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PROTOKOLL 
GNESTA 
KOMMUN -X Pensionärs- och omsorgsrådet 

   

Tid och plats Torsdagen den 24 november 2016, kl. 14.00 
Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glim_ne (M), Fredrik Norberg (M), Ulf Bergner (S), Carina 
Grim (PRO Gnesta), Inger Ivarsson (PRO Stjärnhov), Sivert Eklöf, (PRO 
Stjärnhov), Gunilla Bränström (SPF), Barbro Andersson (SPF), Maj Haumayr 
(HSO/HRF), Elisabeth Nilsson (HSO/FUB), Sture Nilsson (HSO/Sg), Anne 
Henningsson (HSO/RMR) 

Frånvarande Lill Björk (C), Jesper Hammarlund (S), Siv Malmström (SPF) 

Sekreterare Marie Solter 

Justerare Maj Haurnayr 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet 2016-11-24 

§ 1 Sammnträdets öppnande 
Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla  välkomna. 

För rådets medlem Gert Nilsson, PRO Gnesta, som nyligen avlidit,hölls en tyst 
stund. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 
Maj Haum.ayr väljs att justera protokollet jämte ordförande Måndag den 28 
november kl. 12.00 på Elektron. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Punkten Övriga frågor läggs till  som nr. 13 på dagordningen. Efter den 
förändringen godkänns dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 
4 

-Gällande hörslingan så finns önskemål om att den alltid ska finnas uppsatt på 
Pensionärs- och omsorgsrådets sammanträden. 

-Enligt uppgift sitter aldrig koden på dörren till Frustunagårdens 
demensavdelningen uppsatt. Förhoppningen är att det ska lösas med en bättre 
digital lösning. 

11 
-Fredrik Norberg meddelar att ojämnheterna på gångvägen i Thuleparken är 
åtgärdade enligt Ghita Sjösteen, teknisk chef. 

Ord föra nden V-7 atur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Barbro Andersson visar en artikel som påtalar behovet av trygghetsboenden och 
att tillgången till trygghetsboenden behöver öka. Ingrid svarar att man idag har 
tillgång till "Cirkustomten". Ingrid berättar också att det kommer att bli någon 
form av trygghetsboende i samband med nya äldreboendet. Barbro Andersson 
uttrycker önskemål om att hemtjänsten ska ha sina lokaler i anslutning till 
trygghetsboendet. Ingrid svarar att hemtjänstpersonal i stor utsträckning kommer 
att befinna sig vid trygghetsboendet dygnet runt i och med besök hos vårdtagare. 
Barbro säger att artikeln påvisar att det vore en ekonomisk vinst för kommunen 
att ordna med fler trygghetsboenden. Gunilla Bränström tar upp önskemål om 
trygghetsboende på Hagvägen i Björnlunda. Ulf Bergner förstår att man reagerar 
på att koncentrationen av trygghetsboenden till  Gnesta, men att Stjärnhov, 
Björnlunda och Laxne inte är bortglömda. Ulf påpekar också vikten av påtala och 
dokumentera behovet. Barbro påtalar att de hus som idag ägs av de äldre 
personer som är intresserade av att flytta till ett trygghetsboende kommer att 
kunna lösgöras till barnfamiljer. 

.Protokollet läggs till handlingarna. 

§ 5 Information om framtidsplan, riktlinjer m.m., Ann 
Malmström 
Ann Malmström, förvaltningschef, presenterar sig och pratar om organisationen 
som den kommer att se ut från och med 1 januari 2017. Patientsäkerheten är en 
viktig anledning till att man gör om organisationen. Ann visar Powerpointbilder 
över enheterna, dess respektive chefer och vilka arbetsuppgifter man har inom de 
olika enheterna. 

Ann gör också en kort presentation av framtidsplanen och vilka punkter man har 
att jobba med. 

§ 6 Information om LSS-insatser, Sophia Monthan, 
biståndshandläggare 
Sophia berättar hur det gåt till  att ansöka om LSS-insater. Det är en 
tvåstegutredning där man först tittar på om personen tillhör en av de tre 
personkretsar som kan få LSS-insatser. Sen ser man vilken eller vilka insatser som 
kan vara aktuell för personen och att personen uppfyller de kriterier som krävs. 

Fråga: Hur många personer har LSS-insater i Gnesta idag? 
Svar: Det finns 129 ärenden i alla åldrar. 

Fråga: Hur många boende finns det? 
Svar: Det är Mårdstigen, Kullagatan och Ringvägen och så finns det några som 
bor på Landshammarsgatan. Det finns även 5 köpta platser som kommer att 
utökas med 2 platser. 

Fråga. Hur kommer det sig att personer inte får behålla sina insatser? 
Svar: De personer som har blivit bättre och utvecklats och där man kan se att 
behovet av insatsen boende inte längre finns, slussas ut i ordinärt boende. 

Fråga: Hur blir det med insatserna när man fyller 65 år? 
Svar: När det gäller personlig assistans kan man inte bevilja ytterligare tid än det 
som redan är beviljat. Ökar behovet av insatser får man komplettera med SoL-
insatser. 

Ordförandens signatu Justerares signatu Utdragsbestyrkande 
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Fråga: Hur länge har man ett föräldraansvar? 
Svar: Generellt har man föräldraansvar tills att barnet fyller 12 år. Barnet har rätt 
att, med föräldrars godkännande, själva säga ja eller nej till insatser från 15 års 
ålder. 

Fråga: Hur ofta gör man omprövningar? 
Svar: I regel en gång per år. 

§ 7 Parkeringstillstånd för funktionshindrade 
Ghita Sjösteen, teknisk chef, bjuds in till nästa möte. 

§ 8 Sammanträderstider 2017 

Följande tider beslutas för rådets sammanträden och presidium under 2017: 

Sammanträden: 
Torsdag 16 februari Id. 10.00 

Tisdag 16 maj kl. 14.00 

Onsdag 20 september kl. 14.00 

Presidium: 
Onsdag 1 februari kl. 15.00 

Torsdag 4 maj kl. 15.00 

Ingrid återkommer gällande sammanträdestid i november. 

Möte för planering inför Prova på dagen bokas in onsdag 22 februari kl. 14.00. 
Mötet hålls i Björken, Elektron. 

§ 9 Nya äldreboendet 
Fredrik Norberg berättar att från GFABs sida går arbete enligt planerna. Ann 
tycker att komrnunkationen är bra och målet är fortfarande att äldreboende ska 
stå klart 2017. 

Gunilla Bränström säger att POR bör vara remissinstans när det gäller ritningar. 
Gunilla undrar även om det finns en kravspeciftkation. Ann svarar att olika 
kompetenser har varit med i planeringen. En sammanställning över hur 
lägenheterna ska se ut kommer att upprättas som underlag i handlingarna inför 
upphandlingen. 

§ 10 Enkelt avhjälpta hinder 

—Det finns önskemål om parkbänkar utmed Kyrkstigen. Detta har varit en 
frågeställning i rådet tidigare och man har då konstaterat att det är en samfällighet 
som sköter Kyrkstigen. Ulf Bergner tar med sig frågan och återkommer i ärendet. 

—Vid snöröjningen läggs snöhögar upp på de p-platser som är avsedda för 
handikappande. Det vore önskvärt om man kunde lägga snöhögarna någon 
annanstans, då p-platser för handikappade är få. 

—Ofta är det dåligt sandat vid miljöstationer och det är isgata, vilket innebär stor 
fallrisk. 

Ordförandens signatp Justerareig, Utdragsbestyrkande 
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§ 11 Organisationerna informerar 
Gunilla Bränströna, SPF: Julfester och planering inför årsmöten är det som pågår 
just nu. Då Gnesta Kalle revyn blev en stor succe planerar man för en ev. 
uppföljning i vår. 

Sivert Eklöf, PRO Stjärnhov: Har varit på Ekhagen och sjungit, vilket 
uppskattade av de boende. 

Carina Grim, PRO Gnesta: Sånggruppen kommer att sjunga på Frustunagården 
den 16 december. 

Anne Henningsson HSO: HSO har varit på studiebesök hos ett par som är 
elöverkänsliga. 

§ 12 Ordföranden informerar 
Ingrid berättar att beslut kommer att tas i Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV) gällande trygg och säker hemgång. 

§ 13 Övriga frågor 
Städintervaller 

Barbro Andersson känner till en familj som får städat 1 tim var 3:e vecka. Barbro 
undrar om man inte kan få kök och toalett städat emellan städtillfällena. 

Ann svarar att: Jo, man kan ansöka om att få städ med andra intervaller. 

— Med anledning av de artiklar som nyligen har presenterats i media önskar man 
att frågan om äldres undernäring tas upp på nästa sammanträde. 

— Remiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande nya bostäder på Akerv-ägen, 
delas ut till rådet. 

Handikappförbundet i Sverige byter den 18 maj 2017 namn till Funtionsrätt 
Sverige. 

17,4 
Marie Solter 

vy, 	ouumg 
Maj Haumayr 

Justerare 

Ordförandens signa Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM 
	

DIARIENR 

2016-11-29 
	

RAR16-01 

PROTOKOLL 
fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 

Datum: 	 2016-11-29 kl 9.30-12.00 

Plats: 	 Hotell Malmköping 

Närvarande: 	Marie Svensson, Ingrid Jerneborg Glirnne, 
Britta Bergström, Katarina Enqvist Bolin, Camilla Liberg, 
Gunilla Andersson, Gunilla Magnusson, Patrik Renfors, 
Robert Skoglund, Daniel Ljungkvist, Martina Johansson, 
Inge Ståhlgren, Mårten Lidström, Helen Wretling, Birgitta 
Wennerberg, och Ola Wiktorson, förbundschef 

Ej närvarande: 	Anna-Lena Karlsson, Robin Karlsson, Kristina Bengtsson, 
Kerstin Svensson, Anne-Marie Wallin, Christer Sundqvist, 
Christer Påhlson, Carl Werner, Irene Sandqvist, 

Sekreterare: 	Ann Lundqvist 

§1 	 Mötets öppnande 
Ordförande Marie Svensson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt 
välkomnade till Camilla Liberg, Försäkringskassan. Marie förklarade da-
gens möte öppnat och informerade därefter om Lena Aunes framförande 
om jämställdhet under eftermiddagen. 

En kort presentationsrunda gjordes. 

§2 	 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

§3 	 Föregående protokoll 2016-09-23 
Föregående protokoll 2016-09-23 godkändes och lades till handlingarna. 

§4 	 Beslutsförteckning 
Styrelsen godkände utsänd beslutsfödeckning över RAR-finansierade in-
satser. 

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna beslutsförteckning RAR-
finansierade insatser, som därefter lades till handlingarna. 

§5 	 TRIS 1  
TRIS 
RAR har i alika omfattning finansierat TRIS sedan 2008. 2013 upprättades 
en överenskommelse mellan ingående parter landstinget, försäkringskas-
san, arbetsförmedlingen, RAR och länets kommuner .1 överenskommelsen 
beskrivs syfte, mål och respektive parts åtagande. RAR är den enda part 
med direkta finansiella åtaganden. 

Vid mötet den 17 oktober beslutade arbetsutskottet tillstyrka förslag till att 
omarbeta TRIS-överenskommelsen inför 2017. 

TRIS = Tidig Rehabilitering! Samverkan 

Ann Lundqvist 
611:84 Nyköping besök Östå Runclgatan 11 — hemsida: www.rartonniands  
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Styrelsen noterade informationen, som gavs av Ola Wiktorson. 
§6 	 Verksamhetsplan 2017 

Ola VViktorson berättade om RAR:s verksamhetsplaner och olika inrikt-
ningar genom åren. Därefter beskrev han förslag till verksamhetsplan 2017. 
Förslaget har beretts i RAR:s arbetsutskott och styrelse. 

Styrelsen diskuterade förslaget och enades om några redaktionella föränd-
ringar samt en del justeringar och tillägg — bland annat gällande försörj-
ningsmåttet. 

Gunilla Magnusson ansåg att RAR bör stötta Coompanion om Regionför-
bundet avstår stöttning, vilket hon också ville ha protokollfört 

Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa RAR :s verksamhetsplan 2017 
med gjorda justeringar och kompletteringar. 

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund 

Ordförande Marie Svensson rapporterade från NNS möte 16-17 november 
Stockholm. Hon berättade bland annat om arbetsgrupperna — som är till-
satta utifrån verksamhetsplanens fyra fokusområden — och deras arbete, 
Almedalen 2017 samt om socialförsäkringsutskottets hearing om Finsams 
fortsatta utveckling, som genomfördes den 17 november. 

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 

§8 	Kalendarium 2017 

Styrelsen fastställde utsänt förslag till kalendarium 2017 enligt följande: 

28 mars — heldag (styrelsemöte + medlemsmöte) 
9 juni heldag 

19 september - heldag 
27 november — heldag. 

Beslut: Styrelsen beslutade att fastställa ovanstående kalendarium 2017. 

§9 	 Rapporter & Information 

Ola W kommenterade utsänd information. 

Beslut: Styrelsen beslutade godkänna informationen. 

§10 	 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

§11 	 Avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse önskade en skön adventstid fram till 
en GOD JUL & GOTT NYTT ÅR och avslutade därefter sammanträdet. 

611 84 Nyköping besök Öåtta Rundgatan 11 — hemsidal wwwsarson-ntan-d,se  
tnpbiltel 070— 390 58 58, - e-post annArarsormland.se  
OF2G NR 222000-1792 • kardc.01WolderRedirectionsiAnntMypocuments\Sainordningsförbundet RAR ■ProtokoinF0rtiur,dsstyrelse12016Styreisårt:2016-11-29.dock. 2016-12-13 SID 2(2) 
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Fastställd av styrelsen 2016-11-29 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland 

1. Inledning 
Förbundets verksamhet regleras av SFS 2003:1210, Lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. RAR finansierar strukturella insatser 
och operativa insatser 

Målgruppen är RAR:s tolv medlemmar, indirekt är målgruppen enskilda in-
divider. 

2. Syfte 
RAR ska stödja samverkan mellan medlemmar för att utsatta grupper ska 
uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga samt för att uppnå ett förbättrat re-
sursutnyttjande. 

Indikatorer på ett bättre resursutnyttjande är: 

■,/ Tydligare strukturer 
1/ Fler individer som får stöd i samverkan 
• Förändringar i försörjningsmåttet 

3. Mål 
3.1 Långsiktiga mål, 3-5 år 

✓ Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mervärde. 

Uppföljning: Enkät till samtliga LSG-representanter samt granskning av 
ansökningsarbetet. 

3.2 Kortsiktiga mål, under 2017 

,7  RAR ska stödja samtliga LSG till att senast 31 mars ha en plan för 
utvecklingsarbete avseende lokal samverkan där samtliga parter är 
representerade 

•( RAR ska stödja samtliga LSG till att genomföra minst fem förbätt-
ringsåtgärder avseende lokal samverkan under 2017 

Uppföljning: Rapportering från LSG, fattade beslut av RAR 

RAR ska bidra till att minst tre ansökningar till EU:s fonder god-
känns under 2017. 

Uppföljning: Beslut partnerskapet/esf, granskning ansökan (Att RAR 
ingår i någon roll) 

RAR:s stöd till Socialt Företagande ska resultera i att samtliga LSG 
senast 30 september har en plan för stöd till utveckling av Socialt 
Företagande 

Uppföljning: Rapportering från LSG, Minnesanteckningar från 
LSG:s möten. 

1 (4) 
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Fastställd av styrelsen 2016-11-29 

■7  Bidra till att sänka sjukpenningtalet i Sörmland inom ramen för Re-
geringens mål på ett nationellt sjukpenningtal på max 9,0 senast år 
2020. 

Uppföljning: Redovisning av sjukpenningtalet samt av de insatser 
RAR deltagit i 

■7  Minst fem LSG utvecklar samverkan riktad till unga med funktions-
nedsättning. 

Uppföljning: Redovisning från LSG 

■,/ RAR ska utarbeta rutiner med samtliga medlemmar angående hur er-
farenheter från RAR-finansierade insatser ska tillvaratas när RAR:s 
finansiering trappas ned eller avslutas. 

Uppföljning: Redovisning av överenskommelser 

4. Utvecklingsområden 
RAR ska stödja medlemmarna att identifiera utvecklingsbehov av lo-
kal och regional samverkan. Särskilt fokus ska riktas till funktions-
hindrade, sjukskrivna och nyanlända. 

■7  RAR ska stödja det länsgemensamma utvecklingsarbetet avseende 
EU 2020 som genomförs under Regionförbundets paraply. 

•( RAR ska initiera stödinsatser på politisk nivå så att LSG:na ges 
goda förutsättningar att göra lokala utvecklingsplaner för Socialt Fö-
retagande. RAR ska initiera utbildningsinsatser för att stödja 
måluppfyllelsen 

,7 RAR ska genom informationsinsatser och på annat sätt stödja LSG 
att använda försörjningsmåttet som ett planeringsunderlag 

2 (4) 
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Fastställd av styrelsen 2016-11-29 

5. Befintliga aktiviteter 
Aktiviteter som är beslutade och som kommer att fortgå under 2017 

Projektnamn Ort Avslut Prognos 2016 Budget 2017 
Aktivitetspeng Länet Helår 230 

TRIS Länet Helår 983 983 

Socialt Företagande Länet Helår 500 0 

TUNA Eskilstuna Helår 1 123 1 291 

TUNA Strängnäs September 828 0 

TUNA KFV Helår 1 996 2 486 

TUNA Nyköping Oxelösund 1 180 2 317 

Vinka-In Katrineholm-Vingåker November 1 310 983 

Utvärdering Vinka-In November 75 0 

Slussen/IPS Nyköping 565 0 

Processtöd Norr Eskilstuna-Strängnäs Juni 800 860 

Processtöd Västra KFV Helår 750 860 

Processtöd södra GNOT Helår 170 860 

Riga Strängnäs Strängnäs 616 

Summa 11 126 10 640 

• 



Verksamhetsplan RAR 2017 
c000cococxp0000c000c00000000000000000cx)c00000c00000000000cococ000000000c000c00000cc0000<x)ooDnrRAR16-29 

Fastställd av styrelsen 2016-11-29 

6. Budget 
Kommunernas medlemsinsatser baseras på innevånarantalet 16-64 år. 

Medlem Antal inv Andel Kr/år 2017 Kr/kvartal 

Vingåker 5074 3,04% 121788 30447 
Gnesta 6169 3,70% 148071 37018 
Nyköping 31364 18,82% 752811 188203 
Oxelösund 6548 3,93% 157168 39292 
Flen 9139 5,48% 219358 54839 
Katrineholm 19675 11,81% 472247 118062 
Eskilstuna 61940 37,17% 1486709 371677 
Strängnäs 19852 11,91% 476496 119124 
Trosa 6889 4,13% 165353 41338 
Summa kommuner 166650 100% 4000000 1000000 
Kommuner 25% 4000000 1000000 
Landsting 25% 4000000 1000000 
Staten 50% 8000000 2000000 
Totalt 16000000 4000000 

Budget för kostnader och intäkter 

RAR Budget År 2016 År 2017 År 2018 
Ingående Balans + Intäkter 18 926 16 839 17 068 
Kostnader: 
Styrelse -410 -420 -430 
Kansli -4263 -4 300 -4500 
Samverkansstöd -739 -500 -500 
Beslutade insatser -11126 -10 640 -9753 
Tillkommande insatser -1 6681  -1 030 -1 030 
Utgående balans 720 -51 855 
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SORM LAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

 - SAMMANTRÄDE MED 
REGIONSTYRELSEN 
Torsdag 8 december 2016 

Tid och plats 
Torsdag den 8 december 2016 klockan 9.00-1 3.55, Stjrnho1ms stiftsgård, Oxelösund. 
Ajournering kl 1030-10.40, 12.05-13.00. 

Närvaro 
Se nästa sida. 

Vid protokollet 

Ulrika Sörblad 

Justeras: 

adot: 325'; 611 27 1Nlyköpirig 
Besökså'dress:,SiorhusqvarkVåstra Kvarnggstan 64 
Te1efort 0155.778 90 
.e-pOst infoAregion.soffnlandse 
'May.aghlp,sormland.6  ” 

Prötokollt utditå get intygas 
. 	 , 
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SORMU\ND 
PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

Närvaro 

Tjänstgörande leda äter 

Eskilstuna kommun 
Sanna I lotti (S) 
.Tari Muslinen (M 
Anton 1kr2lund (S 

Flens kommun 
Jan-Erik 1.us:son (S) 

erese Larsn (S) 

Gnesta kommun 
Johan Rocklind (5) 

Katrineholms kommun 
Göran Dahlström (S) 
Jr Iiiirnström (M) 

Nyköpings kommun 
Anna af Sillh (M) 
Sofia Amloh (S) tjånstgör för Urban Granstr=nn (S 
Anne Ntuie Wallin (Ml)) tantLo1 för Malin Hkigerström 

Oxelösunds kommun 
Catharina Fredriksson (S) 

g leigentoll (M) 

Strängnäs kormiun, 
• ;leo') tKlyfelot (bl) 
Monica Lindell Rykt: (S .  
Björn Karlsson (SD). 

Trosa kommun 
Daniel Portnoff 

Vingäkers kommun 
Vikin Jon,on (S) 

BC, X 325, 611 27 Ny`,.. ,5 
Beksadfs: St:2Thu 
'Telefon 0 ;‘ 55 ,778 90 

n.-y;  

C 1 	>1 
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REGIONFORBUNO ET 
SORMLAND 

PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

Landstinget Sörmland 
Lotta Back (V) 
Mattias Claesson (C) 
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (Kl)) 
Monica Johansson (S) 
Magnus Leivik (M) 
Jan Norberg (Vin 
Roger Ljunggren (5) tjänstgör för Abdulkadir Mbhamined (L) 
Peter Hardö (VI?) tjänstgör fbi Tonus Borin (VfP) 
Ingrid Jerneborg Glinute (M) tjänstgör för Conny Karlsson (VT) 
Timm Zetterström (SD) tjänstgör för Kenneth Malm (SD) 
Britta Bergström (S) tjänstgör för Lars-Göran Jacobsson (VfP) 

insynspiats 
Anneli Bengtsson (S), Vingåker 

Ersättare, ej tjänstgörande 
Ewa Callhammar (L), Katrineholm 
Inge Stählgren (S), Oxelösund §§ 45-47 
Patrik Renfors (V), Oxelösund 
Ann-Sofie Jacobsson (MP), Landstinget Sörmland 

Övriga närvarande 
Beflita Vikström, konsult i styrning och ledning samt EU-frågor 
Greger Tidlund, ordförande i strukturfondspaiineiskapet i Östra Mellansverige 
Bengt Andersson, konsult, Helseplan 
1 besökare 

Från förbundskonlorer: 
Cristinc Dahlbom Nygren,. regiondirektör 
Catharina Frändberg, bitr regiondirektör 
Monica Swärd, kommunikationsansvarig 
Ulrika Sörblad, regionsekreterare 
Göran Wide, strateg 
Bo Wictorin, analytiker 
Anna Knutsson, strateg 
,Fredrik Högberg, strateg 
Chi stoffer Wendel „ Strateg 
Ann-Britt Nordahl, projektledare 

.Box 325, 611 27.. Nyköping 
ilisöksecirtss: Sfortuksqva nri,, \Msk:a. : Kvg mpotäri 64, - Tegfon 0155-77890 • 
.tpdst infoOreffion,porffliand,se  
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SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

nneh4lisförteckning 

§ 45 

§ 46 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

§ 50 

§ 52 

§ 53 

§ 54 

§ 55 

Val av usterare 

Fastställande av dagordning 

Information/vägledningsdiskussion 
å) information kring EU-frågor 'SönTiland i EU — ett steg ti 
b 	Digitaliseringsanalys forstudie 
c) Lägesrapport om strukturfonderna; regionacn en och socialfonden 
d) Prognos för arbetsmarknadens behov 2025 
e) Verksamheten inom FoU i Sörmland uta ceirgsrapport 
f) Verksamhetsplan och budget 2017 
g 	Kommentarer ull övriga beslutsårecuen 
h) ReTonfrägan — Sörmland i en ny regionbildrin 

Rapport tran regionstyrelsens beJedninaår 

Verksamhetsplan och budget 2017 

Årlig revision av Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 

Förslag till reviderade bolagshandlingar m m för bolaget Nyköping-
Östgötalänken AB 

Inriktning för regionförbundets internationella engagemang 

Regional handlingsplan för arbetsinteg erande sociala företag 
Sörmland 

Länets dopgåva till HKH Alexander, hertig av Södermanland 

Anrnahingsärenden 

Övriga frägor och avslutning 

,„ 	 • 

  

Bcx 325, 611 27 Npyr..!..3 
Bes:As:dress. Stort-  
Te!e.--fon: 0'55-775 t,rj.,  

.E-pst 
teor4.5r,rn-95r 

22.7.r . D0-15 ,  
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REGIONFÖRBUNDET 

SORMUXND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

§ 45 	Val av justerare 

Sammanfattning 

Yohan Rocklind (S) och Björn Kar ön (SJ)) föreslås till justerare av protokollet 
jämte ordföranden. 

Regionstyrelsens beslut 

Johan Rocklind (5) och Björn Karlsson (SO väljs att justera protokollel jämte ordfö-
randen. 

§ 46 	Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Dagordningen har varit utsänd. Inga förändringar föreslås. 

Regionstyrelsens beslut 

Dagordningen fastställs. 

Box 325,611 27 NYOping 
13666ksaciress.:ttörhusqvam, Västr Kvanigatan 64 
Tsiefow 0155-776 90 
E-OoSt:, info@region.sorrntand.se  
tiernsida: Vbeit,reolon:sontlarkist 
0 rg nr 222000.1545 - 



, 	C IIN p0 PI,E1LiN DET 

SORMLAND PROTOKOLL 
Regions relsen 2016-12-08 

§ 47 	Inf 	a i nivägledningsd skussion 

Sörm and i EU — ett steg till 
Benita Vikskötn. konsult i styrning och ledning samt Eti-tragor, och GreLt.r 
Tidlund, ordhkande i strukturfondspartnerskapet i Östra NIellansverige, redo-
gör för Sörmlands tidigare insatser i Uti-sammanhang, t ex ai2020 
local, stmt för de möjligheter som finns idag, inte minst ekonomiskt, och hur 
ett arbete för att ta en större del skulle kunna uttbrmas. 1 ex skulle nivån 
kunna höjas 12:e110111 utbildning av tjänstemän och förtröendevalda. kontakter 
med Stockholms i iuropakontor och Regionkommitte.fi behöver upprätthallas 
och fördjupas, 

b Digitaliseringsanalys förstUdie 
Göran Wide, strateg vid förbundskontorci, ger kon information om dieitali-
serinesarbetet i Sörmland. Bengt Andersson, konsult från Belseplan, redogör 
för en genomförd kartkiggning av konuntinerins digitaliserine. Kartlägening-
en omfattar tre delar: övergripande bild av strategisk IT och digitaliseringen i 
Sörmland. digitaliscringen inom vard och omsoc surtt välliirdsteknik. 

Bengt Andeisson redovisar bedömningar och rekommendationer inom re-
ispektive område. Bland rekommendationerna kan niimn,:s vikten av an sam 
liga kommuner blir producenter i NK>, Nationell Patient-Översikt. för att 
möjlieLtöra reell digital kommunikzaion med landstingets verksamheter. 

liii ialsittnin för san-we:kan i Sörmland ir att samthea kommuner och 
landstinget deltar. Grundtanken är att vi genom samverkan dels kan öka . - 
pol. och dels dela på utvecklingskostnader när vi inför digitala processer. 

Ett samverkansprojekt mellan kommunerna och landstinget har en planerad 
projektsutn till i bö:ijan a\ 2017. Ett ställninstatr.nde fr ,,n huvudmännen har 
2,ions och samtliga kommuner och landstinget har skr iv it under en överens-
konunelse om trygg och säker utskrivning. f i. 'an sluten hfilso- och s.juk\ Lut. 

c) Lägesrapport om strukturfonderna; regionalfonden och socialfonden 
Catuv,rilla 1->rändbertz, bi IF:idande tegiondirektöl . informet il 0111 hur de bevil-
jade medlen inom de bada strukturfoncici -na fördelat sig, och vi'ka pt ttv-
m som fatt del av medlen. 

for s 

Box 325: 611 271\:, C. 

Tejal -. 0 T. 

sida:in.s rmlrJ se 
Or nLiD 45 

n 4 



8EGIONFO R BUN DET 

SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

forts 47 

Regionalfondens insatser fesrdelar sig pa tre ornr.iden: forskning. enneprenör-
skap och CO2. Socialfonden har två prouramomraden; insatser i företag samt 
ins:atser uLniför näringslivet. 

atharina Frändberg beskt -iver även hur legio 'öl-bundet arbetar ed 
1 , 2020-i--. Vad vill vi och hur p,*iverkar N i'? 

Ordförande Viking Jonsson (S) betonar vikten av aktiva kommuner och 
landsting. 

Ajournering kl 10.30 

d) Prognos för arbetsmarknadens behov 2025 
Bo Wictorin. analytiker. och Anna Knittn. strateg. informerar om den ut-
bildnings- och arbetsmarknadsprognos. Ustra Mellansverige 2025, som tagits 
fram av organisationer med det regionala utvecklingsansvaret i Östra MeI-
lansverige hlnLn Viistmilnkmd. Söt -inland. Örebro och Östergötland. 

Syflet med prognosen •;ir an främja bättre kompetensmatchning genom au ge 
ett regionalt plancringsunderlag som kan bidra till en ökad samverkan och di-
alog mellan utbildninu ,,aktOrer. arbetslivet och offentliga aktörer. 

Anna Knutsson resonerar kring förhålhAndena i Sörmland och \ ad som behö-
ver göras här. Flera palAende projAt finns. A\ _tiirsta vikt är att la fler ar-
bets,zivaic som (ng...1;.2.erar 	i sin kompctensföt -sörjning. 

e) Verksamheten inom FoU i Sörmland 
OrdtOrande Viking Jonsson (S). informerar om en 	del ingsrapport av 
FoU-verl: ,umheten i Sörmland, fin överenskonmielse om FoU:s verksamhet 
IinanieTki av Regionförbundct ska skrivas mellan . Regiontörbundef Sörm-
land och den 1:cmensamtna nämnden inom landstinget. 

Verksamhetsplan och budget 2017 
Cristine Dahlbom \'3n regtondirektör. och Cathai i la frindber 2. biträ-
dande regiondirektör, m il informerar om verksamhetsp anen och budgeten 
inför näst ;:t år, för ändringar och atvecklittgsomniden etc, 

forts 

Box 325, 	1 27 Nyktpin, 
Besök . .Statuqvir  
Ttiktforv 0155778.90 

1:)St" irr!ky:72:2-7onormd t • 

• 

• Org nr: 22200a-15-'5 

PrOtOkn':50t 
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SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyreisen 2016-12-08 

forts § 47 

g) Kommentarer till övriga beslutsärenden 
Anna Knutsson. strateg. informerar om ärende: , a rörande det internationella 
„ligagemanget och de arbetsintegrerande sociala företagen. (..:ris:tinel) ihlborn 

yui en. re ,,,liondirektör, kommenterar deteens öv ua besluts'irnden kort. 

Ordförande Viking Jonsson (S) nämner au 	till boiaLet Nyköping-Ost 
Lot tt 	AB har börjat diskutera för;.indringir av bO1dL.t kanske redan un- 
der ar 2017. 

b) Regionfrågan - Sörmland i en ny regionbildning 
Viking Jonsson (S) informerar om att det inte kommer att bli någon uppgö-
relse OM reuionlgän i riksdagen. Det finns inte na2on politisk majoritet för 
att fortsätta arbetet och frågan lLs ät skitit' pi obestämd tid.: 

En möjlig lbrtsättninu pa arbetet kan vara au skapa en region i Sörmland. (S)- 
distriktet har taeit initiativ till en partiövergripande träff i början av n:ista år. 

Journering kl 1 2.05-13.00.• 

i) Rapport från regionstyrelsens beredningar 
Infraberedningen: 1 redrik 1 löiilund 'ii 1L! 	1 n kitzestapport iN er fram- 
tauande av länstransportplan 2018-2029: tidplan for processen. aktiviteter och 

es...,iarbete under hösten 2016 oc Vafen 2017 m in 

Monica Johansson (S). ordförande i beredningen för jämlik Wasa. informe-
rar om att beredningen vid sina två senasle möten diskuterat bl a -gender 
budgeting" 	synliggtsra niinniskorna Kikorn sif1r61 na för att bättre kulna 

-äm'Fi rätt thrdelning av resursertla. myrning oeb uppiöl,jning etc. Berednine- 
- le±mtöter besöker kinets kommunfullm:iktigen bl att berätta om h ,e'red-

"tingens arbete. 

atbarina 'reeliihss:on (S.), ordförande i lomnetensberedningen. informerar 
om den m ss uenont Orda konferensen ken1puLntoItnn. den 4 nov 	le- 
mat Framtidens \ ärdkompetens. 

- 

Box 325. 611 27 Ny 
Storf- iJ. 

'st:  

O'irr. 2220C3 1 545 

Prck,:,:elsiut.drnget ini, 



-0sREG1ON FÖRBUNDET 

SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

Verksanihetsp 'an och budget 20 1 7 
Dnr 16-967 

Sammanfattning 
Regionförbundet Sörmlands verksamhet bygger på uppdrag dels från förbundets 
medlemmar, länets kommuner och landstinget, dels från staten enligt lagen om sam-
verkansorgan. Verksamheten drivs genom ett antal projekt och aktiviteter vilka är 
prioriterade utifrån regionförbundets ansvar i den regionala utvecklingsplanen, Sönn-
landsstrategin 2020. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 42 
Verksamhetsplan och budget 2017, 2016-11-29 
Tjänsteskrivelse, 2016-11-08 

Regionstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan och budget 201 7 fasistall s  

Protokollsutdrag 
Medlemmarna 
Akten 

ttot_ 325, 611 27 Nyk6pjng 
18etökse,drss: StörtiliKvarh, västea It'liailtiätan, 64 
'Tetas:Al', 0t55-778 90 
.klpott: iiif6eyegfon.orrillärid.'Se 
Herfitido: vntomogion -49rmlabO,So 
ärå "nr; 222000-1545 

Protpkotitutdr åt intygas 



ÖR9UN DET 

SORMLAND PROTOKO LL  
Regionstyre sen 2016-12-08 

§ 49 	Årlig revision av regional plan fÖr transportinfra 
struktur i Sörmland 
Dnr 15-027 

Sammanfattning 
Regionförbundet Sör Iland k 1Linsp1aneuppKi re vilket tyder att förbundet till  
sammans nied länets koinmuiicr och kollektivtrarikinyndigheten ansvarar för fördel  
ningen av de stalliva medel som av satts i nu beslutad länstransporiplan. Planen om-
fattar perioden 2014-2025. Inom nmarna för arbetet lat tas irligcn ett beslut i vilket 
redovisas vilka aierder som pair och vilka atgirder o1.11 kommer att genomföras 
under niistkomUlande 

Inom ramen för nu beslutad Ihisiransporiplan finns inga större objekt v ilka kan på-
börjas, Av denna anledning genomförs nu och påhöljas under 201 7 en antal atgärds-
valsstudier som ett första S ei! i att identifiera och prioritera större objekt i länet. 

Vidare har Tc2ionförbundet iillsnniii ians med kommunern, i linct och kolle6 vira-
fikinyndi'21ieten identifierat en antal atgardcr pa det kommunala vägnätet föi cnom-
förande. under 2017. Prioriterade objekt redovisas i hiln;.. in. 

Beslutsunderlag 
Arbcts;itskottets protokoll 2016-11-16 43 
Ii in eskrivelse. 2016-11-01 inklusive bilaga 

Regionstyrelsens beslut 
Reuionsiyrelsen beslutar att ien»nföra redovisade atrdsvu1ssiudier under 2017 
s.irnt 1 ISISI ti ki örsktu: på lafihIl hk bienti .  rån kInstransportp men till objekt på 
kommunalt 1nit i länet. 

--- 
Protokellsutdr g 
Trall k verk et 
Kollektivtralikmy 	 an d.  
Akten 

'Box 325, '611 27 Nykoping, 
Sterrnusq ,:ar., 	tingaV-r-, 

Te!efr.)n: 

222C-1545 

Preltd- : C1j f ',get ptyq 



SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

§ 50 	Förslag till reviderade bolagshandlingar m m för 
bolaget Nyköping-Östgötalänken AB 
Dnr 16-027 

Sammanfattning 

På uppdrag av styrelsen i bolaget Nyköpine-Östgötalänken AB, bör frågan om revi-
derade bolagshandlingar behandlas i respektive beslutande ägarförsamling. 

1 samband med att en ny delägare gick in i bolaget, Södertälje kommun, uppstod be-
hov av att uppdatera bolagets aktieägaravtal och bolagsordning. 1 samband med -upp-
dateringen företogs också en uppdatefing av och anpassning till smärre förändringar i 
nu gällande lagstiftning rörande aktiebolag av bolaeshandlingarna.1 övrigt föreslås 
inga ändringar. 

Bolagets resultat för 2016 bedöms uppvisa ett positivt resultat med ca 100 000 kr, 
vilket tf vd föreslår överförs till bolagets eget kapital, som efter överföringen bedöms 
uppgå till ca 1 000 000 kr. 

Mycket talar för att byggstart av Ostlänken kommer att ske under 2017. Förhållandet 
betyder att bolaget därmed uppnått sitt huvudsakliga mål med verksamheten. Med 
anledning härav torde behovet av ett så stort eget kapital i bolaget minska. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016- 11 - 16 § 44 
Tjänsteskrivelse 2016- 11 -01 
Förslag till nytt aktieägaravtal samt bolagsordning, bilagorna 1 och 2, samt nu gäl-
lande aktieägaravtal och bolagsordning, bilagorna 3 och 4 

Regionstyrelsens beslut 

1. Förslag till reviderat aktieägaravtal godkänns. 
2. Förslag till reviderad bolagsordning godkänns: 

• Protokollsutdrag 
Nyköping-östgötalänken AB 
Medlemmarna 
Akten 

Box 325, 611 2.7 Nyköping 
Besöksadress: Storhusqvarn„ V slira Kvanigatan 64 
Telefon: 015577890 
E-post: Info@region.sonntand.se  
fleffisktal vumregion,sormtand.se 
Jorg nr-222000-1545 

Justeras Notokollsuldragal intygas 

 



2-s REGIONFÖR9UNOET 

SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyreisen 2016-12-08 

§51 
	

Inriktning för Regionförbundet Sörmlands 
internationella engagemang 
Di; r 16-0 -5 

Sammanfattning 
Internationaliseringspetspektivet omfattar alla sakonmkien. vilket innebär an om-
världsbevakninu och internationellt arbete är ett delat ansvar för reeionstyrelsen och 
förbundskontoret, 1 dagsläuct finns Jet liera motiv till att tydliugöra inriktningen för 
regionförbundets internationella engagemang. däribland förberedelsearbetet inför 
nästa lånutidsbudget lik Fl och en eventuell regionbildning. 

Ett inriktning.sdokument har tagits fram för att fastställa gemensamma principer och 
mal för förbundets internationella engagemang som möjliggik ett enhetligt agerande. 
Dokumentet ska vara N - ig.ledande för politiker och tjäll:tem:dn. och omfatta hela or-
ganisationen. 

Enligt nriktningsdokumentet inriktas re onförhundet internationella arbete på tre 
fok-usområden: ptr, k,t13tiarbeIC Verksi.unheisub _kling genom ifitverk och projekt, 
samt internationell benclimarkinu. lärande och -,ositionerint2. 

Större aktiviteter och ax v nijneat inom oiiiridet internationalisering och r - formu-
leras i en arsplan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskoucts pl -olokoll 2016-1 1 

RinsteAriveke. 2016-114 2 
lnriktninusdokument. 2016-11-02 
Al splan för rionförbandets imeriiatonc ha engagei r .4t 17, 2016- 

Regionstyrelsens beslut 
I n riktningsdokument för Regionförbu 
nianu codkann ,„ - 
Arspl.ln for 	, ionförbu -idet Sörmlands intern-uon 11 i eng igem 	i-  2017 
eodkiinns. 

Protokollsutdra 
Medleinmarna 
Akten 

tox r.)7j5. 611 	Nyk, 
Bec 	 K 11 ,,jy,an 
Tftfoi 01 'jr...?.? 

afcl r G. 222(1(33 ' 

PrOtek1 St,jer ,,ntyr:1;',ss 

det Sörmlands inlernationcl t 
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SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

a 
• 

§ 52 	Regional handlingsplan för arbetsinteg erande 
sociala företag 1 Sörmland' 
-Dnr 16-055 

Sammanfattning 
Regionförbundet Sörmland fick sommaren 2016, som enda aktör i länet, möjlighet 
att söka medel hos Tillväxtverket till en regional handlingsplan för arbetsintegre-
rande sociala företag i Sörmland. Arbetsintegrerande sociala företag är företag-  oav-
sett företagsform vars övergripande mål är att integrera människor i arbetslivet, ge-
nom delaktighet och medbestämmande, där vinsten återinvesteras i verksamheten. 
Det är en snävare variant av sociala företag, vilka är företag som har som en del av 
sin ansid6 att lösa samhällsproblem. 

Medlen beviljades, och under hösten har en behovsinventeiing genomförts hos för-
bundets medlemmar, berörda företag och stödorganisationer. Inventeringen visar att 
de arbetsintegrerande sociala företagen i Sörmland är förhållandevis få och att majo-
riteten saknar ekonomisk stabilitet Behoven har formulerats till en handlingsplan 
med prioriterade åtgärder. 

Arbetsintegrerande sociala företag kan spela en viktig roll på arbetsmarknaden i 
Sörmland. Detsamma gäller socialt företagande i vid bemärkelse. Det saknas idag 
dock en part som driver frågan regionalt. Regionförbundets roll i det fortsatta arbetet 
blir att, via Europeiska socialfonden, mobilisera berörda aktörer till utveckling,spro-
jekt med extern finansiering. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2016-11-16 § 46 
Tjänsteskrivelse, 2016-10-3 1 
Handlingsplan för samverkan och stärkande av arbetsintegrerande sociala företag  
2016-2018, 2016- 10 -25 

Regionstyrelsens beslut 
Den regionala handlingsplanen godkän s. 

Protokollsutdrag 
Medlemmarna 
Akten 

BOx 325, 811 27 Nyköping 
Besöksadress: Storhusqvam, Västra Kvamgatan 64 
Telefon: 0155-77890 
E-post info@regiorLsorrniand4e 
Hemsida : woivi.region,sormland.se 
Org nr :222000-1545 

Jutteräs Protokollstrtdraget intygas 

 

 



, REGIQN FOFtGUNOET 

SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

§ 53 	Länets dopgåva 
Södermanland 
Dnr 1 	t')0 

HKH Alexander, hertig av 

Sammanfatt .nin .g 
Prins Alexander. son til l prins Carl Philip och prinsessan Sofia. kir fatt Söderman- 
land som sitt herti2,14'ime. Prins Alexander döptes den 9 september 2016. 

1 samband med dopet lämnade land.shövdingen lör Södermanlands län över ett dop-
tIt71N a lian linet: böckerna FalLelbok för barn och Dagfjärilar i Södermanland samt ett 
gavobrev för en tillgänali ,hetsanpassad led/stig (prins Alexanders led) och Insikts-
11-its vid Gröna udden vi( Gisesjön i N .  s naturreservat. 

Landshövdingens avsikt var alt e prins Alexander en gåva som ar publik och som 
ska kunna användas av alla. Genom informationsskitar vid leden och vid dess bör-
jan kommer det man;.,tkulturella Sörmland att lyftas fram genom information om le-
den och allemansrätten pi lätt svenska och på flera andra sprak. Information konuner 
att finnas om an leden och utsikts:platsen är länets doppresent till hertigen, namn pä 
all:: bidracsiiivare samt öv ri :omaktinformation bl a om vem som ansvarar for un-
derhal l.  

Den preliminära budgeten är satt till 400 000 kr, med i nanstering fi 	Länsstyre 
i Södermzin1;ind. Regionförbundet Sörmland samt privatzt !ortag 1 idtingt Sörm-
land star därutöver för förvaltning. och tillsytt, 

Beslutsunderlag 
i'vrbetsulskoucts protokoll2016-11-16 
Skrivelse. 2016-11-01 
PM länsstyrelsen. 2016-10-24 

Yrkanden 
Lotta Back (\1 yrkar an ircndcr avsis. 

Maffias Claesson (C Anton Berciund (SD), fljorn Karlsson (SI)). tarte- .ou.se 
lorslund Muslaniemi (Kl)) och iöran Dal 'ström S. yrkar b1 iii till irertt et. 

forts 

31.5t.5: • 	27 Ny 
d 't 	 Srh 

i. 
hems då vww 
Orq nr 222 

Pre.tokc, 



1REGIONIFÖ BUNDET 

SORMLAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

§ 53 fort 

Beslutsgång 
Ordförande Viking Jonsson (S) ställer proposition på förslagen och finner att region-
styrelsen beslutar att bifalla ärendet i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen delfinansierar dopgåva till 141(1-1 Alexander, hertig av Söderman-
land, med 170.000 kr. 

Protokollsutdrag 
Medlemmarna 
Länsstyrelsen i Södermanland 
Akten 

  

Protokolls-utdraget intygas Bor 325.611 27 Nyköping 
Besöksadress: StorliMitin Västra kvårnabtan 
Telefon; 0155-778 P.0 

into@rkcjioNsonMandse 
Harnsidri: VÅ'AV.Ifeälelil tät614 

fO g nr:222000.1545 

Justeras 

 

 



REGIONF011 UNDET 

SORMIAND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

§ 54 	Anmälningsärenden 

Delegationsbeslut 

Resor 

Övriga delegationsbeslut 

Övriga ärenden 
1. Revisorernas utlåtande om delärsrapport rer (len 2016-08-7 Dnr 16-064 
2. Retlionstyrelsens beredning för jämlik bälsw minnesanteekningzir 2016- 0-19, 

Dnr 15-021 
3, 	Regionstyre sens beredning för kompku(r iti mmn uuc.kni n2Ztr 2016-06-08 

(N1-12016-08-23. Dnr 15-001 
4. 	Regionsty rekens berednin2 loi wb htI ukui och tr u sporter, rninnesat 'ekni IL_ar 

2016-10-07, Dnr 15-065 

Regionstyrelsens beslut 
Risningen godkänn.s, 

• BOX 325, 811 27 
Ste.rhu.svarn, Vastra.Kviri 

Telefon:  
E-post: infop;691y1 s ,. J!.-7)19.1J 

Oro hr; 2220 

-PrctokerisutL,et [nto. s 



„.~EGIONFÖRBUNDET 

SORMUXND PROTOKOLL 
Regionstyrelsen 2016-12-08 

§ 55 	Övriga frågor. och avslutning 

Inga ö riga frågor anmäls. • 

Ordförande Viking Jonsson Si  avsiutr samniaiitriidetined att önska all en god jul 
och ett gott nytt år, 

Cox 325, 611 27hi,yfräping 
Besöksadress: Stkirhusqvem, Vsta Kvertnät4 n 

. Tetefon: 0155470 90 
E-p6st: i rifogregion .SOrffiferld.se 
Hernskra:imimi.regbSOffil la r4se 
Org nr; 222000.1p45 

Justera Prö1bkstdrapet intygas 

 

 

• 



ftåli :direktionens: gailonallträde Sörmlands. Koljtkeykafihigyn-
ffighet 0.#04.4ät 16 hövelfibet 2016 på Pefles Lusthus, Nylthing 'Idodkan 
1300 tig15:00 
Nitevareje; 	Daniel Portnoff ), vide ordfårande 

Magnus Leivik (1\4), ledamot 
Ingrid jertvebörg alfintie «so, ledamot 
Mat-tias Claesson (C), ledamot 
Carl Werner (MP), ledanyot 
Jan-Prik Larsson ,(81 ledamot 
Vrban ,OranstrIkt (g), ledamot 
Cgtharina Fredriksson (S), ledarnot 
Jacob fidgfdidt (m), ledanlöt §§ 1 011 
Annelle Bengtsåon (S), ledamot 
LeiflindStrtirri (5), ersåttitte §g, 13 filt 21 
Jötätiköö1dind:(5), ei$gilate. 
Ann-561k Jacobsson (44P), ersåttare 
Lars 1-lärnstrtini.(M), .erOttare 

Pithigklieade 	Monio jo anspon ($), ordförande 
Sar:1N klotti (S), ledamot 
Ann-Sofie Myenhage (M), ledamot 

drag Da stitn (å), ledamot 

•ovelg4 nårvarande: 	Christer Zu Sundberg (t), asåttare, 
Ann-Sofie Seileby Eriksson (5), ersåttare 
Anna af 	egg-are 
Chilsteillrbrdeität:(114), eitättäre 
Ja0O15 AnnerfOrS (Ii4hdotifigot $ori,4400), ijoristonion 
binas Ilprie(PlenS kommun), tjänstenian 
'ileleha;Ekr4 (SKIN), .tlåtåternan 
fIentile SbilentiOrn<SKIM), fj4gtoing 
Helena iansson (SKTM) Ubåten:lan 
()Skar JönsSOn . (5k.TjA, ijäntenkan 
,Mattlijas Pfeil ($10,Mi .tiffingogggy 

Oergekm .(SKTM), Vinsten -lan 
itic oh§dii (som, figAätettäti 

nbhg-vstAblo4 (gRTM),A4hotemito 
0411:040Niboh,(SIgIg), thins-tenian 
David PeteräSoii.(SICIT1\4), tjärigtitian: 

kolilintinniftwbtindo.stfriotosioyidk«vioribiyiglighg 
:Rök591, 61110 NyKOpirio • tfqM.:55',24 50 oci 	 Sida 1(54) 



Sam  in 	:hoat 
ördföiundexi öppnar saiintänträdet. 

fl 	%pro 
gotifr $01101:120tri genomfdrypprapg 

C 	Val av justerare för sofithåriträdet 
PräfiStrön4 Väljs alt j äintd offifikanden jtstera 

D 	Godlannande gy dagordning 
rgroktignen. godkännet dagdrhingen. 

Äreri.dri 

Köngiwigl fzirburtd0t8Orm landå köllpidh4roathyneliglyef. 
Bo)::. 150 i, 61 1̂.1:0 :NYKÖPING . å it 005.4450 	 Sida 454) 



 

fosmompöRBuNDET,  
1,190Wilditaktkitrodik -  ytiitzligket i 

 

3.. Regiot om fastställarido. av Verksam. .hetsplall .  2017 g01$, 
19) saint -kompletterande beslut om budget 2017(2)1849) 

.89.0.40*.goohyompfp: 
Ährksaiiii!etsOlaa:med budgat2017p0187 19) 

Direktionens bedd 
Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2017(20.18- .19) och budget 
.avseende trafikkostnader och biljett; Mälde'. 2617 (2018 .-19) saint.stOrleken på 
-medlemmarnas bidrag av dessa. 

Direktionen beslutar att ställa beslut om fastställd 'Terksamhetsplan 2017 t2018-
19) och budget avseende trafikkesttiader och biljettintäkter 2017 (2018-19 -) samt 
'storläten Oinedlefriinarnas bidrag mr -dessa -till medle.mmarn.a. 

ganiffiatitilidet 
yid sarm-riatittädet -föredrogs och diskuterades Verksamhetsplan och budget 2017 
(2018-19). Vad gäller budgetpostenkikSNOnSt under "Fördelning per med-
lem" konstaterades att Ylens kommun även fortsatt har detta avtal i eget namn, 
-Oeh däri« inte. bär denna kostnad inom tal:nen för Sörmlands Koljektivtrafilunyn-
dighet. 

ke».0.0 
Dikt Sötinlänå kötektivtrafilotyridigliets:föibuiidsoidning ,ska . kosjut om bud-
get 04 Ogri •fOr-.0110:kohoitop.fittoseMst.:deti *15 Inal ,kligen, Vid dilektionens 
Åaninlaiiträdcodekt2 Maj .2016 fattades beslut om dlogfkitider $ögy ov länSgemen-
Steitia 0.011 h-x0-0 hänsyn fin .R04040.40:04»egtglligggg hänsköts,faStstäliande 
.aflitidgefförtraftkkostnadertill Senare iii *1. 

Voje,- titon:gt kaati. den nya modellen fbi 05...oinitig v'01.10 .0310srtigaOt 001, . 
ij.täktei fbi :101.10:ti'vtlafikeil, i $:61.1plaitg ,  rädig4 sin tra 	g:täljning .03  följaktli- 
gen 	thider-Saniråd :inför Verksainhetsplan:och bodgot, 2017 

- 20349010-rtigthmixolliR haftinAllähet: ätt keinmatied -ugöt deh. tyboato: 

teksaMlictsplän och:bridgef hat nu Uppdaterats 014.4. -koS'tnadef. 'för ttatik.enitti.gy  
,ffiejleintriarna lagda ttafikbestdllningat $ffiyitOt biljettititäkor:Qth sicolicoitsintak-
tei Totalt 

 
fÖrVäntas 'ettimedlentidrag p4.. drygt 575 112 -11ä fbi den aliniäätia  kol- 

lektivttafiken 201 '7'öoh ittygt 10'5 727 lig k dg 4rS1ulda kollektivtrafiken 2017. 

.0.110•0110.1toittIntie.t .Shilliialids.Kolläktiv.tratikinyadighet 
11i5›.: .•501 i .  I 14471(6P1g0 • tfil 0155424 50 PO . 	. Sida 6( 54) 



r 	 • 

1 1,-.041 ■ri I ti 

, 	 

Med erfarenhet ur dels verksamhetens utfall 2015, dels årets-arbete Inom omen 
för myndighetens utökade uppdtag hat koStnadeita -i de lånsgelbensomma kost- 
fiadsgruppema omdisponerats siktfört med budget 2916 och plan:2017-2018.i , 	- 	• 	= 	 . 
Omdisponeringen av kostnader, Oh sorb ftåttist .OVS«iperSonalköstriader, påVetkat 
inte. det ekonomiska 'utfallet eller summan vatjb medlem betalat till Myndigheten. 
Det kan kObstetetas att myndigheten successivt bar Våxt och hat nubier även växt 
in i VerkSaiiihetenS budget...42Pb. 

'Trafildto_shiatiet -  aVset. kOstbader relaterad till potta-tion av lofkle och omfattat i 
binstrafikot avtatsenTiå kostnad per föydon, per kÖrel kilometer och timme samt en 
fast ci..ättning: TrafildcoStnatleina hat beräknat utifrån Medlemmarnas senaste, 
och ospektive, trafikbestOtiin& f'Förutorn förändringen i ttafiltproduktiori götä en 

indekuppigkohig på VO 	i:itav $01-fitlitt togkkostnailes 

Vöyhetältning av Mo för eftetfiågestyrd trafik båt prognoåtte&at goitot fot 
2016 ~gno med. justering otifrån:indexupptäkning samt utÖkning-lnötäratande 
16 proeeht Ilet tider i kemi ändetidtabell. 

För tågtrafik -db korumet M4LAB:Sprögram.1\Ty Trafik 2017 att böija •Slå igenom 
från och med tlecember 2016. Budgeten för tågtrafiken bygger på den -tilldelning 
.som MÄLAB gjorde 27 april 2016 och utgår från den nya fördelni ngsmodellen 
erifigt gamverkansavtalet, F8r pendeltågstrafiken mellan Gnesta och Södertälje ska 
ett nytt Mal med Trafikförvaltningeh i Stockholm tecknas att gällO från december 
.2916. 

Totikkostiudet -  föt den sårsidida kollekfivtofiken.144:frånlbriäntatnn112.016 
korrigerat Med icostiladsförändrintebligtlilldelbibget tleb 30 mao 2016, -somt 
'iropOmg»yo . :ptogont fdy indeR,Iillkoninjokle ookerheter år 1 gynncitet 
kopplade tiIV.Stoignäo kommun där :det inte finns nfigon-pppgifhom fookitgt ut-
fall, bto t-tekoåttolått utgåt fian #10,tp•uppgiftoi4 gagtfötlsogngjer fot såtäkild 
.Skö1skjWsi Gnestwoch SträngnåS kömibutiet, 

fördelningsnycklar för kitt : 40.temlntolder .ochkostfigf«-meng 4440:ma: oh 
$:4101,410fiativkafiko kommet att .40.4040 efter ..årets erfarenhet och t:satn-
NO Med y-pkggt, Detta kan .påverka fkkdeliiingen mellan inedleirimatria i 494 
140. 2016::.orryng liggode budget 2017 .(2 .018- 2019) 

Blittettintåktet hot .hOgetef ." iieån att Tors'otrilaghtaxati hat införts från och 
med den 1 .:pktehot. 2016 Effekterna av denna hat lagts ib i Mo- tiä tok41.chatg 
titifittisitritadringo: och k således en.osålterhetSfaktor Från :2917 'förväntas Sörm-
landstaxan få full effekt .Därtitövet hat ibtäktetna 'gengollt Om" upp med tre: 
gocent-pel 

h  
tIox 591, 61110 NYKÖPING trn 0i55-24 50 00 
Koillinuilq)foluggIg Sölgånds Koll6ktivtrafikmytyd1gliet 

Sidn7( 54) 



ptig«nalkiköllort . födnikadps 1 samband med:ny4 .0...m1andStaxa öth hai 
iäven den inichideMtS i budget tieh beräknassinnebtiia eidta 9 3 5 41Pmer ki i Ariing-
bick Mfror(shitäkter .f0,  2011 k.espektiVe 201849-.. De Miiskade Intäkterna inne-
båt..4ttkOhinitnierna'får motsvarande holopp1.04$1<acle kogingdorlik -skölkötl. 
- öyaga inf:täte:i fän .niedbsnaffia bestkay reldamintäkter samt viten;Viten, vii-
lcet& effittiiing fråntafiköjirätÖina förbi -Stor' i cafilcen,.budgetemsej 

Vad Okt Söimlands Kölloktiv.trägloygdighots vgboliet I OvAlgt..korrig -ker por 
yk),C1.0.M7 (2018.--19), - attpi aglas av effekterna av 04 revidetat tifikrdrsödniiigs, 
progt'ait Mfl12411:400 undek vAten 2017, hifildbrOijnigsprograriunet torAin ut-
blick 1 030 mod daitill fastställda stigtogiklga mälfOr kölativirafitåli samt in- 
liktning.fdffiamticia tiafile--öbb Veiks'äaietstitveelding, Siit att. Sedan trafild".0. 
Mjningsprogonniets'överåtiPailde 101..Köllgtbirefilciåik hådbaotillveixt och ut-
*Oting; Sant myndighetens beslutade kvalitetsmal ska 14s kötimet ött $töyt. antal 
Vett.a.iiibetsaktiVite.tet goodifögg ;under ppgiglo.: . 

'Poliodo. gal -(2034,9) ..k0m1m. hpry 0,p4igkg 0 ett da åtto:döt.dontia.pwod 
!soixtfiettai«0..iiodtgliadhs gotei.ggoikor på ogömpomo tektlish systeadeh. 
Iongolkäion giy fian förtiätdooe och ifitijägiotoring till att få genomslag :1 
votkodigotygontenkt kund .0bil tnedbentate, 

j.nqin medborgailleäpektiVet- Ska ,$.1.3.takids 10.110-ktivnfiknigdigtket skaffa 
--bätifo kunskap om vad kwiderna.ofterfrkor Rit att sedan -hatt-0 matcha detta mot 
-tjtiogkehjudonen,:tmOkkötniatigth öchliiljOttpysteitot -skä fölUttio samt Wp-
100son ittr og bta kvalitet 00h on god porvioo..th clot äg:tosan bestkilits.-till. dess 
att tigg gi-,gerogförd -Ska-,säkeittällåS. VetkäaithetefiMd.Sd.t.VitOdöntek Sonland 
ktkiintom-eggfrodt.kommaatiogsatbetpt ska pi. 	av öppenhet iliohlfoht- 
pgrens', 

2017 .4a,saidtgR .for,d94:11-Witi tainelitt ntyndighetens V«107:04hdt :  opp - 
hdlä havetipilillobglkhei ; '.P.oftg fiamst gojm4: att fordonen.lindet:Onate delen 
av2,2016-lik-utOstAts ince] itealti4infdPihatio.  Myndiglieten.hriings aibeta med 
.sfiläytä och offoiMa. -goor go-noit.. -011 ökad ~0:14E4'4-viros«, di vi fai trioel..0.« 
I:0004w pa mgygg .yköOh slinga Obtsäintna fördöii. Vi 
"bli bob& skapa och behalla goda ielationei till Woo i.:osoOpy; trafi.kfilitteg och 

Inom perspektivet:teafil40056nktgOåsepeloddii av tidigate fotti4e. kik, j 
oh ohm: Bh:At - Då gglor .,oXoNiOlvig'11040. om Otahlöfisqg...av Ost unken, Ny 
Trafik gov, *pplwida av eitybånah äob äitetet lhof4 lamen f.6g:n.n4ttite Sits 
khgtot.poti om kotnor ityheligileton -eb-64W.4 Oftifattandefifibegedelsetoob 
-.gbete mnföi föteStående Uppliandlifigar :Sägn floixtkiMkgtRr.to4 Det gallem ghål 

bUSStraiik skini fdf $erVieekeSöP..oph annan agöpg.gypd 

M4  
84rifflatids göl l&tivtilifilanyndigliel 

1345c591, 61110 NYKöP114G tfii 0155-24 50. 00 ida 8t54) .  



Rik att gkei:sufgo att saiiga 4.9tg1 följs och att Oövad:kvalitet levereras korniner 
ett Strukturerat och adresserat arbete med avtalsuppffining 'att fortsatta under 
Perioden. Sainordningen :av allmän tioh-SärSkild kölleldiVtrafik ska ö1' sucoesivt 
gtm$ undoy p:0404A, 

Rodgebt*glepågr hat irivtrorats: och bOloro av hi'yeådriogotoch utveckling 
har sammanställts i en fastighetsplan: :AktiViteterhäl fastighetgAanen ska genom-
förasffi Y) äts at, 

förutsättning fÖr Måluppfyllelse g ätt Vgje,riledai'bdtäo har N-utsättningar 
såsOrn kompetens, tid peii;ett-sainyerkande arbetsäätt ,för att genomföra Sitt upp-
dm,g:. Mor fomt-ter myndigheten, inom ramen för medarbetarperspektivet, med 
artieteeenligt den HRtplansom sattes under MI.:5 med bland annat samverkanSav-
tal, kompetensfÖrsÖdningsstrategi, ,arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal, 

En annat foitioåttrihig fot att kunna bedriva en bra votkogn.hg.år en 
Mil-ib:lät intäkter och ktstnader . ät i balansåliklusiVe driitkonSekveriSer av itrsiö-
ggibggp.90 glogsik44 kaggridm Effektivt resursutnyttjande oh en god 4o,  
riionikyttlitig get th stabil ekonöini. Noggrann följäämilet. -OseendeköSthadSub,  
vd6.214 och Iaggiftriing , Ocoitipotvig:Rvstode itiboilvåer och bränslepriser är en 
viktg förutsättning för budget i balans. 

Nu liggande budget 2017,edhplåå 201,849 omfattat Möjltållet att:bedriVa förvalt-
ningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända förutsätt,' 
pigg 	 .• 

Direktionen föreslås utifrån fiamlagtmateiial beSinta:att-hät§tälla Vähafähetä, 
gon'2.0.17 (20-819) och hOgot.oysophdp -tyggkkotopdot:94.biljettintäkter 017 
'(.2018 ..4 9) saintst«Mkeri pÅfilodieimpothas Igditg:tytiosso, 
Diicktknon foitälk 4-v61i:utställ-g bukt ont fastställd Volg-gålihotoltati 417 
(29 j. 0,1. 9) 9011- NOgot: avseende trafikkostnader och biljOtititäkter'417 (2018A 9) 
samt.gtörloke fl. medlemmainas  bidrag av dessa till niedlenfinarna. 

n  
1(Qttimumi1fOrbunc1et 80milEinds:Koliätivtrafikipyridigligi 
13..« 594 61110 NYKÖPING 0 -ffi 0155-2450 00 	 $.1.0 9( 54) 



MafflegMeMilia ilig= 	 

fusteraP: 

Daniel Poitn,,ff 
Vice ordföratrde 

Urban Go, 
Ledamot 

1. 	ÖVriga fråg(w  Inga övriga frågor noterades, 

Avslutning 
OnlfdAUden avlutar $arnmantrådecoeli bnskai alla ledamöter och tjänstemän en. 
godjul 06.11, gott ny(t. 4y, 

Vi4protOkOl 

nelena 'Rangs n 
Sekreterare 

ox .1,6.1 1 O. NYKOPNG tfi) )» ,a4.:5.0 . 0 .0. 	 :S:10å 54( 54) 



KOMMUNALFÖRBUNDET 

ollektivtr fikmynclighet 

• Protokoll från direktionens sammanträde Sörmlands Kollektivtrafikm n-
dighet måndag den 5 december 2016. 

Närvarande: 

Förhindrande: 

övriga närvarande: 

Monica. Johanssön, ordförande 
Daniel Portnoff, ledamot 
Sarita Hotti,"ledamot 
Ann-Sofie Lifvenhage, ledamot 
Göran Dahlström, ledamot. 
Mattias Claesson, ledamot 
Ingrid Jerrieborg Glimne , Iedärnöt 
Urban Granstrorn, ledamot 
Catharina Fredriksson, ledamot 
Jan-Erik Larsson, ledarnöt 
Jacob Högfeldt, ledamot 
Anneli Bengtsson, ledamot 
,Jan Norberg, ersättare 
Christina. Södling, ersättare 

Carl Werner, ledamot 
15/Iågrifis lieivik, ledamot 

Helena Fransson, sekreterare, Sörnilands Kollektivtrafikmyndighet 
Helena Ekroth, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 

 

 

Könimuhå1föid)iinclt'S01fi1gti4s K6l1Oktiirtrfiluityii4ig11et 
Box 591, 61.130 NYKÖPING tfn 9155-24 50 Q0 M4 1(•4.) 



KOMMVINALFÖRBUNfÅT 
Sörmlancts Kol Uektivtratikniyndig h et 

A 	Sammanträdet öppnas 
Ordföranden öppnar saminanträdet. 

B 	Upprop 
Sekreteraren genomför uppropet. 

C 	Val :av justerare för ,sammanträdet. 
,041-41 Portnoff valdes. att ,jåtnte ordforocto jugeta protphyg, 

D 	Gödkkinande av dagordning 
Ditöldiätikti gödkärth& dåsotdriihgeh,. 

Ärenden 

§1. Beslut om tilidelnihg av uppdrag att bedriva servicereketrafik 	3 

• KOirifripii4irötb uti -det 	lekti Vt-räfj kniynäi gliet . 	 . 	 . 	 . 

:13ox591,61110 j\TyköiNd 	155::24 5s0 Si4a, 



 

• 

• >n; 	 , 

t 

v 	 , 	• 

   

KOMMUJNALFÖRBUNDET 

Sörmlands Kollektivtrafikmyndig het 

   

     

j3e$10 og tilldelning av upp4og .att beditivo serviorese 
trafik 

Direktkonens beslut 
Direktionen beslutar tilldelauppdrag, att bedriva serviceresetrafik med specialfor-
doni område Nyköping med . trafikstart den 1 januari 2017, till 8 PAX AB. 

Direktionen beslutar paragrafen _omedelbart justerad. 

Ärende 
Myndigheten bedriver till följd av uppsagda avtal om serviceresor för område Flen 
och Nyköping, med trafikstart den 1 januai-i 2017, direktupphandling av nya trafi-
kavtal. 

I upphandlingen inkom två, anbud avseende område Flep.,.men endast tre'sidoan-
bud, det.Vill S4ga anbud.Soin äVser endast delårav det upphandlade området, avse-
ende område Nyköpin&Yad ,gåller just den fortsatta hanteringen av område; 
Nykoitighär. thytidighdefi, till följd av att ordinarie anbud sakna, förhandlat 
med de leverantörer somhar lärnnat,sidoanbud. En av dessa sidoaribudsgiyare, 
sorb inte -inbjöds .attläintia : anbud Under ordinarie anbildStid, köntaktäde rtryndig-
heten i slutfasen av förhandlingen med övriga tvåsidoanbudsgivare, 

En,samlad bedömning av dessa tre leverantörer barsedan giviettfället att den.si-
doanbUdSgiVäre 'SOM kontaktade Myndigheten i• ett Sent Skede, är'deiidöänbiidS-
givare med 4et .ekonomiSkt-mestfördelaktiga,'anbudeti upphandlingens förhand-
ling Med: äVSeende :på trafik Med: speci älfordori. 

Denna sidoanblidsgiväre är en Pridisk person, 8 PAX AB, Söm kgs OskarcRei-
mer tillika med politiska uppdrag i landstinget för Miljöpartiet. 

För att piet ejelsjne Skar åda tvivel om.parternas. oberoende gentemot varandra 
delttt eliininerå riSk för eventiteli :j4VSittiätionIätiSkjtitS 'fökjaride 
för fråganotrade delegationsniyåxnyndighetscbefisarnråd.rned. ordförande, till. 
nästa delegatiOnsniVå, Vilken är ditekilorieii. 

. goin.  följd,:aV'att.8,P , 	är den - idöätibudågiate.itie -ei.det &öriothiäkt tife§t 
fördelaktiga anbudet i upphandlingens .förhandling ,med avseende OH återstående 
trafik Med :Spedialfordon.'PöreSlä,.'direktiörien,beShita tilldelatippdråg, ätt b&Itiä 
s.erviceresetrafik med specialfordon i område Nyköping . med trafikstart den 1 j a-
ritiäri.2ö17,'Iill; 8. PAX.  AB. 

KölniiitifiälfAilMdKSOffilaikb 
Btk,Z 591 ;  61110 1\TYKORING • 'ffi 0155 .,245090 
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övriga frågor .  

Inga :övriga frågor noterades. 

G 	Avslutning 
Ordfikanden ,avslutar sammanträdet. 

•Vid.protokoljef 

Helena Fränåson 
;$ekreferare 

Justeras: 

11404.04.." 	 DärrierPörtnoff 
.9r-dfkando 	 Ledamot 

KöMitäälfdaitindd .Sifirillkideed.MktiVtiifikihYbdigti& 
Ritig.591::,61:11,0 - '"N1KOPING: 	 00.i 	 :Sidw4T(.4), 



   

LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

 

 

DATUM 

2016-11-25 
DlARIENR 

NSV16-0001-12 

Sammanträde med nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Datum:'? 	2016-11-25 kl. 9.00 — 12.00 
Ajournering kl. 10.15-10.55 

Plats:- 	 Koordinaten, Oxelösund 

Ledamöter: 	Landstinget 
Jacob Sandgren (S) ordförande 
Camilla Holmgren (S) tjänstgör för Lena Zeller (L) 
Inga-Lill Louise Fredriksson (C) 
Nadim Hassen (MP) 
Barbro Petersson (KD) tjänstgör för Kerstin Svensson 
(M) 
Kirsi Fransson (VfP) 

Kommunerna 
Mikael Edlund (S) 1:a vice ordf, Eskilstuna 
Martina Johansson (C) 2:a vice ordf, Trosa 
Monica Lindell Rykn (S) Strängnäs 
Ulrica Truedsson (S) Katrineholm 
Daniel Ljungkvist (S) Flen 
Robert Skoglund (S) Vingåker 
Veronica Andersson (S) Nyköping 
Linus Fogel (S), Oxelösund 

Ersättare: 	Landstinget 
Britta Bergström (5) 

Kommunerna 
Anders Jonsson (C) Flen 
Marjo Gustafsson (S) Nyköping 

Sekreterare: 	Niklas Sjöstrand 

Medverkande: 	Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd 
socialtjänst och vård 
Maj Rom, närvårdsöverläkare 
Karin Dahlqvist Claesson, projektledare 
Göran Wide, strateg Regionförbundet Sörmland 
Ann Malmström, socialchef Gnesta kommun 

Landstinget Sörmland 
Fax 0155-28 91 15 

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tfn 0155-24 50 00 	 E-post landstinget.sormland@d11.se  
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:a v ordförande 

LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

DATUM 

2016-11-25 
DIARIENR 

NSV16-0001-12 

Justerare: 

Mattias Carlsson, enhetschef kortvård och legitimerad 
personal Oxelösunds kommun 
Malin Nilsson, sjukgymnast Oxelösunds kommun 

Jacob Sandgren (S) och Martina Johansson (C) 

Justerade 
paragrafer: §§ 29-32 

Vid protokollet: 

Niklas Sjöstrand 
sekreterare 

listerat: 

,acob Sandgren 
ordförande 

_ 
Landstinget Sörmland 
Fax 0155-28 91 15 

Repslagaregatan 19 
Tfn 0155-24 50 00 

611 88 Nyköping 
E-post landstinget.sormland@d11.se  



Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tfn 0155-24 50 00 	 E-post landstinget.sormiand@c111.se  

:Landstinget Sörmland 
ek 0155-28 91 15 

LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

DATUM 

2016-11-25 
D1ARIENR 

NSV16-0001-12 

Innehållsförteckning 

§ 29/16 	Fastsällande av dagordning 

§ 30/16 	Information vid sammanträde med nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 25 
november 2016 

§ 31/16 	Överenskommelse om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning 

§ 32/16 	Delegationsbeslut och anmälningsärenden 
201 6-1 1-25 

NSV16-0028-1 

NSV16-0003-9 



LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

DATUM 

2016-11-25 
D1ARIENR 

NSV16-0001-12 

§ 29/16 Fastsällande av dagordning 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling. 

    

 

Landstinget Sörmland 
Fax 0155-28 91 15 

Repslagaregatan 19 
Tfn 0155-24 50 00 

611 88 Nyköping 
E-post landstinget.sormland@d11.se  

   



LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

 

 

DATUM 

2016-11-25 
DIARIENR 

NSV16-0001-12 

§ 30/16 Information vid sammanträde med 
nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård 25 november 2016 

• Mattias Carlsson, enhetschef kortvård och legitimerad personal och 
Malin Nilsson, sjukgymnast informerar om hemgångsteam och trygg 
hemgång i Oxelösunds kommun. 

• Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd socialtjänst och 
vård och Maj Rom, närvårdsöverläkare informerar om 
överenskommelsen kring trygg och effektiv utskrivning. 

• Göran Wide, strateg Regionförbundet Sörmland informerar om 
bredbandsutbyggnad och arbetet med digitalisering kopplat till trygg 
och effektiv utskrivning. 

• Karin Dahlqvist Claesson, projektledare informerar om 
handlingsplanen för utveckling av insatser inom området psykisk 
hälsa i Sörmland 2016 som är inskickad till SKL. 

• Ordföranden Jacob Sandgren (S) informerar om arbetet med 
nämndens mål 2017 samt att datum för nämndens sammanträde den 
27 oktober 2017 ändras till den 3 november 2017. 

     

     

     

Landstinget Sörmland 
fax 0155-28 91 15 

• - 

Repslagaregatan 19 	 611 88 Nyköping 
Tfn 0155-24 50 00 	 E-post landstinget.sormland@d11.se  



Behandlat 	av 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård 

Mötesdatum 
2016-10-21 

Ärendenr 
§ 27/16 

2 Nämnden för samverkan kring socialtjänst 
och vård 

2016-11-25 § 31/16 

LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

DATUM 

20 16-1 1-25 
DIA PIN NR 

NSV16-0001-12 

§ 31/16 Överenskommelse om samverkan för trygg 
och effektiv utskrivning 

Diarienummer: 	NSV16-0028 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Föreslå samtliga huvudmän att ingå överenskommelse om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Yrkanden 

Mikael Edlund (S), Veronica Andersson (S), Jacob Sandgren (S), Daniel 
Ljungkvist (S), Robert Skoglund (S), Ulrica Truedsson (S), Martina 
Johansson (C), Linus Fogel (S) och Monica Lindell Rylen (S) yrkar bifall 
till utskickat förslag. 

Proposition 

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

Sammanfattning 

Nämnden beslutade i december 2015 att man skulle ta fram en 
överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget kring 
trygg och effektiv utskrivning. 

För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner 
och undertecknar överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 21 
oktober, § 27/16 
Tjänsteutlåtande 2016-10-14 

Landstinget Sörmland 
Fax 0155-28 91 15 

Repslågaregatan 19- 	611 88 Nyköping 
Tfn 0155-24 50 00 
	

E-post landstinget.sormland@d11.se  



LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

DATUM 
2016-11-25 

WAR' ENR 

NSV16-0001-12 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd socialtjänst och vård 
Länsstyrgruppen 
Akten 

- 

    

 

Landstinget Sörmland 
Fax 0155-28 91 15 

Repslagaregata-ri 
Tfn 0155-24 50 00 

614 88 Nyköping 
E-post landstinget.sormland@d11.se  

 



Behandlat av 	 Mötesdatum 	Arendenr 

    

Närniiden för samverkan kring Socialtjänst .2016-11-25 
och vård 

§ 32/16 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Landstinget Sörmland 
Fax 0155-28 91 15 

Repslagaregatan 19 
Tfn 0155-24 50 00 

611 88 Nyköping 
E-post landstinget.sormland@d11.se  

LANDSTINGET SÖRMLAND 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård 

PROTOKOLL 

DATUM 	 DIARIENR 

2016-11-25 	 NSV16-0001-12 

§ 32/16 Delegationsbeslut och anmälningsärenden 
2016-11-25 

Diarienummer: 	NSV16-0003 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Redovisningen godkänns. 

Proposition 

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

Sammanfattning 

Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän 
enligt en av nämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får 
ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. Ärendet redovisar också övriga handlingar 
nämnden har delgivits. 

Delegationsbeslut 
Beslutsattestanter för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst 
och vård 2016, NSV16-0030-1. 

Anmälningsärenden 
LOB satsningen i Sörmland, FoU i Sörmland, 2016-10-28 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2016-11-17 
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