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TSN/2016:93

§ 90
Torshälla stads nämnds verksamhetsplan 2017
Beslut
Verksamhetsplan för 2017 fastställs.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för
Miljöpartiets framlagda verksamhetsplan för år 2017.
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
framlagda verksamhetsplan för år 2017. Skriftlig reservation lämnas (Bilaga A).
Mikael Nygren (SD) och Charlotte Elf (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas framlagda verksamhetsplan för år 2017. Skriftlig reservation
lämnas (Bilaga B).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning, ger i skrivelse daterad den 2016-12-01, förslag till beslut.
Torshälla stad är en av Eskilstunas kommuns två städer. Ansvar för verksamheten och
dess processer har Torshälla stads nämnd. Torshälla stads nämnds ansvarsområde
omfattar; förskolor, grundskolor, vård och omsorg för äldre, bistånd- och
myndighetsutövning inom socialtjänsten, måltidsorganisation, gatu-, park och
fritidsverksamhet, museum, bibliotek och ungdomsverksamhet. Efter
kommunfullmäktigesbeslut om Årsplan för Eskilstuna kommun 2017 beräknas
Torshälla stads nämnds budget bli 358,9 miljoner kronor.
Kommande beslut om Torshälla stads nämnds och förvaltnings framtida uppdrag och
eventuell samorganisering med fackförvaltningarna, har inte påverkat
verksamhetsplaneringen. Beslut om nämndens och förvaltningens framtida
organisation och uppdrag fattas av Kommunfullmäktige den 15 december 2016.
Verkställighet av beslutet och eventuella konsekvenser för verksamhetsplaneringen,
kommer att analyseras och bearbetas under våren 2017.
Verksamhetsplan 2017 tar hänsyn till de utmaningar nämnden möter inför nästa år
med bland annat utmaningar inom vård och omsorg, sociala tjänster och
utbildningsområdet.
Barn och unga i Torshälla ska kunna känna att de har möjlighet att påverka sitt liv och
sin framtid. Det kommer att ske genom att fortsatt utveckla samarbeten mellan olika
verksamheter för att förbättra barnens och ungdomarnas hela livssituation. Även
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arbetet med att genomföra barnkonsekvensanalyser och systematiskt insamlande av
barn- och ungas synpunkter inför beslut, kommer att utvecklas under 2017.
Fortsatt målmedvetet arbete inom processen att tillgodose behovet av utbildning
planeras. I förskola är fokus att ge barn individuella förutsättningar för att utvecklas så
långt som möjligt. Fokus på att synliggöra och dokumentera barnens lärande ska bidra
till fortsatt hög måluppfyllelse. Under 2017 ska arbetet med mottagandet och
verksamheten för nyanlända fortsatt utvecklas.
Fler elever ska nå målen i grundskolans alla ämnen. Detta sker genom fokus på
kontinuerlig uppföljning, tekniska hjälpmedel, individuellt stöd, tidiga insatser och
samverkan mellan olika verksamheter. Fritidshemmens och de öppna
fritidsverksamheterna betydelse för elevers kunskapsutveckling ska synliggöras och
kvalitetsäkras.
Under 2017 kommer den framtagna utvecklingsplanen för Torshälla att
implementeras. Arbetet för en attraktiv stad, som tilltalar alla sinnen, är i fokus 2017
när Torshälla stad firar 700 år. Även den framtagna handelsutvecklingsstrategin ska
implementeras.
Den största ekonomiska utmaningen för Torshälla stads nämnd 2017 är fortsatt inom
vård och sociala tjänster. Andelen äldre ökar. I Torshälla är 26 % av invånarna 65 år
eller äldre. , och de äldres behov av vård och omsorg ökar. Även antalet barn och
unga samt vuxna med behov av stöd, vård och behandling har ökat. Fokus för 2017 är
att utveckla det förebyggande arbetet för att främja hälsan, med bland annat fokus på
anhörigstödet och att minska vård- och behandlingskostnader.
Det systematiska kvalitetsarbetet för att, alla boende och personer med behov av
hemtjänstinsatser, ska få en god och säker omsorg ska utvecklas. Inom socialtjänsten
ska lagkravet på barnföljare implementeras.
2017 fyller Torshälla stad 700 år. Det är för kommunkoncernen Eskilstuna ett unikt
tillfälle i att lyfta fram våra verksamheter och tillsammans visa vilken position vi vill ta.
Firandet kommer att pågå hela året genom olika aktörers engagemang. Nämnden har
fokus på fördelsedagen den 24 februari och kalas-veckan i juli 2017. Torshälla 700årsfirande ska stärka attraktiviteten för att främja en ökad inflyttning, flera etableringar
och ökad besöksnäringsverksamhet långsiktigt.
Föredragande: Annette Johansson och Karin Engstad
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets verksamhetsplan för 2017.
Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets verksamhetsplan för 2017.
Mikael Nygren (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas verksamhetsplan för 2017.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
- Magnus Arreflod (MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets verksamhetsplan för
2017.
- Solveig Pohjolas (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets verksamhetsplan för
2017.
- Mikael Nygren (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas verksamhetsplan
för 2017.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd
beslutat att bifalla Lars-Göran Karlssons (S) förslag, det vill säga förvaltningens förslag
till verksamhetsplan 2017.
____
Beslutet skickas till:
Planering och uppföljning, kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:146

§ 91
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 - 2019
Beslut
Upprättad Jämställhets- och mångfaldsplan för 2017-2019 antas.

Reservation
Mikael Nygren (SD) och Charlotte Elf (SD) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation lämnas (Bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 1 november 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd är ansvarig för att jämställdhets- och mångfaldsplanen
upprättas och att denna utvärderas och revideras.
Jämställdhet- och mångfaldsplanen för 2017-2019 är framtagen i samverkan med
fackliga organisationer. Ny lagstiftning kräver ett mer systematiskt arbete kring
jämställdhet- och mångfaldsfrågor än tidigare.
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska bedrivas inom respektive enhet.
Förvaltningschefen är, tillsammans med HR-chefen, ansvarig för att ett aktivt
jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs i förvaltningen.
Jämställdhet är ett chefsansvar, alla chefer har ett tydligt uttalat ansvar att arbeta för
ökad jämställdhet. Jämställdhet ska integreras i alla personal- och verksamhetsbeslut.
Det är av stor vikt att jämställdhetsfrågorna diskuteras på arbetsplatsträffarna och i
medarbetarsamtalen.
Enhetscheferna ansvarar tillsammans med HR för att jämställdhetsarbetet blir en
integrerad del i det löpande arbetet, och att vidtagna åtgärder årligen revideras.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen är ett lagstadgat krav på Torshälla stads nämnd
såsom arbetsgivare. Jämställdhetsarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare,
arbetstagare och de fackliga organisationerna. Varje anställd har dessutom ett eget
ansvar att aktivt medverka i jämställdhetsarbetet.
Finansiering
Kräver ej finansiering.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Jämställdhets- och mångfaldsarbetet är av stor vikt för det fortsatta arbetet med en
hållbar och effektiv organisation. Arbetet tar sikte på att skapa en tillgänglig och
hållbar arbetsmiljö, där samtliga medarbetare kan utvecklas till sin fulla potential.
Föredragande: Moa Skoglöf
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Nygren (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lämnar ett
ändringsyrkande enligt följande:
- Att skrivelsen som lyder ”Vid rekrytering prioritera underrepresenterad grupp vid likvärdig
kompetens” ändras till ”Vid rekrytering ska lottning genomföras vid likvärdig kompetens”.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag och
avslag på Mikael Nygrens (SD) tilläggsyrkande.
- Mikael Nygren (SD) yrkande om bifall till ändringsyrkandet.
Ordföranden finner inledningsvis att Torshälla stads nämnd bifaller förvaltningens
förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslag om bifall till
ändringsyrkande ställs mot avslag till detsamma. Torshälla stads nämnd godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att Torshälla stads
nämnd beslutar att avslå det samma.
____
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TSN/2016:147

§ 92
Handlingsplan - Mäns våld mot kvinnor
Beslut
Förvaltningens förslag till handlingsplan daterad 2016-11-07 antas

Ärendebeskrivning
Sveriges riksdag har enats om nationella jämställdhetspolitiska mål (1994 och 2006)
Eskilstuna kommunfullmäktige har år 2000 formulerat jämställdhetsmål, som följts
upp och reviderats, för att bli en av Sveriges mest jämställda kommuner.
För att uppnå jämställdhet krävs faktabaserad kunskap och handling både nationellt
och lokalt. Torshälla stads nämnd har uppdrag att fastställa lokala åtaganden och
handlingsplaner för att bidra till måluppfyllelsen.
Ett av målen nationellt och lokalt är att Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet. Handlingsplanen – Mäns våld mot kvinnor tydliggör uppdraget i
förvaltningen inför 2017. Bilaga 1
Finansiering
Arbetet sker inom budgetram
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar är nödvändig för att skapa en
hållbar utveckling på alla livsområden. Mäns våld mot kvinnor innebär allvarliga
hinder för och är det yttersta tecknet på ojämställdhet.
Könsuppdelad och systematiskt insamlad statistik som analyseras, skapar grund för
faktabaserad kunskap. Kunskap som förmedlas och handlingsplaner som tas fram och
följs upp innebär möjlighet till en jämställd och därmed effektiv organisation.
Förändring krävs för att sluta göra ojämställt.
Föredragande: Karin Engstad
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, Jämställdhetsberedningen
Kommunledningskontoret
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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TSN/2016:87

§ 93
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
kvartal 3, år 2016
Beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas till Inspektionen för Vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 4 november 2016, 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 tredje
kvartalet 2016, perioden 1 juli till och med 30 september.
För tredje kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 10 ärenden.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
 3 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under tredje kvartalet 2016. 1 brukare som har väntat på plats på
särskilt boende har fått insatsen verkställd under detta kvartal. 1 brukare bor i
dagsläget på särskilt boende, men väntar på omflytt till annan boendekategori.
1 brukare bor i dagsläget på särskilt boende och har väntat på omflytt till
annan boendekategori. Har tackat nej till erbjudande och ärendet har utifrån
det avslutats.
 1 brukare har väntat på daglig verksamhet. Brukaren har erbjudits daglig
verksamhet, men har tackat nej till erbjudande. Motivationsarbete har pågått
för att denne ska tacka ja till insats. Ärendet har avslutats på brukarens
begäran.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

10(19)

2016-12-13




2 brukare har väntat på korttidsplats/växelvård. Båda brukarna erbjöds
korttidsboende i avvaktan på verkställighet av insats. Insatsen är verkställd för
den ena brukaren. Det andra ärendet har avslutats då brukaren har avlidit.
1 brukare har inte fått insatsen hemtjänst verkställd på grund av att brukaren
sedan beslut fattades om hemtjänst vistades på sjukhus och korttidsplats.
Ärendet är avslutat då brukaren har avlidit.

Omsorg om funktionshindrade- icke verkställda beslut
 Inga beslut inrapporterade för kvartal 3.
Individ- och familjeomsorg- icke verkställda beslut
 3 brukare har väntat på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen skulle ha
verkställts under våren men den uppdragstagare som var aktuell avsa sig sedan
uppdraget innan start. Insatserna är verkställda sedan 2016-08-15.
Föredragande: Caroline Andersson
____
Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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TSN/2016:145

§ 94
Yttrande över nämndinitiativ från Miljöpartiet Möjliggör dubbelriktad cykling på enkelriktade gator
i Torshälla
Beslut
Torshälla stads förvaltning får i uppdrag att göra en översyn av samtliga enkelriktade
gator i Torshälla för att utreda om de kan göras dubbelriktade för alla trafikslag.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 7 november 2016, förslag till
beslut.
Bakgrund
Magnus Arreflod (MP) har den 25 oktober 2016 väckt ett nämndinitiativ om att
möjliggöra dubbelriktad cykling på enkelriktade gator i Torshälla. Syftet är att förenkla
cykling i närområdet och snabbare kunna ansluta till prioriterade huvud- och
pendlarstråk för cykling. Initiativtagaren hänvisar till positiva erfarenheter från tester
som genomförts i Stockholm och Göteborg. Gator som gjorts om till dubbelriktad
cykling har efter att de bedömts utifrån säkerhet och lämplighet skyltats om.
Miljöpartiet yrkar därför att Torshälla stads förvaltning uppdras att göra en översyn av
samtliga enkelriktade gator där det är möjligt låter tillåta dubbelriktad cykling för att
öka framkomligheten för cyklister i staden.
Yttrande
Torshälla stads nämnd är positiv till kostnadseffektiva metoder för att förenkla cykling
och därmed stimulera invånare att välja klimatvänliga transportalternativ.
Torshälla stads nämnd har under ett flertal år gjort omfattande utbyggnader av gångoch cykelvägnätet i syfte att förbättra möjligheten för invånare och besökare att välja
till exempel cykeln för kortare resor inom Torshälla och till/från Eskilstuna.
Åtgärder har även gjorts för att knyta samman det befintliga gång- och cykelvägnätet
på ett flertal platser för att möjliggöra längre sammanhängande gång- och cykelstråk.
Torshällas landskapsstruktur med berg/höjdskillnader och historisk stadsmiljö med
smala gator är en utmaning i att möjligöra gång- och cykelvägar på alla stråk som idag
används regelbundet av gående och cyklister.
Nämndinitiativet uppmanar till åtgärder för att förenkla för cyklister att snabbare
kunna ansluta till huvudcykelstråk. I initiativet föreslår dubbelriktad trafik för cyklister
på enkelriktade gator, vilket skulle innebära olika trafikregler för olika enkelritade
gator.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

12(19)

2016-12-13

En alternativ lösning för att underlätta förflyttning mellan befintliga gång- och
cykelstråk i områden där ett sammankopplat gång- och cykelvägnät saknas, är att
ändra statusen på enkelriktade gator och göra om dem till dubbelriktad trafik för alla
trafikslag.
Ett exempel är Hantverksgatan, som idag är enkelriktad. Genom att ändra till
dubbelriktad trafik för alla trafikslag blir det enklare för cyklister som vill förflytta sig
från Krusgårds- och Torsghargsområdet till Torshälla centrum.
Krusgården och Torsharg är platser där det redan idag rör sig många invånare och
besökare, särskilt barn och unga. Platserna är även utvecklingsområden med målet att
öka platsernas attraktivitet och erbjuda än fler aktiviteter för fritid och rekreation för
alla åldrar.
En ändring av Hantverksgatan till enkelriktat gör att cyklister kan undvika Riktargatan,
som trafikeras av både buss- och biltrafik, när de vill ansluta till befintliga gång- och
cykelvägar. Redan idag ”genar” cyklister dubbelriktat på Hantverksgatan.
En förändring till dubbelriktad trafik av enkelriktade gator för alla trafikslag innebär
att enhetliga och redan kända trafikregler kan följas.
Torshälla stads nämnd ger Torshälla stads förvaltning i uppdrag att göra en översyn av
samtliga enkelriktade gator, med låga biltrafikvolymer, för att utreda om dessa kan
göras om till dubbelriktad trafik för alla trafikslag.
I utredningen bör trafiksäkerhets-, barnrätts-, tillgänglighets- och
jämställdhetsperspektivet vara prioriterade.
Inom utredningen kan även tester genomföras under begränsad tid på en eller flera
gator som utredningen bedömer är lämpliga. I utvärderingen bör trafiksäkerhet och
upplevd trygghet för gående, cyklister, bilister samt synpunkter från boende och
verksamma längs teststräckan, fångas upp.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Yrkanden
Kjell Monéus (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
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TSN/2016:137

§ 95
Yttrande över medborgarförslag - Förbättra Östra
torget i Torshälla
Beslut
1. Medborgarförslaget att placera ut bord vid bänkar, askkoppar samt bänkar mot
öster bifalles.
2. Medborgarförslaget att taka delar av torget avslås.
3. Medborgarförslaget att erbjuda glass- och varmkorvkiosk anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 28 november 2016, förslag till
beslut.
Bakgrund
Maija Derestorp har lämnat in ett medborgarförslag om att utveckla Östra torget
genom att komplettera med bord vid befintliga bänkar, placera ut flera askkoppar,
utrusta en del av torget med tak för att skydda mot regn, placera bänkar på skuggig
plats mot öster, för att undvika sol i ansiktet, samt erbjuda en glass- och
varmkorvkiosk i Torshälla.
Yttrande
Östra torget är en av Torshällas centrala platser för handel, service och evenemang
och är en mötesplats för boende och besökare. Upplevelsen av platsen är viktig för
såväl stadens attraktivitet som den upplevda tryggheten hos dess besökare.
På torget arrangeras årligen evenemang som till exempel Sommartorget, Smakfullt
matmarknad och Torshälla marknad. Kring torget finns ett flertal restauranger,
service, butiker och livsmedelshandel, Café Bonsais mötesplats för ungdomar och
seniorer samt kommunal samhällsservice genom Torshälla direkt. Vintertid lockar
skridskobanan på torget barnfamiljer, och sommartid erbjuds torghandel.
På torget finns idag fasta bänkar, lekutrustning, offentlig toalett och konstverk
inramade av träd och blomsterarrangemang. Sommartid placeras tillfälliga bord och
stolar ut i samband med arrangemang. Sittplatserna är tillgängliga för såväl
arrangemangspublik som till lunchgäster med medhavd mat.
Inför Torshällas 700-års jubileum 2017 är Östra torget en viktig plats för att
marknadsföra Torshälla och spegla stadens platsvarumärke. Ett flertal insatser planeras
för att öka platsens attraktivitet genom till exempel förskönande åtgärder, bättre
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förutsättningar för evenemang och aktiviteter samt insatser för att stärka och utveckla
torget som mötesplats för boende och besökare.
Flera av de förslag som lyfts fram i medborgarförslaget kan mycket väl inkluderas i det
pågående utvecklingsarbetet: att komplettera bänkar med bord, placera ut askkoppar
samt erbjuda stolar om vetter mot öster för att komma undan solen.
Askkoppar bör placeras avskilt från torghandelsyta och lekutrustning för att säkerställa
rökfria offentliga miljöer.
Torgytan bör även vara tillgänglig, öppen och flexibel för olika typer av aktiviteter.
Tak på delar av torgytan begränsar platsens flexibilitet. Däremot kan tillfälligt segeltak
användas ovanför till exempel en evenemangsscen.
Under sommaren erbjuds flyttbara sittplatser med parasoll, som skydd mot regn och
sol. Ett antal fasta bänkar kommer att bytas ut mot vändbara stolar, vilka med fördel
kan vinklas bort från solen.
Förslagslämnaren vill gärna se en glass- och varmkorvkiosk på Östra torget. Ett flertal
av de befintliga restaurangerna och näringsidkarna runt Östra torget erbjuder redan
idag dessa produkter.
Föredragande: Rina Oord Lundh
____
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TSN/2015:234, TSN/2015:243, TSN/2016:3, TSN/2016:59, TSN/2016:6,
TSN/2016:8

§ 96
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2016-10-20 – Tilläggsavtal FSK Chokladfabriken (minskning städkostnad)
1.7 – Beslut 2016-10-20 – Tilläggsavtal FSK Glömsta (städkostnad)
1.7 – Beslut 2016-10-20 – Tilläggsavtal FSK Glömsta (serviceavtal)
1.7 – Beslut 2016-10-20 – Tilläggsavtal FSK Skeppet (uppgradering larm,
brandindikering)
1.7 – Beslut 2016-10-20 – Tilläggsavtal FSK Skeppet (städkostnad)
1.7 – Beslut 2016-10-20 – Tilläggsavtal FSK Staren (brandlarm, duschrum)
1.7 – Beslut 2016-10-28 – Tilläggsavtal FSK Staren (uppgradering larm,
brandindikering)
1.7 – Beslut 2016-10-28 – Tilläggsavtal FSK Staren (serviceavtal)
1.7 – Beslut 2016-10-28 – Tilläggsavtal Edvardslundsskolan (serviceavtal)
1.7 – Beslut 2016-10-28 – Tilläggsavtal Torshargshallen (städkostnad)
1.7 – Beslut 2016-10-28 – Tilläggsavtal Snäckberget (serviceavtal)
1.7 – Beslut 2016-10-28 – Tilläggsavtal Spånggården (serviceavtal)
1.7 – Beslut 2016-11-02 – Sponsringsavtal Torshälla 700 år-Eskilstuna
Kommunföretag AB
4.3.6 – Beslut 2016-11-03 - Avgifter i samband med cykeluthyrning (Torshälla direkt)
4.5 – Beslut 2016-11-07 – Särskild avgift enligt Förvaltningsrättens dom mål 7751-15.
1.7 – Beslut 2016-11-16– Avtal Torshälla 700 år – Bevara ss Rex
1.7 – Beslut 2016-11-16 – Avtal Torshälla 700 år – Avig och Rät
1.7 – Beslut 2016-11-16 – Avtal Torshälla 700 år – ABF Sörmland
1.7 – Beslut 2016-11-29 - Avtal Torshälla 700 år – Gökstensskolan
1.7 – Beslut 2016-11-29 - Avtal Torshälla 700 år – Lisa Sollenberg Grafisk
formgivning och Illustration
Personalärenden
3. Listor november 2016
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Gatu- och trafik
6.3 – Beslut 2016-11-14 - Yttrande över ansökan om tillstånd för ”Ångbåtsträff”
2017-07-08
Socialtjänst
10. Listor 2016-05-01 – 2016-11-30
Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
11.5 – Avgiftsbeslut 2016-11-01 gällande oktober 2016
Biståndsutskott
Protokoll: 2016-11-15 §§ 103-107, 2016-11-28 §§ 108-116
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-11-28 §§ 93 - 103
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
____
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TSN/2016:100, TSN/2016:4, TSN/2016:85, TSN/2016:88

§ 97
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag - beslut 2016-10-27 § 207 - Delårsrapport 2 2016 för Eskilstuna
kommun
Protokollsutdrag - beslut 2016-10-27 § 215 - Svar på motion - Ett "Hemlaås" för
kvinnor behövs i Eskilstuna
Protokollsutdrag - beslut 2016-10-27 § 219 - Svar på medborgarförslag - Skapa
mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa, invandrare och pensionärer
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag - beslut 2016-11-08, § 234 - Extra ärende - Rutiner för ansökningar
av bidrag från staten, statliga myndigheter och externa parter
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:147 – 2016:155
____
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TSN/2015:198, TSN/2015:243, TSN/2016:1, TSN/2016:101, TSN/2016:123,
TSN/2016:133, TSN/2016:146, TSN/2016:2, TSN/2016:4, TSN/2016:8

§ 98
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Svar på Solveig Pohjolas (V) frågor om jämställdhet
Karin Engstad svarar på frågorna muntligt och skriftligt.
Solveig Pohjola (V) ställer frågor kring utredning samorganisering Torshälla
stads förvaltning och övriga förvaltningar, hur annonsering skett till möten samt
om analyser och utvärderingar.
Ingrid Sköldmo svarar på frågorna.

Förvaltning
Temanämnd kost
Föredragande: Marja Järtelius samt Henrik Färnqvist, Jeanette Sällström och
Peter Blomqvist
Torshälla 700 år
Genomgång av projektets nuläge samt planerade evenemang under året.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Utpekat delegationsbeslut
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Workshop internkontrollplan 2017, grupparbete
Föredragande: Annette Johansson
Resultat medarbetarenkät 2016
Enkätresultatet för år 2016 är bättre än år 2015. Områden att förbättra: arbetsrelaterad
utmattning, arbetstakt, delaktighet samt målkvalitet.
Föredragande: Ulrika Junebark
Samlad måltidsorganisation
Förslaget är att införa en gemensam måltidsorganisation. Genomförandeplanen
föreslås antas av kommunfullmäktige den 15 december 2016. Kommunstyrelsen
kommer att arbeta vidare med frågan under år 2017. I förslag till beslut till
kommunfullmäktige föreslås Torshälla stads nämnds samlade kostverksamhet flytta till
barn- och utbildnings-nämnden.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
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Utredning av utvecklat samarbete och/eller samorganisering mellan Torshälla
stads förvaltning och övriga förvaltningar
Genomgång av förslag till beslut inför kommunfullmäktiges sammanträde den 15
december 2016.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Ekonomi och nyckeltal
Uppföljning av resultat januari – november 2016 samt årsprognos.
Föredragande: Mattias Anglemark
Förvaltningsrättens dom/beslut, skriftlig information
Återrapportering ogiltig frånvaro
Rapportering sker med socialförvaltningen då eleven bor i Eskilstuna.
Föredragande: Ulrika Hansson
Lärarlönelyftet
Missat statsbidrag för Torshällas del uppgår till ca 1 000 000 kronor.
Föredragande: Ulrika Hansson
Underrättelse till Gökstensskolan om preliminär fördelning av stadsbidrag för
särskilda insatser på skolområdet
Gökstensskolan har ansökt om statsbidrag för utvecklingsprojektet Ökad närvaro för
elever i år 7-9. Specialpedagogiska skolmyndigheten har gjort en preliminär fördelning
av förväntade medel för särskilda insatser på skolområdet för kalenderåret 2017. I den
preliminära fördelningen har 742 500 kronor avsatts för projektet. Bidraget får
användas för lönekostnader till tjänster enligt ansökan.
Föredragande: Ulrika Hansson
Lex Maria-anmälan till IVO, elevhälsan
IVO har meddelat avslut av ärende dnr 8.1.1-17607/2016-3
Föredragande: Ulrika Hansson
Statsbidrag för finskt förvaltningsområde
Förvaltningen har beviljats 150 000 kronor. Ansökan avser utveckling av mötesplatsen
Bonsai där det finns öppen verksamhet för äldre finsktalande en dag i veckan,
kommunikationsmaterial på finska inför 2017 då Torshälla firar 700 år och Finland
100 år, arrangemang på finska under jubileumsåret, inköp av finskspråkig litteratur och
dagstidningar till biblioteket samt till översättningskostnader.
Föredragande: Annette Johansson
Boverkets beslut om stöd till utemiljöer
Projektet Krusgårdsparken allaktivitetsplats, Torshälla Sotaren 1, har beviljats stöd
med 1 325 000 kronor. Förvaltningen har ansökt om stöd hos Boverket för anläggning
av en allaktivitetsplats med fokus på kultur, idrott och fritid.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
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