cities i Mälardalen. 

Lina Yng berättar att dialog pågår om trygg energiförsörjning som ett spår för utveckling, resilience 

cities skulle passa in väl i den utvecklingen. 

Stefan Björnmalm berättade att verksamheten kring utbyggnad av vindkraftpark i Trosa fortgår. 

Jan Andhagen berättade att Mälarenergis styrelse bjudit in Lina Yng att presentera energikontoret 

den 19 december. 

Energikontoret i Mälardalen, Kungsgatan 43, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN 
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Båsenberga, Vingåker 

2017-12-01 

Jan Andhagen 

Ordförande 

Una Yng 

Sekreterare 
Bo Ström 

Justerare 

rAlMardien Energy Agency 

om Energikontoret 
ff i Mälardalen Båsenberga 2017-12-01 

Kommande möten 
Styrelsemöten 2018:  

13 mars, kl 09:30-12:00 (i Uppsala) 

29 maj, kl 10:00-12:00 (i Eskilstuna) 

Årsstämma 2018:  

29 maj, kl 09:30-10:00 (i Eskilstuna) 

§ 26 Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete. 

Energikontoret i Mälardalen, Kungsgatan 43, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN 
infnepnPrgiknntnrpt p 1 www pnprgiknntnr Se 



Malaniaten Energy Agency pa. Energikontoret 
I i Mälardalen Eskilstuna 2018-03-13 

Förslag till budget 2018 

000 

000 

000 

000 

0 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

il 

Beslutad av styrelsen 2017-12-02 

Antagen budget verksamhetsår 2018 Energikontoret i 

Mälardalen AB 

Org nr: 556134-8698 

Rörelsen Varav projektverksamhet 

Rörelsens intäkter 

Serviceavgifter 

Rekvisitioner (bidrag) 

Intäkter (bi,a. medfinansiering) 

Konferens & seminarier, egen regi 

Prognostiserat intäktsbehov 

Summa intäkter 

2 

10 

2 

1 

17 

000 

600 

500 

300 

600 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

 

10 

1 

1 

14 

800 

600 

900 

200 

500 

       

Rörelsens kostnader 

      

Kontorsom kosta nder 2 100 000 

  

500 

Utveckling, köpta tjänster 1 200 000 

 

1 100 

Konferens & seminarier, egen regi 1 300 000 

 

1 300 

Personalkostander 11 800 000 

 

11 200 

Övriga kostander 

 

600 000 

  

400 

Summa kostnader 17 000 000 

 

14 500 

       

[Rörelseresultat 

           

Översikt debiterbar tid 

      

Lönekostander 11 500 000 kr 

  

Antal debiterande timmar 

 

21 300 tim 

  

Antal möjliga debiterbara timmar 

 

22 000 tim 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

Sammanträde med gemensam patientnämnd 

Datum: 2018-02-15 kl. 9.00 — 10.20 

Plats: Fullmäktigesalen, landstingskansliet, Nyköping 

Ledamöter: Landstinget 
Nicklas Adamsson (MP) ordförande 
Barbro Petersson (KD) vice ordförande 
Stefan Gustafsson (C) 

Kommunerna 
Carin Ljunggren (M), Trosa 
Ann-Katrin Elofsson (S), Flen, tjänstgör för Anders Hammarqvist (C) 
Kerstin Windisch (M), Nyköping, tjänstgör för Bo Fagerberg (S) 
Lennart Samuelsson (S), Oxelösund, tjänstgör för Eva Thor (M) 

Ersättare: 

Ej närvarande: 

Landstinget 
Berit Hyllbrant (L) 
Kristina Fransson (M) 

Eskilstuna kommun 
Gnesta kommun 
Katrineholms kommun 
Strängnäs kommun 
Vingåkers kommun 

Sekreterare: Kajsa Johansson 

Medverkande: Anna Wångmar, enhetschef patientnämndens kansli 

Justerade §§ 1 —9 
paragrafer 

Justerare Nicklas Adamsson (MP) och Carin Ljunggren (M) 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstingelsormland@dll.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

Vid protokollet: 

( 
Kaja Johaå 'son 
Sekreterare 

C 'in Ljunggren (M) 

  

jYe' Landstinget Sörmland 
Tel: 0155-24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstingelsormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

Innehållsförteckning 

Beslutsärenden 

§ 1/18 Fastställande av dagordning 

§ 2/18 Information vid gemensamma 
patientnämnden den 15 februari 2018 

§ 3/18 Verksamhetsplan med budget 2018-2020 PN17-0013-2 

gemensam patientnämnd 

4 4/18 Internkontrollplan 2018 patientnämnden PN18-0005-1 

§ 5/18 Verksamhetsberättelse 2017 gemensamma PN18-0007-1 

patientnämnden 

§ 6/18 Rapport - Patienters och närståendes PN18-0008-1 

upplevelser av den specialiserade 
vuxenpsykiatrin 

§ 7/18 Statistik stödpersoner, sammanställning PN17-0009-9 

december 2017 

§ 8/18 Anmälningsärenden 2018-02-12 PN18-0002-1 

§ 9/18 Övrig fråga 

  

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 —24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 —0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM MAME/RIMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

§ 1/18 Fastställande av dagordning 

1. Ärendet "övrig fråga" läggs till som ärende nr 7. 

2. I övrigt fastställs dagordningen i enlighet med utskickad handling. 

Yrkande 

Ordföranden Niklas Adamsson (MP) yrkar att ärendet "övrig fråga" läggs till 
dagordningen. 

Proposition 

Ordföranden ställer yrkanden, enligt eget förslag, under proposition och finner att det 
bifalls. 

  

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 — 24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100— 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

§ 2/18 Information vid gemensamma 
patientnämnden den 15 februari 2018 

• Matilda Uvnäs, utredningssekreterare, patientnämndens kansli, presenterar 
rapporten "Patienters och närståendes upplevelser av den specialiserade 
vuxenpsykiatrin". Rapporten ska kunna användas av hälso- och sjukvården i ett 
lärande syfte, där patient och närståendes upplevelser tas tillvara i 
kvalitetsförbättringsarbetet. 

• Anna Wångmar, enhetschef patientnämndens kansli, lämnar aktuell 
information från kansliet 

o samverkan mellan patientnämndens kansli och 
patientsäkerhetsenheten har utökats: var tredje vecka granskar 
enheterna gemensamt inkomna ärenden till patientnämnden, och 
ärende som inkommit via IVO. Detta har säkrat en snabbare 
hantering av ärenden. 

  

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155-24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstinge1.sormland@d11.se Org.nr: 232100— 0032 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

IIANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

§ 3/18 Verksamhetsplan med budget 2018-2020 
gemensam patientnämnd 

Diarienummer: PN17-0013 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2018-02-15 § 3/18 

Gemensamma patientnämndens beslut 

Verksamhetsplan med budget 2018-2020 godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framskrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Landstinget Sörmland tillämpar balanserad styrning. Styrmodellen tillämpas av 
samtliga nämnder, verksamheter och av landstingets helägda bolag. Den balanserade 
styrningen är en strukturerad metod som ger förutsättningar för 

• Helhetssyn på verksamheten 

• Enhetlig planering, styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten mot 
de landstingsövergripande målen 

• Ökad möjlighet till delaktighet och ansvarstagande i hela organisationen. 

• Tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. 

Mål och budget 2018 — 2020 beslutades den 17/10 2017 i landstingsstyrelsen. 
Respektive nämnd har efter beslut tillgång till sin ram. 

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 —24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstinget.sormland@dllse Org.nr: 232100 — 0032 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-02-06 
Verksamhetsplan 2018 för gemensamma patientnämnden 

Beslutet expedieras till 

Anna Wångmar, enhetschef patientnämndens kansli 
Akten 

  

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 —24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstingelsormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

§ 4/18 Internkontrollplan 2018 patientnämnden 

Diarienummer: PN18-0005 

Behandlat av Mötesdatum Ärendem. 
1 Gemensam patientnämnd 2018-02-15 § 4/18 

Gemensamma patientnämndens beslut 

Internlcontrollplan för 2018 godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framskrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Med intern kontroll menas alla rutiner som syftar till att säkerställa att landstingets 
verksamheter bedrivs effektivt och korrekt och att säkra landstingets tillgångar 
och förhindra förluster, samt skydda personalen mot oberättigade misstankar om 
oegentligheter. 

Kravet på intern kontroll utgår från kommunallagens bestämmelser om god 
ekonomisk hushållning, vari även ingår krav på en effektiv organisation och 
verksamhet. 

Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Olika granskningsområden bör väljas ut 
med utgångspunkt från en väsentlighets och riskbedömning. 

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
återrapportereras till nämnden vid sammanträdet den 16 november 2018. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-01-17 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100— 0032 
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LAND STINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

Internlcontrollplan 2018 gemensam patientnämnd 

Beslutet expedieras till 

Anna Wångmar, enhetschef patientnämnden kansli 
Akten 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

§ 5/18 Verksamhetsberättelse 2017 gemensamma 
patientnämnden 

Diarienummer: PN18-0007 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2018-02-15 § 5/18 

Gemensamma patientnämndens beslut 

Verksamhetsberättelse 2017 för den gemensamma patientnämnden godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framslcrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den gemensamma patientnämnden i Landstinget Sörmland är en gemensam 
nämnd för landstinget och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans 
för rådgivning och problemlösning och tar emot synpunkter och klagomål som rör 
all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Nämndens uppdrag regleras i lagen 
om patientnämndsverksamhet (1998:1656). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-01-17 
Verksamhetsberättelse 2017 gemensam patientnämnd 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dlIse Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

§ 6/18 Rapport - Patienters och närståendes 
upplevelser av den specialiserade 
vuxenpsykiatrin 

Diarienummer: PN18-0008 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2018-02-15 § 6/18 

Gemensamma patientnämnden beslut 

Rapporten Patienters och närståendes upplevelser av den specialiserade 
vuxenpsykiatrin godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framskrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

För att på bästa sätt tillvarata de synpunkter och klagomål som inkommer till 
patientnämnden, har den gemensamma patientnämnden beslutat att två gånger per 
år utge en rapport. Rapporten ska, utifrån av nämnden valda områden inom hälso-
och sjukvården, ge en djupare beskrivning av de inkomna synpunkter och 
klagomålens innehåll. Rapporterna och dess resultat och slutsatser ska delges 
berörda verksamheter, ledning och politik i syfte att bidra till ett lärande och en 
utveckling av hälso- och sjukvården. 

Under 2016 inkom 100synpunkter/klagomål från patienter och närstående 
gällande deras upplevelse av den specialiserade vuxenpsykiatrin. Dessa 
synpunkter/klagomål har analyserats och kartlagts i rapporten. 

Landstinget Sörmland 
Tel, 0155 —24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100— 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-01-17 
Rapport: Patient och närståendes upplevelser av den specialiserade 
vuxenpsykiatrin. 

Beslutet expedieras till 

Akten 
Anna Wångmar, enhetschef patientnämndens kansli 

  

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 —24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstinget.sonnland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 - 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DAUTM DIAFUENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

§ 7/18 Statistik stödpersoner, sammanställning 
december 2017 

Diarienummer: PN17-0009 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2018-02-15 § 7/18 

Gemensamma patientnämndens beslut 

Delegationsbeslut gällande antalet förordnade stödpersoner under perioden 
oktober — december 2017 godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framskrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls-

 

Ärendet 

Till patientnämndens uppdrag hör att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner 
till de patienter som önskar och som tvångsvårdas enligt Lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT), Lagen om rättpsykiatrisk vård (LPT) samt Smittskyddslagen 
(SML). Enligt lagstiftningen ska varje tvångsvårdad patient informeras om sin rätt 
till stödperson. När intresse finns ska patientnämnden underrättas om detta för att 
sedan kunna förordna en stödperson till aktuell patient. 

Stödpersonsuppdraget innebär att fungera som ett stöd för patienten under 
pågående tvångsvård. Det förpliktigar regelbunden kontakt/besök. Stödpersonen 
har rätt att närvara vid förhandlingar i förvaltningsrätten om patienten önskar. 
Ersättningen för uppdraget är uppdelat i en beskattningsbar arvodesdel om 450 kr 
per månad samt en omkostnadsdel om 600 kr per månad. Reseersättning utgår. 
För att ersättning ska utgå krävs det att stödpersonen regelbundet rapporterar till 
patientnämnden hur uppdraget fungerar samt om dess innehåll. 

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 — 24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköpin 
E-post: landstingetsormland@dil.se Org.nr: 232100 — 00S2 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2018-02-15 PN18-0001-2 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-01-17 
Statistik stödpersoner, sammanställning december 2017 

Beslutet expedieras till 

Anna Wångmar, enhetschef patientnämndes kansli 
Akten 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

§ 8/18 Anmälningsärenden 2018-02-12 

Diarienummer: PN18-0002 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2018-02-15 § 8/18 

Gemensamma patientnämndens beslut 

Redovisningen godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framskrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Följande handlingar anmäls vid nämndens sammaträde den 12 februari 2018 

Gemensamma patientnämndens arbetsutskott 
minnesanteckningar 20 november 2017 
minnesanteckningar 5 februari 2018 

Delegationsbeslut ekonomidirektören 
- beslutsattestanter för gemensamma nämnder 2018 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-02-06 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstingelsormland@d11.se Org.nr: 232100 —0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

ILANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-02-15 

 

DIARIENUMMER 

PN18-0001-2 

§ 9/18 Övrig fråga 

Nämndens ersättare och ledamöter uppmanas inkomma till arbetsutskottet med 
förslag gällande tema för rapport och analysarbete vid patientnämndens kansli. 

  

  

Landstinget Sörmland 
Tet 0155 —24 50 00 

Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping , 
E-post: landstingelsormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032. 
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PROTOKOLL 2018-02-27 
Styrelsemöte nr 1/18 

GNESTAHEM 

 

  

Styrelse Ingrid Jemeborg Glimne, ordf. (närvarande från §8) 
Anders Simme, v. ordf. 
Bruno Jervfors 
Christer Gustafsson, ej närvarande 
Tomas Brucefors 
Bo Eklund, suppleant 
Lill Björk, suppleant, ej närvarande 

Övriga deltagare Hans Persson, VD 

Beslutande 
Ingrid Jemeborg Glimne, ordf. 
Anders Simme, v. ordf. 
Bruno Jervfors 
Tomas Brucefors 
Bo Eklund 

Tid Kl. 15:30 -18:00 
Plats Gnestahems kontor, Thulegatan 4, Gnesta 

Dagordning: 
§ 1 Mötets öppnande. 
§ 2 Val av justerare. 
§ 3 Godkännande av dagordning. 
§ 4 Föregående protokoll 
§ 5 Finansrapport 
§ 6 Bokslut 2018, förvaltningsberättelse, utkast. 
§ 7 Köp av tomter 
§ 8 Rapporter 

• Nyproduktion Åkervägen 
• Hyresförhandlingar 

§ 9 Uthymingsläget 
§ 10 Tillägg/ändring till företagsledaravtal 2005-04-28 
§ 11 Personal 
§ 12 Övriga frågor 

• Enkät styrelsen 
§ 13 Nästa möte 12/3-18 klockan 16:30, endast ordinarie styrelseledamöter 
§ 14 Avslutning 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Styrelsens säte 
Box 52 
646 21 GNESTA Thulegatan 4 0158-368 20 0158-266 60 Gnesta Kommun 

Organisationsnr Postgiro Bankgiro Internet 
556559-6268 49 42 08-2 5091-3953 www.gnestahem.se 



§ 1 Mötets öppnande. 
Vice ordförande Anders Sitnme hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Det beslutades att Bo Eklund går in som ordinarie ledamot 

§ 2 Val av justerare. 
Tomas Brucefors valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 3 Godkännande av dagordning. 
Utdelad dagordning godkändes 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes 

§ 5 Finansrapport 
VD Hans Persson gick igenom finansrapporten. 
Lars Olsson Normfinans var inbjuden till mötet men fick förhinder att närvara, styrelsen beslutade att 
bjuda in Lars Olsson till nästa möte. 

6 Bokslut 2018, förvaltningsberättelse, utkast. 
VD Hans Persson delade ut och gick igenom utkast till årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 
VD kommer att arbeta, in där så möjligt, de synpunkter som inkommit. Årsredovisningen skrivs under 
den 12 mars klockan 16:30. 

7 Köp av tomter 
VD Hans Persson arbetar vidare med att hitta lämpliga tomter för framtida nyproduktion 
av bostäder. 

§ 8 Rapporter 
• Nyproduktion Åkervägen 

Projektering för 44 lägenheter, ettor och tvåor på Åkervägen i Gnesta pågår. 

• Hyresförhandlingar 
Bolaget och Hyresgästföreningen kommer att påbörja förhandling om bostadshyrorna för 
2018 den 6 mars. 

§ 9 Uthyrningsläget 
Inga lägenheter som inte har något kontrakt. 

§ 10 Tillägg/ändring till företagsledaravtal 2005-04-28 
Styrelsen godkände ej ändringen/tillägget, ordförande fick i uppdrag att omarbeta texten 
så att inga tveksamheter kvarstår. 

§ 11 Personal 
2016 skickade bolaget ut en förfrågan om arbetstagarrepresentant, inga förslag inkom. 
Styrelsen beslutade att skicka ut en ny förfrågan. 

§ 12 Övriga frågor 
Ordförande Ingrid Jemeborg visade på en enkät om utvärdering av styrelsens arbete. 
VD fick i uppdrag att "snygga" till enkäten och skicka ut den till styrelsen. 



§ 13 Nästa möte 12/3-18 klockan 16:30 (Obs endast för ordinarie ledamöter) 

§ 15 Avslutning 
Vice ordföranden tackade för ett bra möte. 

Vid protokollet 

-(>  

Hans Persson 

Justeras Justeras 

t--rn,' 81k-J  
Anders Simme Tornas Brucelörs 
Vice Ordförande Utsedd justerare 



Styrelsens säte 

Gnesta Kommun 

PROTOKOLL 2018-02-26 
Styrelsemöte nr 1/18 ( sid 1-3) 

Gnesta Förvaltnings AB 

  

   

Styrelse 

Övriga deltagare 

Fredrik Norberg, ordf, 
Sarah Kinberg, vice ordf, 
Annika Eriksson, ej närvarande 
Birgitta Möller, ej närvarande 
Camilla Winte 
Åsa Tallberg, suppleant 
Sami Smedberg, suppleant, ej närvarande 
Johan Dengg, suppleant, ej närvarande 

Hans Persson, VD 
Conny Karlsson, förvaltningschef 
Lars Olsson, Normfinans §5 

Beslutande Fredrik Norberg 
Sarah Kinberg, vice ordförande 
Camilla Winte 
Åsa Tallberg 

Tid Kl. 15:00— 18:00 

Plats Gnestahems lokaler Thulegatan 4, Gnesta 

Dagordning: 

§1 Mötets öppnande. 
§2 Val av justerare. 
§3 Godkännande av dagordning. 
§4 Föregående protokoll 
§5 Finansrapport 
§6 Bokslut 2017, förvaltningsberättelse utkast 
§7 Rapporter 

• Ny sporthall Gnesta 
• Förskola Dansut 
• Äldreboendet Strandhagen 
el Simhallen 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax 
Box 52 

   

646 21 GNESTA Thulegatan 4 0158-368 20 0158-266 60 

Organisationsnr Postgiro Bankgiro Internet 
556633-9221 49 42 08-2 5091-3953 WWW. g nes t a hem . se 



• Laxne skola 
• Dammlöta Hage 
• Powerhuset 
• F'aviljong Freja 

§8 Långsiktig ekonomi 
§9 Hyresutredningen 
§10 Ny logotype 
§11 Personal 
§12 Öv-riga frågor 
§13 Nästa möte 2018-03-12 klockan 11.00 
§14 Avslutning 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande Fredrik Norberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare. 
Sarah Ki erg valdes jämte vice ordförande att justera dagens protokoll. 
Det beslutades att suppleant Åsa Tallberg går in som ordinarie ledamot 

§ 3 Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes, 

§ 4 Föregående protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 5 Finansrapport 
Lars Olsson, Normfinans gick igenom marknadsutsikter både globalt och nationellt. 
Finansrapporten per 1 mars 2018 förklarades och styrelsen informerades om nyckeltal, 
räntebindningar och kapitalbindningar. 

§ 6 Bokslut 2017, förvaltningsberättelse, utkast. 
VD Hans Persson gick igenom 2017 års bokslut och ett utkast till årsredovisning 
delades ut. Det konstaterades att bolaget glädjande uppvisar ett positivt resultat. 
Synpunkter lämnas till VD senast torsdag 8 mars. 
Underskrift av årsredovisningen sker den 12 mars. 

§ 7 Rapporter 
• Ny sporthall Gnesta 

Upphandling av markentreprenaden klar och arbetena kommer att startas så fort som möjligt. 
• Förskola Dans ut 

Byggnation pågår som planerat 
• Äldreboendet Strandhagen 

Byggnation pågår följer väl planeringen 
• Simhallen 

Konflikten fortgår och bolaget har lämnat in inlaga S4 till skilj enämnden, 
• Laxne skola 

VD Hans Persson redovisade vilka åtgärder som vidtagits sen uppsägningen av nu gällande 
hyreskontrakt. 

• Dammlöta Hage 
Lokalerna fullt uthyrda, bolaget förbereder eventuell försäljning av fastigheten. 

• Powerhuset 
Fastigheten såld till Gnesta Kommun 201742-31. 



Justeras 

redrik Norber Sarah Kinberg 
Vice ordföran e Justerare 

• Paviljonger Freja 
Paviljongerna är klara och beräknas kunna tas i bruk av skolan 2018-02-28. 

8 Långsiktig ekonomi 
Styrelsen diskuterade den expansion som bolaget står inför, en stor utmaning som kommer att 
kräva mycket av bolaget både ekonomiskt och kapacitetsmässigt, hot och möjligheter 
diskuterades. Lånesituationen ser fortfarande ljus ut för bolaget och den nya hyresutredningen 
som har genomförts gör att bolaget på lång sikt ser ut att klara ekonomin. 

§9 Hyresutredningen 
VD Hans Persson informerade om det fortsatta arbetet där det nu börjar bli dags för 
kundvårdsmöten. 
Styrelsen uppskattar stort utfallet och ger Birgitta Möller en stor eloge för allt det arbete hon 
lagt ner. 

§10 Ny logotype 
Förvaltningschef Conny Karlsson presenterade ett förslag till en ny logotype för bolaget. 
Styrelsen gav ledningen i uppdrag att fortsätta jobba vidare på den presenterade logotypen och 
successivt byta ut den gamla. 

§11 Personal 
2016 skickades en förfrågan till de fackliga organisationerna Kommunal och Vision om 
styrelserepresentant från arbetstagarna. En ny förfrågan skall skickas ut nu under 2018. 
Styrelseordförande Fredrik Norberg redovisade ett förslag om ändring i företagsledaravtal där 
VD ges rätt att på egen begäran gå i pension från och med 61 års ålder och skyldigheten att avgå 
med pension utgår. Förslaget godkändes av styrelsen. 

§12 Övriga frågor 
Inga 

§11 Nästa möte 
2018-03-12 klockan 11.00 underskrift årsredovisning (OBS endast för ordinarie ledamöter) 

Möten därefter blir 2018-05-16 klockan 15:30 

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

Vid protokollet 

-Hans Persson 
Sekreterare 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 
PROTOKOLL 

 

NANDLAGOARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DIARIENUMMER 

NSV18-0001-2 

Sammanträde med nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Datum: 2018-03-09 kl. 9.00 — 14.15 
ajoungering 13.20-13.10 

Plats: Mariebergsgå'rden, Nyköping 

Ledamöter: Landstinget 
Jacob Sandgren (S) ordförande, §§1-5 
Lena Zeller (L), §§1-5 
Inga-Lill Fredriksson (C), §§1-5 
Nadim Hassen (MP), §§1-5 
Kirsi Fransson (VIP), §§1-5 
Anniola Nilsson (M), §§1-5 

Kommunerna 
Martina Johansson (C), Trosa 2:a vice ordf, §§1-5 
Monica Lindell Ryl&I (S), Strängnäs, §§1-5 
Ulrica Truedsson (S), Katrineholm, §§1-5 
Robert Skoglund (S), Vingåker, §§1-5 
Marjo Gustafsson (S), Nyköping, tjänstgör för Veronica 
Andersson (S), §§ 1-2 
Veronica Andersson (S), Nyköping, §§, 3-5 
Daniel Ljungkvist (S), Flen, §§1-5 

Ersättare: 

Ej närvarande: 

Landstinget 
Camilla Holmgren (S) 
Britta Bergström (S) 
Roger Ljunggren (S) 
Erika Rydja Sandvik (L) 
Barbro Petersson (KD) 
Christer Sundqvist (M) 

Kommunerna 
Birgitta Carlheim Gyllensköld (M), Katrineholm, §§1-5 
Anders Jonsson (C), Flen, §§-1-5 
Mado Gustafsson (S), Nyköping, §§ 3-5 

Eskilstuna kommun 
Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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Vid protokollq• 

i - 

Llk 'r  Kaj 4apohan6 on 
$ekyterare 

.Att ter si 

ob Sandgren (S) lansson (C) 
Ordförande 2a vice ordförande 

LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DIARIENUMMER 

NSV18-0001-2 

Sekreterare: Kajsa Johansson 

Medverkande: Monika Agnedal, verksamhetchef regional stöd 
socialtjänst och vård 
Carina Forsman Björkman, FOU-chef 
Peter Svedin, chef hjälpmedelscentralen 
Monica Andersson, regional samordnare vård- och 
omsorgscollege 

Justerade §§ 1 — 5 
paragrafer 

Justerare Jacob Sandgren (S) och Martina Johansson (C) 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstinget.sorrnland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 

SID 2(9) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DIARIENUMMER 

NSV18-0001-2 

Innehållsförteckning 

Beslutsärenden 

§ 1/18 Fastställande av dagordning 

§ 2/18 Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 9 mars 2018 

4 3/18 Verksamhetsberättelse 2017 regionalt stöd 
för samverkan kring socialtjänst och vård 

§ 4/18 Revidering av delegationsordning för 
nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård 

§ 5/18 Internkontrollplan 2018 NSV 

NSV18-0007-2 

NSV18-0009-1 

NSV18-0011-1 

Landstinget Sörmland 
Tel: 0155 —2450 00 

Reps lagaregatan 19 611 88 Nyköping 
E-post: landstingelsormland@c111.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DIARIENUMMER 

NSV18-0001-2 

§ 1/18 Fastställande av dagordning 

1. Ärendet intemkontrollplan 2018 NSV läggs till som nytt ärende, nummer 3 
2. I övrigt fastställs dagordningen enligt utskickad handling. 

Yrkande 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) yrkar att ärendet "internkontrollplan 2018 NSV" 
läggs till på dagordningen. 

Proposition 

Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att det bifalls. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dllse Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DIARIENUMMER 

NSV18-0001-2 

§ 2/18 Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 9 mars 2018 

• Information från Nyköpings kommun — Helena Persson och Victor Eriksson 
Gonzalez, enhetschefer division social omsorg 

• Förändra radikalt teamen presenterar sitt arbete — Katarina Wetter Edman, 
forskningsledare FoU i Sörmland, Anja Lahti, närvårdskoordinator 
landstinget Sörmland, Theresa Laurffi, enhetschef, psykiatriska 
mottagningen Eskilstuna, och Susanne Fredberg Persson, områdeschef 
hälso- och sjukvård vid socialförvaltningen i Flens kommun 

• Verksamhetsberättelse 2017 regionalt stöd socialtjänst och vård — Monika 
Agnedal, verksamhetschef, Peter Svedin, chef hjälpmedelscentralen, Monica 
Andersson, regional samordnare Vård- och omsorgscollege och Carina Forsman-
Björkman, FOU-chef 

• Handlingsplaner PRIO - Karin Dahlqvist Claesson, projektledare division 
psykiatri 

• Information från verksamheten regionalt stöd socialtjänst och vård - Monika 
Agnedal, verksamhetschef 

• - • 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstingelsorm1and@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM OLAIDENURIMER 

2018-03-09 NSV18-0001-2 

§ 3/18 Verksamhetsberättelse 2017 regionalt stöd 
för samverkan kring socialtjänst och vård 

Diarienummer: NSV18-0007 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2018-03-09 § 3/18 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Verksamhetsberättelse 2017 för regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och 
vård godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framslcrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen innehåller fyra avsnitt 
• Uppföljning och bokslut av regionalt stöd kring socialtjänst och vård 

• Uppföljning och bokslut av FoU i Sörmland 

• Uppföljning och bokslut av hjälpmedel 

• Uppföljning och bokslut av vård- och omsorgscollege 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-02-27 
Verksamhetsberättelse 2017 regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Samtliga kommunstyrelser i Sörmland 
Landstingsstyrelsen 
Ekonomistaben 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstingelsormland@d11.se Org,nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DJARIENUMMER 

NSV18-0001-2 

§ 4/18 Revidering av delegationsordning för 
nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård 

Diarienummer: NSV18-0009 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2018-03-09 § 4/18 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Revidering av delegationsordning för nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds delegationsordning revideras 
med anledning av att landstingsstyrelsens beslut den 2017-09-05, § 123/17, ersätter 
beslutet från den 2016-04-05, § 56/16. I enlighet med landstingsstyrelsens beslut 
ändras delegaten i punkt 10A, gällande arbetsgivaransvar för arbetsmiljö, till att vara 
landstingsdirektören istället för verksamhetschef för regionalt stöd socialtjänst och 
vård. 

I punkt 11A ändras hänvisningen till kommunallagen med anledning av den nya 
kommunallagen (2017:725). Nu regleras beslut av ordföranden på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas av 6 kap 39 §. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2018-02-27 
Ändringversion - delegationsordning för den gemensamma nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HAKOLAGGARE 

 

DATUM 

2018-03-09 

 

DiAmErrummER 
NSV18-0001-2 

Beslutet expedieras till 

Jan Grönlund, landstingsdirektör 
Monika Agnedal, verksamhetschef regional stöd socialtjänst och vård 
Caroline Dexfalk, chefsjurist 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 —0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE DATUM DJARIENUMMER 

2018-03-09 NSV18-0001-2 

§ 5/18 Internkontrollplan 2018 NSV 

Diarienummer: NSV18-0011 

Behandlat av Mötesdatum _ Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2018-03-09 § 5/18 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Länsstyrgruppen får i uppdrag att formulera internkontrollplan för 2018. 

Yrkande 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) yrkar att länsstyrgruppen får i uppdrag att 
formulera en internkontrollplan för NSV 2018. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer eget yrkande under förslag och finner att 
det bifalls. 

Ärendet 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
Internkontrollplanen följer de olika perspektiven; medborgarperspektivet, process-
och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet samt miljöperspektivet. 

Beslutet expedieras till 

Monika Agnedal, verksamhetschef regional stöd socialtjänst och vård 
Länsstyrgruppen 

, 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN - 

FEBRUARI 2018 

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 
104,6% för närvarande. 

Risköversikt 
2018-02-28 

Avkastning 
2018-01-31 

Portföljrisk - marknadsvärdering 

  

Marknadsvärderade tillgångar 147,0 -0,4% 
Marknadsvärderad skuld 140,6 0,2% 
Marknadsvärderad konsolidering 104,6% -0,6% 
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0% 
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0% 

Nedan återfinns en sammanställning som visar vilken spridning i resultat som kan förväntas 
vid årsskiftet givet dagens portföljsamnnansättning. 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 Förväntad 
konsolidering 

Jämfört med 
idag 

Marknadsvärderad konsolidering vid årsskiftet 2018/2019 

  

Medelvärde 104,9% 0,3% 
5% högsta 111,9% 7,3% 
5% lägsta 99,1% -5,5% 
0,5% lägsta 97,0% -7,7% 



Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 147,0 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn. 

AVSTÄMNING MOT POLICY 

    

Tillgångsslag Andel av portfölj 

 

Limiter 

  

2018-02-28 Min 

 

Max 

Likvida medel 0% 0% 

 

10% 
Nominella räntor 28% 10% 

 

30% 
Realräntor 42% 40% 

 

100% 
Aktier 30% 0% 

 

40% 
- svenska 9% 0% 

 

10% 
-utländska 21% 0% 

 

30% 
Alternativa tillgångar 0% 0% 

 

10% 

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

TILLGÅNGSALLOKERING 

n Svenska aktier- 9% 

Globala aktier- 21% 

Nom räntor- 28% 

• Realräntor- 42% 

• 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. 
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TILLGÄNGSUTVECKUNG JÄMFÖRT MED INDEX 

TIllgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens 

senaste månaden senaste månaden 
Nominella räntor OMRX Bond 0,2% 0,4% -0,2% 
Reala räntor OMRX REAL -0,1% 0,2% -0,3% 
Svenska aktier OMX 50% / OMRX Bond 50% -0,4% -0,1% -0,3% 
Udänska aktier MSCI AC World (SEK) 50% / OMRX Bond 50 -1,7% 0,4% -2,0% 
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -0,4% 0,3% -0,7% 

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens 

sedan 2017-12-3 I sedan 2017-12-31 

Nominella räntor OMRX Bond 0,2% 0,1% 0,2% 
Reala räntor OMRX REAL -1,2% -1,0% -0,3% 
Svenska aktier OMX 50%! OMRX Bond 50% 0,0% 0,2% -0,3% 

Udänska aktier MSCI AC World (SEK) 50% / OMRX Bond 50' 0,9% 1,1% -0,2% 

Totalportföljen Sammansatt jämförelselndex -0,4% -0,2% -0,2% 

Källa för Index: Bloomberg 

Kommentarer kring eventuella avvikelser 
En stor andel av aktieportföljen är säkrat för kursnedgång. Kostnaden för denna säkring 
medför att aktieportföljen 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 8c 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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