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Kommunstyrelsen

Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads
nämnd och facknämnderna per den 1 maj 2017
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 3 april 2017,
antas att gälla från och med den 1 maj 2017. Reglementet ersätter det tidigare
reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 295.
2. Förslag till reviderade reglementen för vård- och omsorgsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, daterade den 3
april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017.
3. Utöver vad som framgår av reglementet ansvarar Torshälla stads nämnd för att
under maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från
Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
4. Torshälla stads nämnd undantas från § 27 Personalansvar i Gemensamt
reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av
andra nämnders förvaltningar. Detta gäller från och med den 1 maj 2017.
5. Vård och omsorgsnämnden tillförs 111,8 miljoner kronor för 2017 och 112,3
miljoner kronor för 2018 från Torshälla stads nämnd. Kommunstyrelsen tillförs
1,1 miljoner kronor för 2017 och framåt från Torshälla stads nämnd.
6. Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för utförande av gatu- och
parkverksamhet fastställs till 15,3 miljoner kronor för 2017 och 15,7 miljoner
kronor för 2018 och framåt. Ramen för utförande av kultur- och
fritidsverksamhet fastställs till 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,4 miljoner
kronor för 2018 och framåt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2016, § 290, ärendet om
”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna”. Av beslutet
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framgår bland annat att Torshälla stads nämnd framöver ska ha ansvar för kulturoch fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och
parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla stads nämnd
ska överföras till facknämnderna. Detta gäller från och med den 1 augusti 2017 om
inte kommunfullmäktige beslutar om något annat.
Av beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att
förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2016, § 238, beslutat att ge
kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändliga åtgärder för att verkställa
kommunfullmäktiges beslut. Utifrån det beslutet har kommundirektören tillsatt ett
projekt som ska planera och samordna genomförandet..
Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för likvärdig service,
resurseffektivitet och kompetensförsörjning i Torshälla såväl som i övriga delar av
Eskilstuna kommun, samt utveckla nya former för samverkan inom den
kommunala organisationen.
Konsult och Uppdrag har uppdragits att leda projektet under våren 2017. Utöver
tillsatt projekt har kommunledningskontoret tillsatt en samordningschef för
Torshälla tillsatts med uppdraget att stödja Torshälla stads nämnd i fortsatt
utveckling av Torshälla som ort, att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna
som gjorts i Torshälla samt etablera arbetssättet även i andra delar av kommunen.
I projektets styrgrupp ingår samtliga förvaltningschefer samt kommundirektören,
HR-direktören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.
Genomförandegrupper planerar och genomför förändringen kopplat till respektive
verksamhetsområde. En projektgrupp samordnar arbetet och fungerar som stöd till
organisationen. Projektet ska särskilt säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro i
Torshälla samt förankra syfte och mål med förändringen. Projektet har nyligen
avslutat planeringsfasen och en tidplan är nu fastställd som ligger till grund för
kommande genomförande.

Tidplan för flytt av verksamheter
Projektets styrgrupp föreslår följande tidplan för flytt av verksamheter
1 maj 2017
 Gatu-park-fritidsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads
nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
 Vård- och omsorgsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och
förvaltning till vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning.
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 Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig
nämnd.
1 juni 2017
 Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamhet flyttas från Torshälla
stads nämnd och förvaltning till barn- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning.
 Socialtjänstverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till
socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsförvaltningen och respektive nämnds förvaltning.
 Kultur- och ungdomsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och
förvaltning till kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning.
 Ortsutvecklingsfrågorna flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller
verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
Från och med den 1 juni är därmed den förändrade ansvarsfördelningen mellan
nämnderna genomförd. Torshälla stads nämnd ansvarar då för kultur- och
fritidsverksamhet, ortsutvecklings-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och
parkverksamhet. På förvaltningsnivå utförs uppgifterna åt Torshälla stads nämnd
av kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om reviderade
reglementen och budgetramar i två steg:
 den 27 april tas beslut om de förändringar som ska ske per den 1 maj
 den 18 maj om de förändringar som ska ske per den 1 juni.

Reviderade reglementen per den 1 maj 2017
Förslag till nya/reviderade reglementen har tagits fram av en arbetsgrupp med
representanter från Torshälla stads förvaltning, kommunledningskontoret och
Konsult och Uppdrag. Berörda förvaltningar har fått tillfälle att komma med
synpunkter på förslagen.
Arbetsgruppens bedömning är att alla delar av kommunfullmäktiges beslut från den
15 december 2016 inte är av sådan karaktär att de ska inarbetas i reglementena. Ett
exempel på det är beslutssatsen att facknämnderna ska föra dialog med Torshälla
stads nämnd innan dess att beslut om budget och verksamhetsplan fattas. Det bör
snarare inarbetas i kommunens anvisningar för uppföljning och planering än i
reglementena. Reglementena ska alltså ses som att de kompletterar och förtydligar
kommunfullmäktiges beslut gällande ansvarsfördelningen mellan nämnderna.
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För de förändringar som föreslås ske per den 1 maj påverkas reglementena för
Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
Torshälla stads nämnd
Förändringarna i reglementet för Torshälla stads nämnd är förstås omfattande.
Dispositionen har till viss del ändrats och flera avsnitt lyfts ur reglementet,
alternativt revideras, då ansvaret överförs till andra nämnder.
Reglementet för Torshälla stads nämnd behöver ändras i två steg, dels per den 1
maj och dels per den 1 juni. För att reglementena ska bli tydligare föreslås att ett
nytt reglemente snarare än ett reviderat reglemente antas att gälla fr.o.m. den 1 maj
och att detta sedan ersätts av ytterligare ett nytt reglemente som gäller fr.o.m. den 1
juni. De verksamheter som avses flyttas per den 1 juni ligger således kvar i det här
förslaget till reglemente för Torshälla stads nämnd.
Arbetsgruppens förslag på nytt reglemente per den 1 maj biläggs tillsammans med
nu gällande reglemente för Torshälla stads nämnd.
De ändringar i ansvarsområdet som föreslås per den 1 maj kan sammanfattas som
följande:
Vård- och omsorgsverksamheten har tagits bort ur reglementet och överförs till
vård- och omsorgsnämnden. Det gäller ansvar enligt delar av hälso- och
sjukvårdslagen, patientsäkerhetsförordningen och socialtjänstlagen. Övriga delar av
nämndens socialtjänstansvar gäller även under maj månad och finns därmed kvar i
reglementet till och med den sista maj.
Det skrivs in i reglementet vilka delar av Torshälla stads nämnds ansvarsområde
som ska utföras av stadsbyggnadsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden.
Torshälla stads nämnds rätt att yttra sig i planärenden lyfts in som en särskild punkt
i reglementet.
I nu gällande reglemente finns det ett stycke som lyder: ”Torshälla stads nämnd
skall svara för beredande och rådgivande uppgifter i ärenden som berör Torshälla
stad och där annat kommunalt organ har att besluta.”. Det stycket föreslås ersättas
med följande stycke: ”Därutöver ska Torshälla stads nämnd följa utvecklingen av
de kommunala verksamheter som bedrivs av andra nämnder inom det geografiskt
avgränsade området.”
Torshälla stads ansvar för ungdomars fritid och delaktighet förtydligas i
reglementet, liksom att nämnden ansvarar för vissa tillstånd enligt ordningslagen.
Att nämnden inte längre ansvarar för medborgarkontor och mötesplatser innebär att
detta nu lyfts ur reglementet.
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I övrigt görs ett antal redaktionella ändringar.
Vård- och omsorgsnämnden
Även förändringarna i reglementet för vård- och omsorgsnämnden behöver ske i
två steg, dels per den 1 maj och dels per den 1 juni. Det sker i form av revideringar
av nu gällande reglemente. De ändringar som föreslås per den 1 maj har markerats i
röd text.
Från och med den 1 maj föreslås att vård- och omsorgsnämnden ska ha hela
ansvaret för omsorgen om äldre människor och människor med funktionshinder
och att det ansvar som Torshälla stads nämnd haft på området upphör. Förändringar
föreslås i § 1, första, sjätte och sjunde stycket i vård- och omsorgsnämndens
reglemente.
Utöver ändringar som rör den ansvarsfördelningen mellan vård- och
omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd finns det ytterligare ett
ändringsförslag i reglementet. I ett nytt stycke i § 1 föreslås att det skrivs in att
vård- och omsorgsnämnden får verkställa uppdrag från socialnämnden för alla
åldersgrupper. Förslaget kommer från en arbetsgupp med representanter från vårdoch omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen och innebär att vård- och
omsorgsförvaltningen får rätt att starta HVB för barn. Kommunledningskontoret
tillstyrker det förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ansvar att utföra viss verksamhet åt Torshälla stads nämnd tas till viss
del in även i kultur- och fritidsnämndens reglemente i de fotnoter där det delade
nämndansvaret framgår. För kultur- och fritidsnämnden sker i övrigt inga
förändringar när det gäller själva nämndens ansvarsområde.
Stadsbyggnadsnämnden
På samma sätt som för kultur- och fritidsnämnden införs stadsbyggnadsnämndens
ansvar att utföra viss verksamhet åt Torshälla stads nämnd i
stadsbyggandsnämndens reglemente.
Att Torshälla stads nämnd ska ges möjlighet att yttra sig i planärenden lyfts in i
stadsbyggnadsnämndens reglemente.
Utöver ändringar som rör den ansvarsfördelningen mellan stadsbyggnadsnämnden
och Torshälla stads nämnd finns det ytterligare två ändringsförslag i reglementet.
Det förtydligas att stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt
lagen om stängselskyldighet för järnväg m.m., vilket tidigare har varit öppet för
tolkning. Det görs också ett förtydligande angående torghandelsverksamheten och
tillstånd enligt ordningslagen.
I övrigt görs ett par ändringar av redaktionell karaktär.
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen ska ha samordningsansvaret för förvaltningarnas arbete åt
Torshälla stads nämnd. Kommunstyrelsen ska också tillse att ett administrativt stöd
ges till nämnden. Detta förs in i reglementet och sker i praktiken genom att en
samordningschef och en nämndsekreterare placeras på kommunledningskontoret.
Utöver ändringar som rör den ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och
Torshälla stads nämnd finns det ytterligare två ändringsförslag i reglementet.
Ansvaret kring förvaltningen av fordon ändras, så att kommunstyrelsen får förvalta
även fordon för park- och markanläggningstjänster. Det skrivs också in i
reglementet att Eskilstuna Energi och Miljö ABs ordförande har närvarorätt då
kommunstyrelsen sammanträder i egenskap av krisledningsnämnd
Kostverksamheten under maj månad
Avsikten är att Torshälla stads nämnds samlade kostverksamhet ska föras över från
Torshälla stads nämnd till barn- och utbilningsnämnden per den 1 juni. I och med
att denna enhet också ansvarar för kost för Torshällas nuvarande vård- och
omsorgsverksamhet uppstår ett glapp under maj månad eftersom vård och omsorg
flyttas från Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden den 1 maj.
I en särskild beslutssats föreslås att Torshälla stads nämnd ska ansvara för att under
maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från Torshälla
stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
En separat utredning om kommunens kostverksamhet pågår för närvarande.
Nämndernas personalansvar
I det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder behandlas
nämndernas personalansvar i § 27. Här framgår bland annat att respektive nämnd är
anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning och att nämnden, med
vissa undantag, har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt
verksamhetsområde.
Med anledning av den förändrade ansvarsfördelningen mellan Torshälla stads
nämnd och övriga nämnder kommer det gemensamma reglementet att behöva
ändras från och med den 1 juni. De ändringarna kommer att finnas med i det ärende
som kommunfullmäktige föreslås behandla vid sammanträdet den 18 maj. I
avvaktan på det beslutet föreslås kommunfullmäktige besluta att undanta Torshälla
stads nämnd från § 27 Personalansvar i Gemensamt reglemente för Eskilstuna
kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av andra nämnders
förvaltningar, i praktiken kultur- och fritidsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna som beskrivs i bilagorna 1-3 ger en total bild av
förändringen. Förändringen innebär en effektivisering med 10,5 miljoner kronor
från och med 2018.
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Flytten av budget och verksamhet berör de flesta nämnderna. Att göra formella
bokslut vid ändringen av budgeten per sista april och maj för berörda nämnder
skulle var ett mycket tidskrävande arbete. Värdet av detta arbete skulle inte
kostnadsmässigt vara försvarbart och vi tappar styrningen av verksamheterna under
året. Därför får de nämnder som tar över budgeten även ta med sig det redovisade
utfallet för 2017 från Torshällas stads nämnds räkenskaper. Denna princip gäller
även för nämnderna som ska utföra verksamhet åt Torshälla.
De flesta verksamheterna inom Torshälla stads nämnd har en budget i balans. För
vården av barn och unga framgår det dock att kostnaderna under de första
månaderna är betydligt högre än budget. En rak framskrivning av
kostnadsutvecklingen pekar mot ett underskott på mellan 6 och 8 miljoner kronor.
Driftbudgeten för snöröjningen har under de senaste åren i snitt resulterat i ett
överskott på ca 0,8 miljoner kronor. Även för 2017 pekar avvikelsen mot budget på
ett överskott. För att minska obalansen föreslås att 0,8 miljoner kronor flyttas från
gatu- och parkverksamhet till budgeten för vård av barn och unga. Frågan om
underskottet inom vård av barn och unga måste dock få en långsiktig lösning för
Socialnämnden antingen i samband med delår 1 och/ eller i budgetarbetet för 2018.
Av den förvaltningsgemensamma budgeten används 3,1 miljoner kronor till att ge
berörda nämnder viss förstärkning av administrationen. Fördelningen av dessa
pengar är kopplat till antalet anställda inom respektive verksamhetsområde som
flyttas. Hur är för respektive nämnd framgår av bilaga 1 och 2.
Stadbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ges därutöver ett extra stöd
med 0,6 miljoner per nämnd för att stödja Torshälla stads nämnd inom dessa
verksamhetsområden.
Pengar för semesterlöneskuldsförändring ges endast till barn- och
utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Förändringarna för övriga
nämnder understiger 50 000 kronor vilket då avrundas till noll.
De ekonomiska förändringarna framgår i dessa bilagor:
Bilaga 1 ekonomisk sammanställning för de verksamheter som flyttas till andra
nämnder.
Bilaga 2 ekonomisk sammanställning av ramarna för kultur- och fritidsverksamhet
och stadsbyggnadsverksamhet.
Bilaga 3 Torshällas årsbudget från 1 juni 2017
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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Pär Eriksson
Kommundirektör
Beslutet skickas till:
Berörda nämnder

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Bilaga 1.
Budget för verksamheter som ska flyttas till andra nämnder
De mottagande nämnderna tar också med sig det redovisade utfallet under hela 2017 för dessa
verksamhetsområden.
Verksamhetsområde
inom Torshälla stads
nämnd

Mottagande nämnd

Budget,
mnkr

Arbetsmarknad och familj
Socialnämnden
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

Kommentar

32,2
18,9

Vård- och omsorgsnämnden

6,3

Barn- och utbildningsnämnd

0,5 Familjecentral

Vuxenverksamhet
Vård- och omsorgsnämnden

102,1

Förskola
Barn- och utbildningsnämnden

55,6 Skolpeng 54,2 mnkr och anslag
1,4 mnkr för "Nattis"

Barn- och utbildningsnämnden

105 Skolpeng

Barn- och utbildningsnämnden

0 Hela kostverksamheten flyttas
till bun
2,5 Subvention av matkostnader
som ska betalas till bun

Grundskola

Kost

Vård- och omsorgsnämnden

Tillkommande pengar för administrativt stöd mm

Budget
2017,
mnkr

HelårsKommentar
konsekvens
2018, mnkr

Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

1,1
0,1
0,8

Vård- och omsorgnämnden

0,9

Socialnämnden

0,3

1,1
0,2
1,1 Inklusive 0,4 mnkr för
semesterlöneskuldsförändring
1,4 Inkl. 0,4 mnkr medicinskt
ansvarig och 0,3 mnkr i
semesterlöneskuldsförändring
0,5

Summa

2,5

3,6

Bilaga 2

Budget för verksamheter som ska utföras av andra nämnder åt Torshälla
stads nämnd
Utförare
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

Budget,
Kommentar
mnkr
18,3
14,6 Budgeten är minskad med 0,8
mnkr på grund av lägre
kostnader för snöröjning.

Kultur- och fritidsnämnden och Stadbyggnadsnämnden får 0,6 miljoner för arbetet med att stödja två
nämnder, för helåret. För administrativt stöd till verksamheten beräknas kostnaderna till 0,5 mnkr
för helåret för vardera nämnden
Administrativt stöd mm

Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Budget 2017,
mnkr
0,7
0,7
0,4

Helårskonsekvens
2018, mnkr
1,1
1,1
0,6

Bilaga 3
Budget Torshällas stads nämnd från 1 juni 2017

Nämnd inkl nämndsekreterare
Kultur- och fritidsverksamhet
Stadsbyggnadsverksamhet
Torshälla direkt
Ortsutveckling
Torshälla 700 år
Övriga kostnader
Kostnader kvar på kansliet 2017*)
Reserv
Summa
Effektiviseringar

Ingående
Budget 2017,
budget 2018,
mnkr
mnkr
2,3
2,3
19,3
19,7
15,0
15,4
2,6
2,6
1,0
1,0
2,0
1,2
1,2
4,7
1,4
49,5

42,2

6,0

10,5

*) Prognostiserat utfall på kostnaderna på kansliet som succesivt avvecklas under 2017.
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Kommunfullmäktige

Diarienummer
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Ersätter

Tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige den
10 december 2015, § 295.

Gäller för

Torshälla stads nämnd, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.

Gäller fr o m

2017-05-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret

Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för Torshälla stads nämnd.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
Torshälla stads nämnd är en kommundelsnämnd. Det ansvar och de
uppgifter som enligt detta reglemente åligger Torshälla stads nämnd
gäller inom det avgränsade geografiska område, som har fastställts
av kommunfullmäktige den 16 december 2010, § 260, och som
framgår av bilagd karta.

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Skolverksamhet
Torshälla stads nämnd fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen
inom det allmänna skolväsendet gällande förskola, fritidshem,
förskoleklass och grundskola, med följande undantag:
1. Kommunens skolpliktsbevakning enligt skollagen.
2. Beslut om terminens början och slut, lovdagar, gemensamma
studiedagar, lärarnas arbetsår samt förskoleklassernas arbetsår.
3. Köadministration, samt beslut om placering, avstängning,
uppsägning och avgiftssättning inom förskole- och
fritidshemsverksamheten.
4. Skolskjutsar och busskort för elever.
5. De uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av
kommunstyrelsen.
Torshälla stads nämnd fullgör de uppgifter som ankommer på
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan i kommunal förskoleklass och grundskola.
Socialtjänst m.m.
Torshälla stads nämnd fullgör kommunens uppgifter inom
socialtjänst och det som i lag eller annan författning sägs om
socialnämnd, med följande undantag:
1. Kommunens uppgifter enligt 5 kapitlet 3 § socialtjänstlagen.
2. Socialnämnds uppgifter enligt 6 kapitlet 12-15 §§
socialtjänstlagen.
3. Socialnämnds uppgifter enligt följande bestämmelser i
föräldrabalken:
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 2 kapitlet – Om socialnämnds medverkan vid fastställande av
faderskap.
 3 kapitlet – Vissa bestämmelser om rättegången i mål om
faderskap.
 4 kapitlet – Om adoption.
 6 kapitlet – Om vårdnad, boende och umgänge, 4 §, 6 §, 7 §
fjärde stycket, 8 §, 9 §, 10 §, 10 c §, 14 a § andra stycket, 15
a §, 15 c §, 17 a §, 17 b §, 18 §, 19 §, 20 §.
4. Ansvaret för rekrytering och lämplighetsbedömning av
familjehem.
5. Socialnämnds yttrande enligt 45 § namnlagen.
6. Kommunens uppgifter enligt 20 kapitlet 8 a § (dödsboanmälan)
och 18 kapitlet 2 § (dödsboförvaltning) ärvdabalken, 5 kapitlet 2
§ begravningslagen samt lagen om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo.
Torshälla Stads nämnd fullgör inom ramen för sitt
verksamhetsansvar de uppgifter som följer av 3 kapitlet 1-2 och 4-6
§§ socialtjänstlagen.
Trafiklagstiftning samt gatu- och väghållning
Torshälla stads nämnd:
1. ansvarar för kommunens uppgifter som gatu- och väghållare.
2. ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom
de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av
miljö- och räddningstjänstnämnden.
3. är kommunal myndighet enligt lagen (1982:129) om flyttning av
fordon i vissa fall.
Stadsbyggnadsnämnden utför denna verksamhet åt Torshälla stads
nämnd.
Biblioteksverksamhet
Torshälla stads nämnd ansvarar för kommunens uppgifter enligt
bibliotekslagen. Kultur- och fritidsnämnden utför denna verksamhet
åt Torshälla stads nämnd.
Planprocessen
Torshälla stads nämnd får yttra sig i planärenden.

§ 2 Övriga uppgifter
Torshälla stads nämnd ansvarar för följande uppgifter:
1. Stöd-, vård- och behandlingsinsatser riktade till missbrukare.
2. Social stödverksamhet för barn, ungdomar och familjer.
3. Orts- och stadsutveckling.
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4.

Kultur- och fritidsverksamheten, utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kultur- och
fritidsnämnden.
5. Bergströmska gården och Ebelingmuseet.
6. Den konst som deponeras till myndigheten, myndighetens
konstsamling och sådan offentlig utsmyckning som köps in eller
förvärvas på annat sätt vid nyproduktion/byggnation eller andra
tillfällen.
7. Foto Bäckstrands arkiv.
8. Bidrag till tillfälliga arrangemang.
9. Säsongsuthyrning och annan korttidsuthyrning av lokaler.
10. Fritidsgårdar, samt kommunens övriga arbete med ungdomars
fritid och delaktighet
Torshälla stads nämnd ansvarar för följande uppgifter, vilka ska
utföras av kultur- och fritidsnämnden:
1. Scener, idrottsanläggningar, motionsspår, badplatser,
campingplats, samt Mälarvik.
2. Kommunens yrkesmässiga och kommersiella hamnverksamhet,
innefattande till hamnverksamheten knutna offentliga toaletter,
kiosker och liknande byggnader och anordningar.
3. Gästhamnar och båtplatser.
4. Drift och underhåll av fontäner.
Torshälla stads nämnd ansvarar för följande uppgifter, vilka ska
utföras av stadsbyggnadsnämnden:
1. Gatudrift och markanläggningstjänster.
2. Parkeringsverksamheten.
3. Förvaltning, underhåll och skötsel av Eskilstunaån inklusive
Torshällaån, Nybyån och Eskilstuna Nedre Kanal från inloppet
till Nybyån till utloppet i Mälaren. Ansvaret avser kajer, slussar
och andra regleringsanordningar samt sådana
avvattningsanläggningar för vilka kommunen svarar.
4. Utprickningen i ån från inloppet till Nybyån fram till
Sjöfartsverkets ansvarsområde i Mälaren
5. Torghandelsverksamheten och tillstånd enligt ordningslagen.
6. Offentliga toaletter, kiosker och liknande byggnader och
anordningar på allmän plats.
7. Underhåll av och bidrag till enskilda vägar.
8. Drift och underhåll av parker, planteringar, och andra grönytor
detaljplanelagda som allmän plats med beteckningen park eller
natur.
9. Verka för trafiksäkerhet och tillfredsställande trafikförsörjning.
Därutöver ska Torshälla stads nämnd följa utvecklingen av de
kommunala verksamheter som bedrivs av andra nämnder inom det
geografiskt avgränsade området.
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§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Torshälla Stads nämnd ska besluta i följande ärenden:
1. Utarrendering, uthyrning eller upplåtande av kommunala
anläggningar och lokaler som faller under nämndens
förvaltaransvar, samt fastställa avgifter för detta. Avgiften
fastställs efter samråd med andra nämnder som hyr ut
kommunens lokaler. Delegationen omfattar rätt att fastställa
regler för depositionsavgift, samt rätt att besluta om sänkt avgift
i enskilda fall och under särskilda omständigheter.
2. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för
biblioteksverksamheten enligt 9 § bibliotekslagen inom
nämndens ansvarsområde.
3. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens
ansvarsområde.
4. Parkeringsavgifter inom ramen för den av fullmäktige beslutade
högsta avgiften.
5. Upplåta mark som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats
eller vattenområde och som faller under nämndens
förvaltaransvar.
_____
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Nu gällande
Reglemente för
Torshälla stads nämnd

Antaget av kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 295.
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Reglemente för Torshälla stads nämnd
Detta reglemente antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 295, och träder i kraft den 1
januari 2016.
Detta reglemente ersätter det tidigare reglementet, antaget av kommunfullmäktige den 27 november
1997, och senast ändrat den 30 maj 2013, § 143.
Ändringshistorik
Datum
§
Dnr

Beslut

Ikraftträdande

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder gäller detta reglemente för
Torshälla stads nämnd.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i detta reglemente ska
kommunfullmäktiges beslut gälla istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
Torshälla stads nämnd är en kommundelsnämnd. Det ansvar och de uppgifter som enligt detta
reglemente åligger Torshälla stads nämnd gäller inom det avgränsade geografiska område, som har
fastställts av kommunfullmäktige den 16 december 2010, § 260, och som framgår av bilagd karta.
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Skolverksamhet
Torshälla stads nämnd fullgör kommunens uppgifter enligt skollagen inom det allmänna skolväsendet
gällande förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, med följande undantag:
1. Kommunens skolpliktsbevakning enligt skollagen.
2. Beslut om terminens början och slut, lovdagar, gemensamma studiedagar, lärarnas arbetsår samt
förskoleklassernas arbetsår.
3. Köadministration, samt beslut om placering, avstängning, uppsägning och avgiftssättning inom
förskole- och fritidshemsverksamheten.
4. Skolskjutsar och busskort för elever.
5. De uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kommunstyrelsen.
Torshälla stads nämnd fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och
psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass och grundskola.
Socialtjänst m.m.
Torshälla stads nämnd fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst och det som i lag eller annan
författning sägs om socialnämnd, med följande undantag:
1. Kommunens uppgifter enligt 5 kapitlet 3 § socialtjänstlagen.
2. Socialnämnds uppgifter enligt 6 kapitlet 12-15 §§ socialtjänstlagen.
3. Socialnämnds uppgifter enligt följande bestämmelser i föräldrabalken:
 2 kapitlet – Om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap.
 3 kapitlet – Vissa bestämmelser om rättegången i mål om faderskap.
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4 kapitlet – Om adoption.
6 kapitlet – Om vårdnad, boende och umgänge, 4 §, 6 §, 7 § fjärde stycket, 8 §, 9 §, 10 §, 10 c
§, 14 a § andra stycket, 15 a §, 15 c §, 17 a §, 17 b §, 18 §, 19 §, 20 §.
4. Ansvaret för rekrytering och lämplighetsbedömning av familjehem.
5. Socialnämnds yttrande enligt 45 § namnlagen.
6. Kommunens uppgifter enligt 20 kapitlet 8 a § (dödsboanmälan) och 18 kapitlet 2 §
(dödsboförvaltning) ärvdabalken, 5 kapitlet 2 § begravningslagen samt lagen om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo.
Torshälla stads nämnd utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvård som bedrivs enligt
18 § hälso- och sjukvårdslagen, med undantag för kommunens uppgifter om hälso- och sjukvård i
hemmet (hemsjukvård).
Torshälla stads nämnd ansvarar för att det finns en sjuksköterska som svarar för de uppgifter som
föreskrivs i 24 § hälso- och sjukvårdslagen och i 7 kapitlet 3 § patientsäkerhetsförordningen.
Torshälla Stads nämnd fullgör inom ramen för sitt verksamhetsansvar de uppgifter som följer av 3
kapitlet 1-2 och 4-6 §§ samt 5 kapitlet 10 § socialtjänstlagen.
Trafiklagstiftning samt gatu- och väghållning
Torshälla stads nämnd ska:
1. fullgöra kommunens uppgifter som gatu- och väghållare.
2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning, utom de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av
miljö- och räddningstjänstnämnden.
3. vara kommunal myndighet enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.
Biblioteksverksamhet
Torshälla stads nämnd fullgör kommunens uppgifter enligt bibliotekslagen.
§ 2 Övriga uppgifter
Torshälla stads nämnd ansvarar för:
1. stöd-, vård- och behandlingsinsatser riktade till missbrukare, utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av Torshälla stads nämnd.
2. social stödverksamhet för barn, ungdomar och familjer.
3. kultur- och fritidsverksamheten, utom de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs
av kultur- och fritidsnämnden.
4. Bergströmska gården och Ebelingmuseet.
5. den konst som deponeras till myndigheten, myndighetens konstsamling och sådan offentlig
utsmyckning som köps in eller förvärvas på annat sätt vid nyproduktion/byggnation eller andra
tillfällen.
6. Foto Bäckstrands arkiv.
7. bidrag till tillfälliga arrangemang.
8. scener, Torshargs idrottsplats, motionsspår, badplatser, campingplats, samt Mälarvik.
9. korttidsuthyrning av lokaler.
10. fritidsgårdar.
11. medborgarkontoret i Torshälla, samt mötesplatser inom nämndens verksamheter.
12. gatudrift och markanläggningstjänster.
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13. parkeringsverksamheten. Stadsbyggnadsnämnden har utföraransvaret efter beställning från
Torshälla stads nämnd.
14. förvaltning, underhåll och skötsel av Eskilstunaån inklusive Torshällaån, Nybyån och Eskilstuna
Nedre Kanal från inloppet till Nybyån till utloppet i Mälaren. Ansvaret avser kajer, slussar och
andra regleringsanordningar samt sådana avvattningsanläggningar för vilka kommunen svarar.
15. utprickningen i ån från inloppet till Nybyån fram till Sjöfartsverkets ansvarsområde i Mälaren
16. kommunens yrkesmässiga och kommersiella hamnverksamhet, innefattande till
hamnverksamheten knutna offentliga toaletter, kiosker och liknande byggnader och anordningar.
17. gästhamnar, båtplatser och Mälarbaden.
18. torghandelsverksamheten.
19. offentliga toaletter, kiosker och liknande byggnader och anordningar på allmän plats.
20. underhåll av och bidrag till enskilda vägar.
21. drift och underhåll av parker, planteringar, och andra grönytor detaljplanelagda som allmän plats
med beteckningen park eller natur.
22. att verka för trafiksäkerhet och tillfredsställande trafikförsörjning.
Torshälla stads nämnd skall svara för beredande och rådgivande uppgifter i ärenden som berör
Torshälla stad och där annat kommunalt organ har att besluta.
§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Torshälla Stads nämnd ska besluta i följande ärenden:
1. Utarrendering, uthyrning eller upplåtande av kommunala anläggningar och lokaler som faller under
nämndens förvaltning, samt fastställa avgifter för detta. Avgiften fastställs efter samråd med andra
nämnder som hyr ut kommunens lokaler. Delegationen omfattar rätt att fastställa regler för
depositionsavgift, samt rätt att besluta om sänkt avgift i enskilda fall och under särskilda
omständigheter.
2. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för biblioteksverksamheten enligt 9 §
bibliotekslagen inom nämndens ansvarsområde.
3. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens ansvarsområde.
4. Parkeringsavgifter inom ramen för den av fullmäktige beslutade högsta avgiften.
5. Upplåta mark som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats eller vattenområde och som faller
under nämndens förvaltning.
_____
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till reviderat
Reglemente för vård- och
omsorgsnämnden
Beslutad när

2017-04-27, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 11 december 2014, § 261.

Gäller för

Vård- och omsorgsnämnden

Gäller fr o m

2017-05-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret

Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för vård- och omsorgsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Vård- och omsorgsnämnden fullgör socialnämnds uppgifter
avseende omsorgen om äldre människor (över 65 år) och människor
med funktionshinder enligt 5 kapitlet 4-8 a §§ socialtjänstlagen.1
Inom ramen för sitt verksamhetsansvar fullgör vård- och
omsorgsnämnden socialnämnds uppgifter enligt 14 kapitlet 2-7 §§
socialtjänstlagen och 5 kapitlet 3 § p 1 och 2
socialtjänstförordningen.1
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande ärenden om
bistånd enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen:1
 bistånd i form av hjälp i hemmet, särskilt boende för service och
omvårdnad för äldre samt bostad med särskild service för
funktionshindrade,
 bistånd till äldre med undantag av ärenden om egna medel,
missbruksvård, boendestöd via kommunkontrakt, bistånd till
försörjning (försörjningsstöd), ekonomiskt bistånd för livsföring i
övrigt samt ekonomisk hjälp enligt 4 kapitlet 2 §
socialtjänstlagen, samt
 bistånd i form av närståendestöd enligt kommunens riktlinjer,
ledsagarservice samt dagverksamhet.
Ansvaret för att tillhandahålla utförardelen, arbetsmarknadsinsatser
avseende personer som genom stöd av arbetsspecialister står nära
arbetsmarknaden (IPS-verksamheten), fullgörs av arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fullgör inom ramen för sitt
verksamhetsansvar de uppgifter som följer av 3 kapitlet 1-2 och 4-6
§§ samt 5 kapitlet 10 § socialtjänstlagen.

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut
fullgörs av Torshälla stads nämnd.
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Vård- och omsorgsnämnden utövar ledningen av den kommunala
hälso- och sjukvård som bedrivs enligt 18 § hälso- och
sjukvårdslagen utom såvitt avser Torshälla stad. Vård- och
omsorgsnämnden ansvarar dock för kommunens uppgifter om hälsooch sjukvård i hemmet (hemsjukvård), enligt 18 § hälso- och
sjukvårdslagen, för hela kommunen.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att det finns en
sjuksköterska som svarar för de uppgifter som föreskrivs i 24 §
hälso- och sjukvårdslagen och i 7 kapitlet 3 §
patientsäkerhetsförordningen.2
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter
enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS),
med följande undantag:
 Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utförandet av insatser
för barn och unga med beslut enligt LSS.
 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att
tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för personer med
biståndsbeslut enligt LSS.
Vård- och omsorgsnämnden får verkställa uppdrag från
socialnämnden för alla åldersgrupper.

§ 2 Övriga uppgifter
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för verksamheten med
personligt ombud för psykiskt funktionshindrade.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämnden ska besluta i ärenden om:
 Bostadsanpassningsbidrag.
_____

Ändringshistorik
Datum
2015-1210

§
297

Dnr
KSKF/2014:452

Beslut
Ändrad disposition och redaktionella
ändringar.
Inledningen har kompletterats med stycke två.
En uppdatering har gjorts avseende lagrum i
socialtjänstlagen och
patientsäkerhetsförordningen (§ 1).

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut
fullgörs av Torshälla stads nämnd.
2

Ikraftträdande
2016-01-01
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Det har tydliggjorts att vård- och
omsorgsnämnden inte ansvarar för boendestöd
via kommunkontrakt (§ 1).
Tillsynsansvaret enligt 13 kapitlet 5 §
socialtjänstlagen (§ 1) och ansvaret för
kommunens uppgifter gentemot FoU
Sörmland (§ 2) har strukits.
Kommunfullmäktiges beslut om ändrad
ansvarsfördelning gällande lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) samt
för arbetsmarknadsinsatser enligt
socialtjänstlagen har inarbetats (§ 1).
Ansvaret för hemsjukvård har tydliggjorts i §
1.
Ansvaret för nämndens
förvaltningsorganisation (§ 3) har förts över
till det gemensamma reglementet.
2017-0427

xxx

KSKF/2017:xxx

Ansvar enligt § 1, första, sjätte och sjunde
stycket har förts över från Torshälla stads
nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
Tillägg i § 1 genom att i ett nytt stycke nio
medge att vård- och omsorgsnämnden får
verkställa uppdrag från socialnämnden för alla
åldersgrupper.

2017-05-01
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till reviderat
Reglemente för kultur- och
fritidsnämnden
Beslutad när

2017-04-27, § xxx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Det senast antagna reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 292.

Gäller för

Kultur- och fritidsnämnden

Gäller fr o m

2017-05-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret

Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
1 § Uppgifter enligt speciallagstiftning
Kultur- och fritidsnämnden fullgör ansvarar för kommunens
uppgifter enligt bibliotekslagen.1 Barn- och utbildningsnämnden
respektive Torshälla stads nämnd ansvarar för kommunens uppgifter
om elevers tillgång till skolbibliotek enligt skollagen.
Kultur- och fritidsnämnden är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter
om arkivvården finns i kommunens arkivreglemente.

2 § Övriga uppgifter
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:
1. samordning av kulturverksamhet inom kommunen samt
kommunens programverksamhet för allmänkultur.1
2. kommunens musikskola.
3. kommunens bokcentral.
4. kommunens museiverksamhet på Eskilstuna konstmuseum,
Eskilstuna stadsmuseum, Rademachersmedjorna och
Sörmlandsgården. Nämnden ansvarar för kommunens samling
av konst samt kulturhistoriska foton och andra föremål. 1
5. Svenskt barnbildarkiv.
6. den konst som köps in av Eskilstuna konstmuseum, som
deponeras till Eskilstuna kommun, kommunens konstsamling
och sådan offentlig konst som köps in eller förvärvas vid
nyproduktion/byggnation eller andra tillfällen.1
7. kommunens bidrag till föreningslivet, utom de uppgifter som
enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kommunstyrelsen
eller Torshälla stads nämnd.
8. kommunens bidrag till studieförbund.
9. kommunens strategiska friluftslivsarbete.
10. kommunens fiskevård.
11. kommunens scener, idrottsanläggningar, samlingslokaler,
friluftsområden, bad- och båtplatser samt campingplatser, utom
Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
fullgörs av Torshälla stads nämnds ansvar. Kultur- och fritidsnämnden ska utföra
denna verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
1
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de anläggningar/områden som enligt kommunfullmäktiges
beslut ligger inom någon annan nämnds ansvarsområde.
12. säsongsuthyrning och annan korttidsuthyrning av kommunala
lokaler och anläggningar, utom vad avser korttidsuthyrning av
lokaler inom Torshälla stad och lokaler som enligt
kommunfullmäktiges beslut ska hyras ut av annan nämnd.
13. kommunalt drivna och föreningsdrivna fritidsgårdar, samt
kommunens övriga arbete med ungdomars fritid och
delaktighet.2
14. kommunens mötesplatser, utom de mötesplatser som enligt
kommunfullmäktiges beslut ligger inom vård- och
omsorgsnämndens eller Torshälla stads nämnds
ansvararsområde ansvarsområde.

3 § Delegation från kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden ska besluta i följande ärenden:
1. Tillstånd och registrering enligt lotterilagen.
2. Utarrendering, uthyrning eller upplåtande av kommunala
anläggningar och lokaler som faller under nämndens
förvaltning, samt fastställande av avgifter för detta. Avgift
fastställs efter samråd med andra nämnder som hyr ut
kommunens lokaler. Delegationen omfattar rätt att fastställa
regler för depositionsavgift, samt rätt att besluta om sänkt avgift
i enskilda fall och under särskilda omständigheter.
3. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för
biblioteksverksamheten enligt 9 § bibliotekslagen inom
nämndens ansvarsområde.
4. Avgifter för musikskolan.
5. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens
ansvarsområde.
_____

Ändringshistorik
Datum
2017-0427

§
xx

Dnr
KSKF/2017:251

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden får
ansvaret att utföra verksamhet åt
Torshälla stads nämnd (§ 1 och § 2).
Förtydligande att Torshälla stads
nämnd inte har ansvar för
mötesplatser (§ 2, punkt 14).

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
fullgörs av Torshälla stads nämnds ansvar. Kultur- och fritidsnämnden ska utföra
denna verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
2
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till reviderat
Reglemente för
stadsbyggnadsnämnden
Beslutad när

2017-04-27, § xxx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Det senast antagna reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 294.

Gäller för

Stadsbyggnadsnämnden

Gäller fr o m

2017-05-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret

Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för stadsbyggnadsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Plan- och bygglagen (PBL)
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fullgör kommunens uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet, utom de uppgifter som gäller den
översiktliga planeringen. Nämnden fullgör också de uppgifter i
övrigt som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Torshälla stads nämnd ska ges möjlighet att yttra sig i planärenden
inom Torshällas geografiska område.
Miljöbalken
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:
1. prövning av dispens beträffande strandskydd enligt 7 kapitlet 18
b § Miljöbalken.
2. att ta fram underlag och bereda ärenden inför beslut om
områdesskydd enligt Miljöbalken.
3. förvaltning av områden som är skyddade av kommunen eller där
kommunen är utsedd till naturvårdsförvaltare, enligt 7 kapitlet
Miljöbalken. Ansvaret omfattar inte Sundbyholms naturreservat.
Trafiklagstiftning samt gatu- och väghållning
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fullgör kommunens uppgifter:
1. enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
2. som gatu- och väghållare.1
3. enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning , utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av miljö- och
räddningstjänstnämnden.

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
fullgörs av Torshälla stads nämnds ansvar. Stadsbyggnadsnämnden ska utföra
denna verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
1
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4.

enligt förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter

Stadsbyggnadsnämnden ska:
1. förordna parkeringsvakter enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning.
2. vara kommunal myndighet enligt lagen (1982:129) om flyttning
av fordon i vissa fall. 2
Samhällsbetalda resor
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter:
1. avseende skolskjuts enligt skollagen (2010:800) och ansvarar för
busskort för samtliga grundskole- och gymnasieelever inom
kommunen.
2. enligt lagen (1997:736) om färdtjänst respektive lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst. Därtill kommer ansvaret för en
beställningscentral.
Övrigt
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen
(2006:378) om lägenhetsregister.
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen
(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

§ 2 Övriga uppgifter
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för följande uppgifter:
1. Bistå kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga
planeringen av användningen av mark och vatten.
2. Bistå kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga
trafikplaneringen och ska i det sammanhanget bland annat verka
för trafiksäkerhet och tillfredsställande trafikförsörjning och
infrastruktur.2
3. Trafikplanefrågor.
4. Tätorts- och landsbygdstrafiken, med undantag för strategisk
trafikplanering ur ett ortsutvecklingsperspektiv.
5. Samordning av skolskjuts- och färdtjänsttrafiken med övrig
kollektivtrafik.
6. Geografiskt informationssystem (GIS) och kartframställning.
7. Gatudrift och markanläggningstjänster. 2
8. Parkeringsverksamhet 2 , med undantag för Torshälla stad där
stadsbyggnadsnämnden har ett utföraransvar efter beställning
från Torshälla stads nämnd.
Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
fullgörs av Torshälla stads nämnds ansvar. Stadsbyggnadsnämnden ska utföra
denna verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
2
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Förvaltning, underhåll och skötsel av Eskilstunaån med kajer,
invallningar, slussar och andra regleringsanordningar samt av
sådana avvattningsanläggningar för vilka kommunen svarar 2
Torghandelsverksamheten och tillstånd enligt ordningslagen. 3
Offentliga toaletter, kiosker och liknande byggnader och
anordningar på allmän plats. 3
Underhåll av och bidrag till enskilda vägar. 3
Drift och underhåll av parker, planteringar, och andra grönytor
detaljplanelagda som allmän plats med beteckningen park eller
natur.3
Ortsnamn.
Kommunens energirådgivning.

3 § Delegation från kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsnämnden ska besluta i följande ärenden:
1. Anta, ändra och upphäva detaljplan och områdesbestämmelser
som inte är av större vikt eller av principiell betydelse enligt 5
kapitlet 27 § och 39 § PBL. Nämndens befogenhet enligt första
meningen innefattar rätten att anta detaljplan där kommunen
avser att ingå exploateringsavtal, samt rätten att förlänga
genomförandetid i detaljplan enligt 4 kapitlet 24 § PBL.
2. Parkeringsavgifter inom ramen för den av fullmäktige beslutade
högsta avgiften.3
3. Regler och avgifter för nyttoparkering
4. Upplåta mark som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats
eller vattenområde och som faller under nämndens förvaltning.
5. Avge kommunens samlade yttrande i ärenden om användning av
offentlig plats, utom de yttranden som avser frågor som ligger
inom miljö- och räddningstjänstnämndens ansvarsområde.
6. Avge kommunens samlade yttrande i ärenden enligt kommunens
allmänna lokala ordningsföreskrifter, utom de yttranden som
avser frågor som ligger inom miljö- och
räddningstjänstnämndens ansvarsområde.
7. Avgifter för upplåtelse av torghandelsplats. Avgifterna ska
baseras på konsumentprisindex för september föregående år.
8. Namn på kvarter, gator, vägar, torg och parker m.m.
_____

Ändringshistorik
Datum
2017-0427

§
xx

Dnr
KSKF/2017:251

Beslut
Redaktionella ändringar.
Stadsbyggnadsnämnden får ansvaret

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
fullgörs av Torshälla stads nämnds ansvar. Stadsbyggnadsnämnden ska utföra
denna verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
3
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att utföra verksamhet åt Torshälla
stads nämnd (§ 1 och § 2).
Stadsbyggnadsnämnden ska ge
Torshälla stads nämnd möjlighet att
yttra sig i planärenden inom
Torshällas geografiska område (§ 1).
Det förtydligas att
stadsbyggnadsnämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt lagen
om stängselskyldighet för järnväg
m.m.
Förtydligande angående
torghandelsverksamheten och
tillstånd enligt ordningslagen (§ 2,
punkt 10).
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till reviderat
Reglemente för kommunstyrelsen
Beslutad när

2017-04-27, § xxx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 75

Gäller för

Kommunstyrelsen

Gäller fr o m

2017-05-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret

Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser
och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva
en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram
styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i
samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter
jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter
som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
§ 3 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska
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1.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela
den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders
beslut.
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i
kommunen.
4. ha hand kommunövergripande administrativa system, så som
personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem och e-postsystem.
5. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system
för intern kontroll i enlighet med vad kommunfullmäktige
särskilt beslutar.
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
9. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige i enlighet med kommunallagen.
10. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige
inte beslutat annat.
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör
kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska
handlägga ska beredas.
§ 4 Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och
stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad
av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen.
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade.
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 3 kap. 17–18 b §§ kommunallagen är uppfyllda
beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har
intresse i.
4. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister
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förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
§ 5 Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av
kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster
inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår
bland annat att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- handlägga kommunens ägarskap av fastigheter och svara för
kommungemensam beredning av fastighetsfrågor, samt
stödja kommunens nämnder som hyresgäster och svara för
strategisk lokalplanering för kommunens verksamhet,
- vara upphandlande enhet för all upphandling genom
förvaltningsövergripande avtal samt, efter begäran av annan
nämnd, bereda ärenden om upphandling för denna nämnds
räkning,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett, samt att
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som
förvaltas av den nämnden.
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
6. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter
förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.
§ 7 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har
därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare, med undantag för de lokala
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kollektivavtal inom nämnds verksamhetsområde som anges i det
gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder.
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden.
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd.
5. lämna uppdrag enligt 6 kapitlet 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter,
6. vara kommunens centrala organ för den personaladministrativa
verksamheten (personalorgan),
7. följa förvaltnings- och arbetsorganisationen, verka och svara för
utveckling och samordning av personaladministration.
8. vara kommunens löne- och pensionsmyndighet och därmed även
ha rätt att tolka och tillämpa de bestämmelser om pension och
omställningsstöd/avgångsersättning som finns för
förtroendevalda,
9. besluta om förflyttning mellan anställningsmyndigheter.
10. ha hand om kommunens företagshälsovård.

Uppföljningsfunktionen
§ 8 Kommunstyrelsens uppföljning
Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer, planer
och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i
nämnderna.
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts
lagligt och ekonomiskt.
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
4. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur
samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av
fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv.
6. varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige
till och med året innan och som inte slutligt handlagts av
fullmäktige.

Särskilda uppgifter
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§ 9 Särskilda uppgifter för kommunstyrelsen
Processbehörighet
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på
grund av lag eller annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Anslagstavla, författningssamling och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i
lagstadgad form.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för
kommunens externa och interna webbplats.
Krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och fullgör därmed
kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
I egenskap av krisledningsnämnd har kommunstyrelsen rätt att
överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som kommunstyrelsen finner nödvändig i den
uppkomna krisen.
För krisledningsnämndens verksamhet finns särskilda bestämmelser
i 2 kapitlet 3-6§§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
Ordförande för Eskilstuna Energi och Miljö AB har närvarorätt då
kommunstyrelsen sammanträder i egenskap av krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt
hemvärnsförordningen (1997:146).
Översiktlig planering
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Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet såvitt avser de uppgifter som gäller för den
översiktliga planeringen.
Mark och exploatering
Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggande,
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden
som är jämförbara med dessa.
Miljö
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens renhållningsskyldighet
enligt 15 kapitlet miljöbalken.
Kommunstyrelsen utövar sådan tillsyn som överlåts till kommunen
enligt miljötillsynsförordningen avseende tillsyn över
räddningstjänstens verksamhet och anläggningar.
Kommunstyrelsen ska även i övrigt fatta beslut i sådana ärenden
enligt miljöbalken, som annars skulle ha fattats av miljö- och
räddningstjänstnämnden, där miljö- och räddningstjänstnämnden har
ett intresse på ett sådant sätt att jäv annars kan föreligga.
Naturvård
Kommunstyrelsen ansvarar för naturvårdsfrågor enligt miljöbalken
och plan- och bygglagen samt annan lag och författning med
följande två undantag:
1. Beslut om dispens och tillstånd enligt 7 kapitlet miljöbalken för
kommunalt skyddade områden.
2. Prövning av dispens beträffande strandskydd samt tillhörande
tillsyn.
Kommunstyrelsen ska besluta om kommunens inrättande, ändring
och upphävande skydd av område enligt 7 kapitlet miljöbalken.
Kommunstyrelsen ska också fördela kommunens medel för
naturvårdsförvaltning/naturskydd.
Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning av Sundbyholms
naturreservat.
Kommunstyrelsens skolansvar
Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av enskild som
huvudman för förskola och fritidshem som inte ska handläggas av
Statens skolinspektion, samt om rätt till bidrag för enskild som
bedriver pedagogisk omsorg enligt skollagen.
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Kommunstyrelsen har tillsyn över förskola och fritidshem, vars
huvudman kommunen har godkänt, och över pedagogisk omsorg,
vars huvudman kommunen har förklarat bidragsberättigad.
Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbelopp för enskilt barn eller
elev enligt 8 kapitlet 23 §, 9 kapitlet 21 §, 10 kapitlet 39 §, 11
kapitlet 38 §, 14 kapitlet 17 §, 16 kapitlet 54 §, 17 kapitlet 34 § och
19 kapitlet 47 § skollagen.
Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar därutöver bland annat för:
1. Sysselsättnings- och näringslivsfrågor, inklusive åtgärder för att
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, med
undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges
beslut fullgörs av arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Strategisk trafikplanering ur ett ortsutvecklingsperspektiv
3. Kommunens flygplatsverksamhet
4. Kommunens industrispår.
5. Kommunens säkerhetsskydd
6. Eskilstuna Direkt
7. Konsumentvägledning
8. Kommunens omlastningscentral
9. Anskaffning och förvaltning av kommunens fordon, med
undantag för fordon för park- och markanläggningsverksamhet.
Anskaffning av kommunens fordon, med undantag för fordon
för park- och markanläggningsverksamhet samt förvaltning av
kommunens samtliga fordon
10. Kommunens tolkförmedling
11. Kommunens rekryteringsenhet
12. Kommungemensam serviceverksamhet i form av IT-service,
posthantering, televäxel med mera.
13. Verkställighet av ingående av borgen för de kommunala
företagen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställd årlig
limit.
14. Samordningen av förvaltningarnas arbete i förhållande till
Torshälla stads nämnd och det administrativa stödet till
Torshälla stads nämnd.

Delegation från kommunfullmäktige
§ 10 Delegation till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de
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närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige har
angivit.
2. Upplåning respektive utlåning till samt ingående av borgen för
de kommunala företagen inom ramen för av
kommunfullmäktige beslutad årlig limit.
3. Utarrendering, uthyrning eller på annat sätt upplåta kommunen
tillhörig fast egendom som inte faller under någon annan
nämnds förvaltning.
4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller
fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt i den mån
kommunfullmäktige inte beslutar annat och inom fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i
övrigt.
5. Ärenden angående ersättningsskyldigheter för gatukostnader.
5. Mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan,
med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal.
6. Tillstånd att använda kommunens vapen eller logotyp.
7. Yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
8. Överenskommelser med länsstyrelsen om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare samt överenskommelser
med Migrationsverket om mottagande av samt anordnande av
boende för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn, förutsatt att besluten inte är av
principiell beskaffenhet eller större vikt för kommunen enligt 3
kapitlet 9 § kommunallagen.
9. Yttranden till Statens skolinspektion avseende ansökan om
godkännande av enskild som huvudman för fristående
skolverksamhet eller om utökning av befintlig verksamhet enligt
skollagen.
10. Utse och godkänna förrättningsmän vid borgerliga begravningar.
11. Yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att
yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av
yttrandet.
_____
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kommunstyrelsen sammanträder i
egenskap av krisledningsnämnd (§ 9).
Kommunstyrelsen ska kunna förvalta
fordon för park- och
markanläggningsverksamheter (§ 9
”Övriga uppgifter, punkt 9).
Kommunstyrelsen får ansvaret att
samordna förvaltningarnas arbete i
förhållande till Torshälla stads nämnd
samt tillse att administrativt stöd ges till
nämnden (§ 9, ”Övriga uppgifter”, punkt
14).

