
Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Tid och plats för sammanträde

Torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan
15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.00. Frösjön/Lockvattnet, Elektron. Oppositionen (C, L,
V); kl. 08.00. Björken, Elektron. Oppositionen (MP); kl. 08.00. Lokal, Elektron.

Förslag till justerare

Ordinarie: Lill Björk (C) Ersättare: Therese Alwert (S)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 31 oktober 2018, kl. 16.00. Kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.

Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Allmänhetens frågestund

Information:

~ Folkhälsa och våld i nära relationer, Lotta Brattberg

Offentliga 1-6, Ej offentliga 7

Nr. Diarienummer Ärende

1 SN.2018.102 Återkoppling vidtagna åtgärdsplaner avseende
ekonomiskt underskott inom VOF

2 SN.2018.55 Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen
2018 - revidering

3 SN.2018.99 Ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren 2019

4 SN.2018.97 Sammanträdestider 2019

5 SN.2018.3 Anmälningsärenden



Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE – KUNGÖRELSE

6 SN.2018.81 Delårsrapport 2018

7 SN.2018.4 Förvaltningschefen informerar

Ingrid Jerneborg Glimne Marie Solter

Ordförande Sekreterare



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se

www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Upprättad: 2018-10-10

Diarienummer: SN.2018.55

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Egenavgifter i vuxen- och omsorgsförvaltningen 2018 -
revidering

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Revidering av dokumentet "Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och

LSS".

Ärendebeskrivning

Vuxen- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en avgiftsspecifikation för
egenavgifter inom förvaltningens område gällande bistånd för ärenden för äldre
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.

Avgiftsspecifikationen revideras avseende beräkningar av matavgifter för LSS-
verksamheten samt att ett tillägg kring hyra inom kortvården görs.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-10

2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter SoL och LSS

Beslutet ska skickas till

~ Linda Bergström, verksamhetschef AoB

~ Julia Sundberg, utredare AoB

Ann Malmström Julia Sundberg

Förvaltningschef Utredare
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Avgifter och taxor år 2018 inom äldreomsorg och
omsorg om personer med funktionsnedsättning i
Gnesta kommun

Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag.
Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte
överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 januari
2018.

Prisbasbelopp (PBB) för år 2018

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av
konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från
Statistiska centralbyrån (SCB).

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att
avgifterna både kan sänkas och höjas.

Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyråns för år 2018 är 45 500 kr.

Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2018

Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).

Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och
maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr.

Beräkning av minimibelopp år 2018

Minimibeloppet är normala levnadskostnader.

Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien,
dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård,
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

- För ensamboende äldre beräknas minimibeloppet 1/12 del av 1,3546 gånger
prisbasbeloppet. År 2018 är det 1,3546 x 45 500/12 = 5136,19 kr.

- För samlevande äldre makar/sambor var för sid beräknas minimibeloppet
1/12 del av 1,1446 gånger prisbasbeloppet. År 2018 är det 1,1446 x
45 500/12= 4339,94 kr.

Personer med funktionsnedsättning (under 65 år) har i vissa fall särskilda kostnader
för bosättning och familjebildning. Levnadskostnader för yngre personer med
funktionsnedsättning bör efter en individuell prövning beräknas till en nivå som
överstiger minimibeloppet med 10 %.

Ensamboende under 65 år (45500/12=3791,6x1,3546=5136,19+10%)=5707 kr.
Samlevande makar/sambor var för sig under 65 år
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(45500/12=3791,6x1,1445=4339,9+10%=4822 kr.

Beräkning av avgifter inom äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionsnedsättning år 2018

Kommunfullmäktige i Gnesta beslutade (SN 2012.145) att från och med 2013
årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt
prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas. Flera av
taxorna är konstruerade som procentuell andel av prisbasbeloppet eller i enlighet
med konsumentverkets normer.

Beskrivning av produkt (utanför maxtaxa) Avgifter
2015

Avgifter
2018

Mat särskilt boende äldre med gemensam kosthållning. 3236 kr 3570 kr

Mat i korttidsboende
Mat i kortidsboende beräknas på 1/30 av matavgift/månad
för särskilt boende. Förhöjning på matavgift ingår matpriset.

108 kr 119 kr

Mat i ordinärt boende
År 2018 lunch
År 2018 frukost/kvällsmål

52 kr
37 kr

61 kr
46 kr

Mat i dagverksamhet
Mat som serveras vid dagverksamhet omfattar frukost,
lunch samt kaffe med bröd.

59 kr 61 kr

Pensionärslunch
Pensionärslunch på Träffpunktens verksamhet (omfattar
huvudrätt, sallad, måltidsdryck, bröd, smör och kaffe)

52 kr 61 kr

Förbrukningsmaterial
Enligt Konsumentverkets normer för förbrukningsvaror och
vissa sjukvårdsartiklar för en person.

100 kr/
månad

120
kr/månad

Månadshyra kortvården
Från och med 4:e boendemånaden betalar man hyra som
motsvarar den billigaste hyran på SÄBO.

3627 kr

Beskrivning av tjänst (inom maxtaxa) Avgifter
2015

Avgifter
2018

Maxtaxa – vård- och omsorgsavgift 1780 kr/
månad

2044 kr/
månad

Korttidsboende - Vård och omsorgsavgift
Omvårdnadsavgift på korttidsboende beräknas på 1/30 av
maxtaxan.

59 kr/dygn 68 kr

Trygghetslarm
Avgiften är fördelat per månad och avrundat till hela kronor
och är 5,4 % av 12 del av prisbasbeloppet. Fast avgift per
månad.

200 kr/
månad

205 kr/
månad

Egenavgift för borttappad larmknapp - 850 kr

Egenavgift för ej återlämnat larm - 2400 kr

Hemtjänst – Vård- och omsorgsavgift
Inom hemtjänst tas en omsorgsavgift per timme. Avgiften är
högst 2044 kr/månad (maxtaxa) vilket motsvara sex timmar
per månad. Avgiften per timme är beräknat som en tolftedel
av 53,92% av prisbasbeloppet delat med sex.

297 kr/
timme

341 kr/
timme

Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som är
inskrivna inom hemsjukvården. Avgiften är per månad och
ingår i maxtaxan.

156 kr/
månad

160 kr/
månad

Hemsjukvård i ordinärt boende – Personer som inte är
inskrivna inom hemsjukvården tas avgift per besök.

156 kr/
besök

160 kr/
besök
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Taxa för olika hjälpmedel

Taxa för höftskyddsbyxor debiteras av
hjälpmedelscentralen/Landstinget. Taxa för ortoser,
korsetter och kompressionshjälpmedel fastställs till att höjas
årligen enligt konsumentprisindex med basår oktober 2012.

Avgifter
2015

Avgifter
2018

Individuellt utformade

Liten ortos eller åtgång mindre än 50 cm2 - 108 kr

Handledsortos eller åtgång mindre än 200 cm2 - 162 kr

Helhandsortos eller åtgång mindre än 450 cm2 - 272 kr

Armbågsortos eller åtgång mindre än 450 cm2 - 380 kr

Epicondylit bandage - 216 kr

Prefabricerande mjuk standard modell

Finger eller tumortos - 108 kr

Fot - 162 kr

Handledsortos - 272 kr

Rygg, knä - 380 kr

Kompressionshjälpmedel, högst 2 uppsättningar/år

Kompressionsstrumpa eller ärm - 216 kr

Par eller byxa - 433 kr

Kompressionshandske - 108 kr

Beräkning av matavgifter för LSS verksamheten år 2018

Avgifterna för måltider inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning
(tidigare s.k. Stödverksamhet) beslutade socialnämnden i ärendet SN 2012.145 att
från och med 2013 årligen beräkna avgifterna utifrån den fastställda procentsatsen

av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att avgifterna både kan sänkas och höjas.

Beräkning av avgift för måltider inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning

Avgifter år
2015

Avgifter år
2018

Mat inom LSS fritidsverksamhet – År 2018: 45500/365x0,746= 91 kr 93 kr

Frukost (0,165) 15 kr 20 kr

Lunch (0,3297) 30 kr 41 kr

Middag (0,3297) 30 kr 41 kr

Mellanmål (0,1099) 10 kr 14 kr

Kostnad per dag 91 kr
85 kr

93 kr
116 kr

Mat inom daglig verksamhet

Frukost 15 kr 20 kr

Lunch 30 kr 41 kr

Kaffe med bröd 10 kr 14 kr

Kaffe 5 kr 7kr

Kostnad per dag 60 kr 93 kr 82 kr

Mat inom LSS korttidsvistelse för både måltider
under/över 16 år, per dag

Måltider under 16 år per dag 20 93

Måltider över 16 år per dag 27 93

Frukost (0,165) 15 kr 20 kr
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Lunch (0,3297) 30 kr 41 kr

Middag (0,3297) 30 kr 41 kr

Mellanmål (0,1099) 10 kr 14 kr

Kostnad per dag 85 kr 116 kr
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Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se

www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Upprättad: 2018-10-03

Diarienummer: SN.2018.99

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Östra Sörmland 2019

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Nämnden beviljar Brottsofferjouren Östra Sörmland 11 168 kronor i

ekonomiskt bidrag för år 2019.

Ärendebeskrivning

Brottsofferjouren Östra Sörmland ansöker om föreningsbidrag för tiden
2019-01-01 - 2021-12-31 med två kronor per invånare och år. Brottsofferjouren
Östra Sörmland ansöker även i Nyköping, Trosa och Oxelösund kommuner.

Brottsofferjouren är ideell och verksamheten består av stödpersoner samt en
nationell stödlinje. Stödpersonerna kan bl.a. hjälpa till med samtalsstöd,
myndighetskontakter, information och vägledning i rättsprocesser.

Förvaltningens synpunkter

Då verksamheten är viktig för kommunen och Vuxen- och omsorgsförvaltningen
föreslås att Vuxen- och omsorgsnämnden beviljar Brottsofferjouren Östra
Sörmland bidrag för 2019 om 11 168. Bidraget motsvarar 1 krona per person
baserad på de senaste mätningen av antalet invånare i Gnesta kommun, gjord den
31 juli 2018.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys bedöms inte var aktuell i ärendet.
Könsfördelningen på de personer som söker hjälp hos Brottsofferjouren är (år
2017) 64% kvinnor och 36% män, dock kan inte beslutet påverka fördelningen på
de hjälpsökande hos Brottsofferjouren.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-03.

2. Ansökan om föreningsbidrag inkommen 2018-09-28.
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Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se
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Beslutet ska skickas till:

~ Brottsofferjouren Östra Sörmland, Gästabudsvägen 6, 611 31 Nyköping

~ Mats Engström, Verksamhetschef IFO

Ann Malmström

Förvaltningschef



rottsofferjouren Östra Sö 

e-Marie Norén 0 
Ordförande 

Gästabudsvägeri6 
611 31 Nyköping 

2018-09-25 

Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun 
Trosa kommun 

Gnesta kommun 
Ink: 202 -2- 28 
Dnr: ......................... 
För handläggning: ................ 

Ansökan om föreningsbidrag 

Brottsofferjouren Östra Sörmland (org.nr. 817607-2158) ansöker härmed om föreningsbidrag 
för tiden 2019-01-01 — 2021-12-31 med två kronor per irmevånare och år enligt SCB:s 
officiella mätning för föregående år. Härvid åberopas den överenskommelse om Id&uret 
Offentligt Partnerskap (TOP), som i utkast översändes för synpunkter till kommunerna i april 
2017 samt även bifogades föreningens ansökan om föreningsbidrag i september samma år. 
Detta utkast till TOP- överenskommelse bifogas nu åter den nu aktuella ansökningen. 

En sådan överenskommelse har träffats mellan Nyköpings kommun och vår förening i slutet 
av år 2017 och gäller nu åren 2018,2019 och 2020. Detta är en fördel för oss och rimligtvis 
även för kommunen, eftersom vi bättre kan planera vår verksamhet långsiktigt och även 
slipper det årliga ansökningsförfarandet. Det är ett önskemål från vår sida att liknande 
överenskommelser kan träffas även med Gnesta, Oxelösund och Trosa! Naturligtvis kan 
överenskommelserna ges ett annat och även fylligare innehåll än den med Nyköping, om så 
önskas. 

Med vänlig hälsning! 

Föreningens plusgiro: 112790-

 

Bilagor: 
Utkast till överenskommelse om Idapuret Offentligt Partnerskap 
Balansrapport för år 2017 
Verksamhetsberättelse för 2017 
Årsmötesprotokoll 2018-02-13 
Verksamhetsplan för 2018 
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Överenskommelse om Idaturet Offentligt Partnerskap (10P) mellan  
kommun och Brottsofferjouren Östra Sörmland 

Mellan parterna, kommun och Brottsofferjouren Östra Sörmland har denna dag 
träffats en överenskommelse om Idaguret Offentligt Partnerskap (I0P). 

Målgrupp 
Brottsutsatta innevånare i kommunen fr.o.m. 15 års ålder och deras anhöriga och vittnen. 

Syfte 
Att brottsofferjouren ska ge stöd och information till målgruppen. Detta ersätter inte 
kommunens eget arbete med att verka för brottsutsatta enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen, 
utan är en förstärkning av detta arbete. 

Giltighet 
2019-01-01 — 2021-12-31 med möjlighet till förlängning till 2024-12-31. 

Kommunens bidrag 
Två kronor per innevånare och år enligt SCB:s officiella mätning för föregående år. Bidraget 
är en totalersättning för uppdraget. 

Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet bygger på ömsesidig respekt, engagemang, öppenhet och lyhördhet. 

Brottsofferjourens värdegrund 
utgår från de mänskliga rättigheterna med ledorden "empati, engagemang, trovärdighet och 
ansvarskännande". Värdegrunden anger det förhållningssätt som gäller gentemot såväl 
brottsutsatta, anhöriga och vittnen som externa samarbetspartner, allmänhet och internt i 
organisationen. 

Verksamhetens innehåll 
Brottsdrabbade, anhöriga och vittnen ska liksom hittills erbjudas samtalsstöd samt vägledning 
vad gäller polisanmälan, genom rättsprocessen samt försäkrings- och ersättningsfrågor. Detta 
gäller även i kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer enligt intentionerna i 5 
kap. 11 § socialtjänstlagen. 
Brottsofferjouren avser också att fortsätta med inbjudningar till föredrag, filmvisningar osv. i 
angelägna ämnen med anknytning till brott i vid mening. Informationsinsatser av olika slag 
ska också fortsätta. 

Verksamhetens drift 
Verksamheten sköts i huvudsak av ideellt arbetande stödpersoner. Brottsofferjouren ansvarar 
för att dessa har genomgått en grundutbildning på 30 timmar och att de har avgett 
tystnadslöfte. 

Samarbete 
Vardera part ska utse en kontaktperson. Dessa ska verka för att kunskap förs över mellan 
parterna. Brottsofferjourens kontaktperson ska ingå i eventuella för verksamheten relevanta 
nätverk inom kommunen. 



Information 
Kommunen ska på sin hemsida informera om brottsofferjourens verksamhet. 
Brottsofferjouren ska informera kommunen genom sin årliga verksamhetsberättelse och sin 
årliga verksamhetsplan efter årsmötet i februari. 

Omförhandling 
Parterna har rätt att när som helst under giltighetstiden påkalla nya förhandlingar om villkoren 
i denna överenskommelse. 

Denna överenskommelse har skrivits i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

kommun Brottsofferjouren Östra Sörmland 
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Brottsofferjouren Balansrapport Sida:1 
Räkenskapsår: 17-01-01 -- 17-12-31 Utskrivet: 18-02-04 13:31 

Uppställning enligt BFL 
Preliminär 

Datum: 170101-171231 Senaste vernr:133 

Ing balans Perioden Utg balans 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 1 
1910 Kassa 127,00 -127,00 0,00 
1920 Plusgiro 157 028,98 -101 236,86 55 792,12 
1941 Länsförs Bank 9020 5445901 196 468,87 0,00 196 468,87 
1942 Länsförs Bank 9022 6494162 11 763,00 30 000,00 41 763,00 
1645 Skattekonto 0,00 36,00 36,00 
1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 5 760,00 5 760,00 

S:a Omsättningstillgångar 1 365 387,85 -65 567,86 299 819,99 

S:A TILLGÅNGAR 365 387,85 -65 567,86 299 819,99 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

   

Skulder 

   

Kortfristiga skulder 
2890 Övr kortfristiga skulder -1511,50 -9511,50 -11 023,00 

S:a Kortfristiga skulder -1511,50 -9511,50 -11 023,00 

Obeskattade reserver 

   

2116 Förskott avs samordn vittnesstöd 

    

2016 -64 145,00 64 145,00 0,00 
2117 Förskott samordn vittnesstöd 2017 -125 000,00 118 000,00 -7000,00 
2118 Förskott samordn vittnesstöd 2018 0,00 -140 000,00 -140 000,00 

S:a Obeskattade reserver -189 145,00 42 145,00 -147 000,00 

S:a Skulder 

 

-190 656,50 32 633,50 -158 023,00 

Eget kapital 

    

2010 Eget kapital -138687,95 -36043,40 -174731,35 
2019 Redovisat resultat -36 043,40 68 977,76 32 934,36 

S:a Eget kapital -174 731,35 32 934,36 -141 796,99 

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL -365 387,85 65 567,86 -299 819,99 

BERÄKNAT RESULTAT 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



   

 

BROTTSOFFER 
JOUREN 
0200-21 20 /9 

 

 

ÖSTRA SÖRMLAND 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Årsmöte hölls den 15 februari 2017 i NK-villan, Behmbrogatan 3 i Nyköping 

Styrelsen har bestått av Anne-Marie Norén Offerman, ordf, Mats Lundström, 
sekreterare, ledamöterna Anders Bjurström Anette Bo&n, Bengt Holmkvist, 
Maud Isacson, Kerstin Jonasson och Eva Ringström. 

Lars Eriksson har varit redovisningskonsult utanför styrelsen. 

Revisorer har varit Kaj Adelborg, Eva Kindbom (första hälften av verksamhets-
året) och Christer Bodffi (senare delen av verksamhetsåret). 

Valberedningen har varit Solgerd Jem Rosenberg och Gunnel Söderlund Dahl 

Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten, brottsofferstödsgruppen har haft 
sex möten och vittnesstödsgruppen 3 träffar. Två brottsofferstödjare har fungerat 
växelvis som samordnare och har hållit jourtelefonen öppen tolv timmar dagli-
gen. 

Föreningen har haft en anställd samordnare för vittnesstöd på 10 timmar i vec-
kan. Eva Kindbom hade uppdraget det första halvåret och Christina Platou den 
senare delen av året. I semesterperioder mm har medlemmar turvis skött sam-
ordningen för rekrytering till tingsrätten. 

Via vår jourtelefon har 147 brottsoffer fått stöd och genom vår vittnesstödsam-
ordning har i tingsrätten 368 målsägande och vittnen fått hjälp. Dessutom har 
knappt 200 medföljande vänner e dy informerats. Arbetstiden i tingsrätten har 
varit 366 timmar. 

Under våren fördes, på initiativ av Fredrik Mellkvist, Brottsofferjouren Sverige, 
ett samtal med Brottsoffejouren Katrineholm om samgående. Katrineholms 
brottsofferjour valde att fortsätta verksamheten som tidigare. 

Den 19-20 maj deltog ordföranden i förbundsstämman. 



Kerstin Jonasson deltog i riksförbundets ordförandemöte 
20-21 oktober. 

Under slutet av verksamhetsåret 2016 inleddes arbetet med att starta en själv-
hjälpsgrupp för kvinnor utsatta för våld i nära relation. Studiebesök genomför-
des hos kolleger i Karlstad vilket gav ytterligare inspiration att fortsätta arbetet. 
Tre dagar i januari 2017 deltog Anette BoUn och Kerstin Nilsson i utbildning 
anordnad av Nationellt centrum för kvinnofrid på temat mäns våld mot kvinnor. 
Många arbetstimmar lades på planering och pengar söktes från BroM och Läns-
försäkringar för önskad start september 2017. Bidragsansökningarna avslogs och 
p g a uteblivet intresse från målgruppen kunde självhjälpsgruppen inte starta. 
Det som trots allt är positivt är att vi lärt oss väldigt mycket under resans gång. 

Utbildnings- och informationsinsatser: 

På den Internationella Brottsofferdagen den 22 februari genomfördes en infor-
mationsinsats på gallerian Axet i Nyköping. 

Under våren genomfördes en kurs på 30 lektionstimmar och föreningen fick 
därefter 5 nya brottsoffer-och vittnesstödj are. 

Anette Bodå deltog i en samordnarkonferens våren 2017. 

Anette Bockn, Lena och Bengt Holmkvist deltog i oktober i utbildningen «Mo-
tiverande samtal». 

Sven-Erik Alhem var inbjuden till kvällsaktivitet på NK-villan den 19 april för 
att berätta/informera om hur vi på ålderns höst kan undvika att bli offer för 
mindre nogräknade personer. 

På FN-dagen den 24 oktober arrangerade föreningen en föreläsning om ungdo-
mar och internet. Föreläsare var 011e Cox, Brottsofferjouren Sverige samt åkla-
gare Fredrik Beijar, åklagarkammaren i Nyköping. 

Under sex veckor på våren och sex veckor på hösten visades en reklamfilm för 
Brottsofferjouren på biografen i Nyköping. Den 25 november hade vi en utställ-
ning och personer på plats hela dagen på Biostaden. 

Under våren informerade ordföranden Rotarys Oxelösundsklubb om Brottsoffer-
jouren. 



Mats Lundström 

Anette BoUn 

Maud Isacsson 

t /CK 
Eva Ringström 

Bengt Holmkvist 

Under hösten besöktes polisen i Nyköping i ett försök att etablera ett fungerande 
samarbete mellan brottsofferjouren och den lokala polisen. Vidare besöktes om-
rådespolisen i Vagnhärad, Gnesta och Oxelösund för information om vår verk-
samhet. 

En väl synlig skylt med brottsofferjourens «logga» har satts upp på fasaden till 
det kontorshotell där jouren har sitt kontor. 

Vår brottsofferjour finns på Facebook. 

Trivselbefrämjande insatser: 

Vittnesstöden deltog i tingsrättens kick-off på Sunlight Hotel den 16 januari. 

Efter årsmötet serverades en god måltid. 

Vid en "avslutningsträff" den 15 juni bjöds deltagarna på en smaklig måltid på 
Stadshotellet i Trosa. 

- 

Anne-Marie or!  Oi ferman 

Anders Bjur tröm 

Kerstin i onasson 



J.4.7  

Protokoll från ordinarie årsmöte i Brottsofferjouren Östra Sörmland den 13 februari 
2018 i NK-villan, Behmbrogatan 3 i Nyköping 

Närvarande: Bengt Holmkvist, Lena Holmkvist, Anne-Marie Norén Offerman, Britta 
Pettersson, Ylva Malmberg, Kerstin Bjurström, Eva Ringström, Anefte Boden, Catharina 
Lidell, Maud Isacson, Åsa Rosendahl Söder, Kaj Adelborg, Gullevi Ankarsand, Anders 
Bjurström, Caiin Ljunggren, Ulla Kalen, Solgerd Jem Rosenberg, Gunnel Söderlund- Dahl, 
Taina Karlsson, Anni Cederwall, Gunilla Gandre, Mats Lundström 

§ 1. Mötet öppnades av ordföranden Anne-Marie Norén Offerman. 
§ 2. Till mötesordförande valdes Gunilla Gandre. 
§ 3. Till sekreterare vid mötet valdes Mats Lundström. 
§ 4. Dagordningen fastställdes. 
§ 5. Det konstaterades att mötet var behörigen utlyst. 
§ 6. Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, valdes Åsa Rosendahl Söder och Taina 
Karlsson. 
§ 7. Verksamhetsberättelsen (bil. 1) och bokslutet (bil. 2) gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
§ 8. Revisionsberättelsen (bil. 3) föredrogs. 
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
§ 10. Resultat- och balansräkningen för 2017 fastställdes. 
§ 11. Beslöts att medlemsavgifterna skall vara oförändrade. 
§ 12. Förslag till verksamhetsplan för 2018 (bil.4) föredrogs och godkändes. 
§ 13. Förslag till budget för 2018 (bil.2) föredrogs och godkändes. 
§ 14. Till ordförande på ett år valdes Anne-Marie Norén Offerman. 
§ 15. Till ledamöter på två år valdes Bengt Holmkvist och Mats Lundström. 
§ 16. Till ledamot på ett år valdes Kerstin Jonasson. 
§ 17. Till revisorer på ett år valdes Kaj Adelborg och Ulla Kalen. 
§ 18. Till revisorssuppleant på ett år valdes Kerstin Nilsson. 
§ 19. Till valberedning på ett år valdes Gunnel Söderlund-Dahl och Solgerd Jem Rosenberg. 
§ 20. Britta Pettersson avtackades för sitt utmärkta arbete som styrelseledamot och 
vittnesstöd. 
§ 21. Mötet avslutades. 

Mats Lundström 
Sekreterare 

Gunilla Gandre 
Ordförande 

Justeras 

Åsa Rosendahl Söder Taina Karlsson 

Bilagor: Verksamhetsberättelse, bokslut, budgetförslag för 2018, revisionsberättelse, 
verksarnhetsplan för 2018. 
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(Arbetsgrupp inom styrelsen för VP-arbetet har varit Anette Boden, Kerstin Jonasson, 
Eva Ringström och Anne-Marie Norén Offerman) 

Verksamhetsplan 2018 

Mål 

Vi ska fortsätta vårt arbete med stöd till brottsoffer, vittnen och målsägande i samband 
med rättegång. 

Vår tillgänglighet skall vara hög. Kontakt sker i första hand via .jourtelefon för stöd 
till brottsoffer. 

Vi ska ha möten för brottsoffer-och vittnesstödjare var för sig och gemensamt för stöd, 

utbyte av erfarenhet och utbildning. 

Vi ska säkerställa att Brottsofferjouren har tillräckligt antal brottsoffer-och 
vittnesstödjare. 

Vi ska delta i kurser och konferenser om relevanta frågor som anordnas av 
Brottsofferjouren Sverige, Brottsoffermyndigheten och andra arrangörer. 

Vi ska bedriva kontaktarbete och opinionsbildning för att sprida kunskap om vårt 
arbete med att kostnadsfritt erbjuda stöd genom bland annat 

möten med politiker och tjänstemän inom skola och socialtjänst samt landsting 
möten med polisen 
ett kvällsseminarie under hösten 2018 

- aktivitet i anslutning till Internationella Brottsofferdagen 
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Aktiviteter 

  

Basarbete 

  

Vi (Boj Östra Sörmland )har en vittnesstödsamordnare anställd 10 timmar i veckan 
som säkerställer att vittnesstöd finns på Tingsrätten i Nyköping. Samordnaren sköter 
jourens statistik och när det finns utrymme i tid, är samordnaren engagerad i andra 
frågor inom jouren. 

Vi har en överenskommelse med Tingsrätten om hur vittnesstödsarbetet ska bedrivas 
och hur våra gemensamma frågor ska tas om hand. 

Vi har en jourtelefon för brottsofferstöd som delas mellan två personer (Anette Boden 
och Mats Lundström). 

Styrelsen sammanträder den sista tisdagen i varje månad med undantag för juni och 

Sekreteraren i styrelsen skickar valje månad ett brev med «what's on» till jourens 

medlemmar. 

Samarbete med kommuner och landsting 

Kontakt med kommuner för avtal om samarbete (lUburet Offentligt Partnerskap om 
det saknas) samt för att få möjlighet att informera socialtjänst och skola om vår 
verksamhet 
Gnesta 
Ansvarig: Anette BoUn 
Nyköping 
Ansvarig: Kerstin Jonasson 
Oxelösund 
Ansvarig: Anne-Marie Norén Offerman 
Trosa 
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Ansvarig: Eva Ringström 

För att få kontakt med politiker, ber vi att «få en kvart» med presidierna i 
respektive kommuns utbildnings-och socialnämnd. Därifrån hoppas vi komma vidare 

för att informera nämnderna och dessutom medverka på relevanta 
arbetsplatsträffar(APT) 

Kontakt med landsting för att få tillgång till relevanta informationskanaler samt att få 
informera vårdpersonal om brottsofferjourens verksamhet 
Ansvarig: Anders Bjurström 

Samarbete med polisen 

Kontakt med polisen för att antalet ärenden som polisen lämnar till jouren ska öka. 
Ansvarig: Anette Bodb 

Möten 

Bro ttsofferstödjare. 
Den 6 februari och den 17 april. tid och plats meddelas senare. 

Ansvarig:? 

Vittnesstöcljare 
Den 6 mars eller annat datum vecka 10 om Taina kan 
Ansvarig:?Taina?. 

Samtliga 
Festlighet den 14 april. Middag plus konsert på Kulturrum med Ted Gärdestad tema. 
Ansvarig: Vem har vi satt som ansvarig? 

Utbildningsdag i slutet av maj, förslagsvis den 31 maj. 
1&: ett par bra föreläsare och tid för diskussion. Lätt lunch och bättre middag. 
Ansvarig:? 

Ska vi ha någon senhöstövning - trevlighet för medlemmar? 

Information till allmänheten 
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På Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2018 ska vi ha en annons i 
Södermanlands Nyheter 
Ansvarig: Kerstin Jonasson 
samt, om möjligt, i samarbete med religösa samfund (Svenska Kyrkan, ngn moské m 
fl) tända ljus som påminnelse om bronsoffer. Finns det något samarbetsorgan mellan 
trossamfund som vi kan närma oss? 
Ansvariga: Maud Isacsson och Bengt Holmkvist 

Kvällsseminarium med relevant tema som beslutas i augusti(?). Platsen blir NK villan 
och förslagsvis den 17 oktober eller annan dag i vecka 42. 
Ansvarig: Kerstin Jonasson 

Grundkurs (Om behov finns) 

Om behov finns avser vi att hålla en grundkurs för stödpersoner under hösten. 

Ansvariga: Styrelsen 

******************** 



Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se

www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Upprättad: 2018-10-01

Diarienummer: SN.2018.97

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Sammanträdestider 2019

Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden

1. Vuxen- och omsorgsnämnden sammanträder följande datum under 2019:

Nämndsammanträden Presidium (kl. 08.00)

14 februari 30 januari

21 mars 6 mars

23 maj 9 maj

11 juni (tisdag) 3 juni (måndag)

5 september 22 augusti

3 oktober 19 september

14 november 31 oktober

12 december 28 november

2. Sammanträdena äger rum klockan 09.00 i lokalen Frösjön/Lockvattnet,

kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, om inget annat beslutas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
vuxen- och omsorgsnämndens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger på en
gemensam grundstruktur för alla nämnder. I 2019 års sammanträdesplan för
vuxen- och omsorgsnämnden är det åtta inplanerade sammanträden.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet p.g.a. att det är
svårt att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.
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Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | växel: 0158 – 275 000 | gnesta.kommun@gnesta.se

www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01

Beslutet ska skickas till

~ Kanslienheten

~ Hemsidan

Ann Malmström Marie Solter

Förvaltningschef Registrator



Vuxen- och omsorgsförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-18
SN.2018.3

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Anmälningsärenden

Sammanfattning

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som vuxen-
och omsorgsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för vuxen- och
omsorgsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet.

~ Protokoll från sociala utskottet 2018-09-20

~ Protokoll från Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2018-09-21

~ Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2018-09-28
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