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Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13 Klockan 13.00 – 16.50

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S) ordförande
Eine Ikonen (S)
Leif Thorstenson (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Annika Rydberg Ajakainen (S)
Ann Berglund (M)
Robin Tannarp (M) ersätter Vakant (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)

Ersättare

Majlis Strandberg (S)
Rolf Svensson (S)
Jonny Pettersson (S)
Kaj Madsen (M)
Nina Hedenfeldt (MP)
Paula Ehrlin (KD)
Charlotte Elf (SD)

Utses att justera

Thomas Stääv

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 7 mars 2017, Torshälla

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Ann-Kristin Rydberg

Ordförande

...........................................................................................
Lars-Göran Karlsson

Justerande

...........................................................................................
Thomas Stääv

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Torshälla stads nämnd 2017-02-28

Anslaget sätts upp

2017-03-09

Förvaringsplats för
protokollet

Ledning/administration, Torshälla stads förvaltning

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-03-31
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Ingrid Sköldmo
Annette Johansson
Mattias Anglemark
Ann-Kristin Rydberg

förvaltningschef
tf kvalitetschef
tf ekonomichef
sekreterare

Catrine Olsson
Caroline Andersson
Sara Hägglund
Maria Anderstedt
Jenny Ollén
Therese Nilsson
Karin Engstad

enhetschef service, kultur och ungdom
tf enhetschef socialtjänsten
rektor Gökstensskolan
biträdande rektor Gökstensskolan
rektor Gökstensskolan
utvecklingsstrateg barn och unga
utvecklingsstrateg område vuxen
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TSN/2016:155

§ 13
Yttrande över remiss - Förslag till Biblioteksplan för
Eskilstuna kommunkoncern 2017-2021
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till kultur- och fritidsnämnden
Remissen förklaras besvarad med Torshälla stads nämnds yttrande, med förslag till
komplettering inom nedanstående områden.









Kultur är starkt förknippat med Torshällas identitet.
Mål, ärenden och beslut som omfattar verksamhet som finns inom flera
nämnder bör beredas och beslutas av Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige.
Jämställdhetsperspektivet behöver förtydligas.
Ansvarsfördelningen för genomförande behöver ses över.
De övergripande nyckeltalen som är utgångspunkten för uppföljningen av
planen behöver förtydligas.
Planen behöver följas upp och utvärderas tidigare än 2021.
Den mobila och flexibla biblioteksverksamheten bör tillhandahållas i hela
kommunen, vilket behöver framgå i planen.
Inriktningen för biblioteksverksamheten gällande filialer och närbibliotek
behöver tydliggöras.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 2 februari 2017, förslag till
beslut.
Biblioteksplan för Eskilstuna kommun 2008 – 2011 antogs av kommunfullmäktige
2008-10-30, § 197. I april 2014 gav kultur- och fritidsnämnden kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny biblioteksplan som skulle gälla från
2016. Planen försenades något då det bedömdes att det var viktigt att planen gick i
linje med förslag till reviderad kulturpolitisk plan. Förslaget till Biblioteksplan har
reviderats i bred dialog med nämnder, kommunala samverkansråd och allmänheten.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Syftet med biblioteksplanen är att utifrån bibliotekslagens krav tydliggöra ansvar,
prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren.
Planen är indelad i 6 olika områden. Inom varje målområde finns ett övergripande mål
som beskriver önskad utveckling. Till varje övergripande mål finns ett antal delmål
som i sin tur ska leda till att det övergripande målet nås. Slutligen beskrivs de
aktiviteter som ska leda kommunens arbete mot målen och vilka nämnder som
ansvarar för aktiviteterna. Nämnder ansvarar för att formulera uppföljningsbara
åtaganden utifrån aktiviteter.
Förslaget till Biblioteksplan har remitterats till berörda nämnder, kommunala
samverkansråd och allmänheten. Yttranden ska vara kultur- och fritidsnämnden till
handa senast 8 mars 2017.
Torshälla stads nämnd bidrar med ett antal generella synpunkter avseende
utvecklingen av kulturen i Eskilstuna kommun, samt specifika synpunkter med fokus
på Torshällas roll i kommunens utveckling av biblioteksverksamheten.
Föredragande: Cathrine Olsson

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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TSN/2016:87

§ 14
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
kvartal 4, år 2016
Beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas till Inspektionen för Vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Torhälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 januari 2017, förslag till
beslut.
Enligt 16 kap 6 § f – h socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis
av alla beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende SoL-beslut där
verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
I redovisningen finns samtliga beslut där verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
Kolumnen ”Möjlig verkställighet” visar det datum då beslutet kunde blivit verkställt
om personen tackat ja till erbjudandet.
Enligt SoL (socialtjänstlagen) 16 kap 6f § gäller att icke verkställda beslut enligt SoL 4
kap 1§ varje kvartal ska inrapporteras till socialstyrelsen. Denna rapport avser fjärde
kvartalet 2016, perioden 1 oktober till och med 31 december.
För fjärde kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 7 ärenden, varav ett ärende är en korrigerad individrapport.
Föredragande: Caroline Andersson
____
Beslutet skickas till:
Inspektionen för Vård och omsorg
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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TSN/2016:157

§ 15
Yttrande över remiss - Modell för ekonomisk
kompensation till nämnder för volymförändringar
inom äldreomsorgen
Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande antas och tillstyrker förslaget till modell för
ekonomisk kompensation.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 13 februari 2017, förslag till
beslut.
Förslaget till modell för ekonomisk kompensation har remitteras till Torshälla stads
nämnd, vård- och omsorgsnämnden, jämställdhetsutskottet och kommunala
pensionärsrådet för yttrande före den 27 februari 2017.
Resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014 enligt beslut i
kommunfullmäktige 2013-12-12 (KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska modellen
utvärderas under 2016.
Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden som
beräknas ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan
hantera den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför.
Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika
delar:
 Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst.
 Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden.
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Yttrande
Inom Torshälla stads nämnds geografiska ansvarsområde har under lång tid
konstaterats behov av ökade hemtjänstinsatser i takt med en ökande andel åldrande
befolkning, även behovet av både ersättning av äldre och utbyggnad av nya vård- och
omsorgsboendelägenheter. Torshälla stads nämnd välkomnar och tillstyrker förslaget
till ny modell för ekonomisk kompensation till ansvariga nämnder.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:154

§ 16
Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Låt inte
personal på skola och fritidshem snusa under
arbetstid
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 25 januari 2017, förslag till
beslut.
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids inte snusa under
arbetstid har lämnats in till Kommunfullmäktige och remitterats till Torshälla stads
nämnd för yttrande inför beslut.
Förslaget är till stor del en fråga om att skolans personal ska vara ett föredöme för
eleverna att inte använda tobak samt att det inte luktar gott.
Eskilstuna kommun har riktlinjer för rökfri arbetstid. Snus är i större utsträckning var
och ens angelägenhet eftersom det inte skadar eller påverkar någon annans hälsa.
Kommunen har valt att inte införa totalt tobaksförbud, bland annat för att
tobakslagen enbart stödjer rätten till rökfri arbetsmiljö.
Nämnden instämmer med förslagsställaren att medarbetare alltid ska vara ett
föredöme för barn och elever i förskola, skola och fritidshem och att det kan vara en
rekommendation att medarbetare bör avstå från att snusa under arbetstid.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:8, TSN/2017:16, TSN/2017:18, TSN/2017:21, TSN/2017:3,
TSN/2017:6

§ 17
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1 – Beslut 2017-02-09 - Yttrande över remiss rörande tillfällig alkoholservering till
allmänheten den 24 februari 2017, Eskilstunavägen 5 i Torshälla (Konst & Glas)
1.1 – Beslut 2017-02-17 – Yttrande till Skolinspektionen
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2017-01-19 - Avtal MoreTec AB etablering scen och teknik Torshälla 700
år 1.7 – Beslut 2017-01-30 – Avtal Torshälla 700, jubileumsfonden– Smedjan
Sothönan
1.7 – Beslut 2016-11-02 – Avtal Torshälla 700, jubileumsfonden–
kommunledningskontoret
1.7 – Beslut 2017-01-25 – Avtal/Engagemangskontrakt – Tillenius Magiska AB
3.3.18 – Beslut 2017-02-20 – Edvardslundsskolan - Resa till Birmingham England
(Erasmusprojektet)
Personalärenden
3. Lista personalärenden januari 2017
Socialtjänst
10. Lista 2017-01-01 – 2017-01-31
Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
11.5 – Avgiftsbeslut 2017-02-01 gällande januari 2017
Förskola och grundskola
9.1.1 – Beslut 2017-01-30 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
9.1.1 – Beslut 2017-02-06 – vistelsetid på fritids, Gökstensskolan
9.1.1 – Beslut 2017-02-08 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan, 2 st
Gatu-och trafikärenden
6.3 – Beslut 2017-02-03 – yttrande över ansökan om tillstånd för Earth Hour
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6.3 – Beslut 2017-02-03 – yttrande över ansökan om tillstånd uppställning container
Biståndsutskott
Protokoll: 2017-02-14 §§ 13 - 18
Arbetsutskott
Protokoll: 2017-02-14 §§ 13 - 22
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
_____
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TSN/2017:4

§ 18
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen
Ordförandebeslut i brådskande ärende – avtal om samarbete med SIQ gällande
rikskonferensen Bättre Skola 17-18 januari 2018
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2017:12 – 2017:24
____
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TSN/2015:1

§ 19
Val till uppdrag
Beslut
Kjell Monéus (M) väljs till ersättare i Torshälla stads nämnds arbetsutskott efter
Peter Utas (M).

Ärendebeskrivning
Ledamöter och ersättare som ingår i Torshälla stads nämnds arbetsutskott under
mandatperioden 2015 – 2018:
Arbetsutskott
Ledamöter:
Lars-Göran Karlsson (S) ordförande
Eine Ikonen (S) 1:e vice ordförande
Ann Berglund (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP) 2:e vice ordförande

Ersättare:
Annika Rydberg Ajakainen (S)
Kjell Monéus (M)
Solveig Pohjola (V)

____
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TSN/2017:11, TSN/2017:13, TSN/2017:2, TSN/2017:4

§ 20
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Svar på Robin Tannarps (M) fråga om Socialstyrelsens kartläggning kring våld i nära
relationer
Föredragande: Karin Engstad

Förvaltning
Tema: Skola
-Likabehandlingsplaner Torshälla skolor
Föredragande: Sara Hägglund, Maria Anderstedt, Jenny Ollén
-Likabehandlingsplaner Torshälla förskolor
-Systematisk uppföljning av anmälda kränkningar i förskola och skola 2016
-Nationell IT-strategi
Föredragande: Therese Nilsson
Yttrande till Skolinspektionen
Föredragande: Annette Johansson
Verksamhetsberättelse för år 2016
Föredragande: Annette Johansson
Investeringsplan 2018-2022
Föredragande: Mattias Anglemark
SKL – Kvalitet i särskilda boenden, nattbemanning
Föredragande: Karin Engstad
-Genomförande av samorganisering Torshälla stads förvaltning med övriga
förvaltningar, förslag till tidplan delges nämnden
-Ny bro Krusgården
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Utpekat delegationsbeslut, redovisas på kommande nämndsammanträde den 21
mars 2017. På tur att peka ut ett beslut: Tommy Ellfolk
____
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