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Kommunstyrelsen

Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads
nämnd och facknämnderna per den 1 juni 2017
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 25 april 2017,
antas att gälla från och med den 1 juni 2017. Reglementet ersätter det tidigare
reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2017.
2. Förslag till reviderade reglementen för kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden daterade den 25 april 2017,
antas att gälla från och med den 1 juni 2017.
3. Förslag till revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder, daterat den 25 april 2017, antas att gälla från och med den 1 juni 2017.
4. Från Torshälla stads nämnd tillförs socialnämnden 32,5 miljoner kronor för
2017 och 32,7 miljoner kronor för 2018 och framåt, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,1 miljoner
kronor för 2018 och framåt samt barn- och utbildningsnämnden 161,9 miljoner
kronor för 2017 och 162,2 miljoner kronor för 2018 och framåt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2016, § 290, ärendet om
”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna”. Av beslutet
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.
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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.
 Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig
nämnd.
1 juni 2017
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 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
omsorgsnämnden samt 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, orts- och stadsutvecklingsfrågor, 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.
Kommunstyrelsen har den 11 april 2017, § 67, beslutat lämna följande förslag till
kommunfullmäktige inför sammanträdet den 27 april:
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.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2017-04-25

4 (7)

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.
När detta skrivs har beslut ännu inte fattas i kommunfullmäktige om ovanstående
punkter.
Kommunstyrelsen har nu att behandla de förändringar i reglementen och
budgetramar som föreslås ske per den 1 juni 2017

Reviderade reglementen per den 1 juni 2017
Förslag till nya/reviderade reglementen har tagits fram av en arbetsgrupp med
representanter från Torshälla stads förvaltning, kommunledningskontoret och
Konsult och Uppdrag.
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.
För de förändringar som föreslås ske per den 1 maj påverkades reglementena för
Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
För de förändringar som föreslås per den 1 juni påverkar reglementena för
Torshälla stads nämnd, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
kultur- och fritidsnämnden. Dessutom behöver det gemensamma reglementet för
kommunens nämnder revideras och anpassas till den nya organisationen.
Torshälla stads nämnd
Förändringarna i reglementet för Torshälla stads nämnd är förstås omfattande. Ett
nytt reglemente har tagits fram för att gälla per den 1 maj och ytterligare ett nytt
föreslås nu för att gälla per den 1 juni.
De ändringar i ansvarsområdet som föreslås per den 1 juni kan sammanfattas som
följande:
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Ansvaret för skolverksamhet och socialtjänst har tagits bort ur reglementet ( § 1
och § 2) och överförts till de mottagande facknämnderna.
På motsvarande sätt som i kultur- och fritidsnämndens reglemente tydliggörs att det
är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolbibliotek, men att
biblioteksverksamheten i övrigt åligger Torshälla stads nämnd respektive kulturoch fritidsnämnden.
Det tydliggörs i reglementet att Torshälla stads nämnd får yttra sig i ärenden om
serveringstillstånd enligt alkohollagen.
En omdisposition görs i § 2 eftersom utföraransvar flyttas till kultur- och
fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i och med att Torshälla stads
förvaltning avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnden
En justering görs i kultur- och fritidsnämndens reglemente, så att det även här
förtydligas att Torhälla stads nämnds ansvar för skolbiblioteken överförs till barnoch utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden
Det utökade ansvaret för skolverksamheten i och med övertagande av ansvar från
Torshälla stads nämnd innebär förändringar i § 1.
Torshälla stads nämnds samlade kostverksamhet förs över till barn- och
utbilningsnämnden, vilket skrivs in i § 2. En separat utredning om kommunens
kostverksamhet pågår för närvarande.
Därutöver föreslås att det tydliggörs i reglementet att barn- och
utbildningsnämnden har rätt att besluta i ärenden om indelning i geografiska
upptagningsområden för kommunens grundskolor. Detta förs in i en ny § 3 –
Delegation från kommunfullmäktige.
Vård- och omsorgsnämnden
Den socialtjänstverksamhet som finns i Torshälla stads nämnd förs över till tre
facknämnder, däribland vård- och omsorgsnämnden. Detta regleras i § 1, andra och
tredje stycket i vård- och omsorgsnämndens reglemente genom att den fotnot som
avsett Torshälla stads nämnds ansvarsområde stryks.
Socialnämnden
Det verksamhetsansvar som överförs från Torshälla stads nämnd påverkar
socialnämndens ansvarsområde enligt § 1 och § 2 i reglementet.
Därutöver föreslås att socialnämnens ansvar för kommunens arbete för kvinnofrid
och mot mäns våld mot kvinnor tydliggörs i reglementet. Socialnämndens ansvar
för arbetet med att motverka våldsbejakande extremism föreslås också lyftas in i
reglementet.
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Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tar över ansvar från Torshälla
stads nämnd för ärenden om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt
socialtjänstlagen och lagen om mottagande av asylsökande m.fl., vilket regleras i §
1 i reglementet.
Gemensamt reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder
Det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder innehåller
bestämmelser som är gemensamma för samtliga kommunens nämnder. I och med
den organisation som ska genomföras för Torshälla stads nämnd behöver även det
gemensamma reglementet revideras.
Begreppet samordningschef för Torshälla stads nämnd införs i inledningen och
vissa uppgifter för denne regleras i paragraferna 13, 21 och 23.
Torshälla stads nämnd undantas från ansvaret för förvaltningsorganisationen (§ 1)
och personalansvaret (§ 27), eftersom Torshälla stads förvaltning upphör.
Samordningschefens närvarorätt i andra nämnden har förtydligats (§ 13) och i
samband med detta tydliggörs också kommundirekörens närvarorätt vid
nämndsammanträden.

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.
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.
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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

Pär Eriksson
Kommundirektör
Beslutet skickas till:
Berörda nämnder
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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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Reglemente för Torshälla stads nämnd
Beslutad när

2017-05-18, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige den
27 april 2017, § xx.

Gäller för

Torshälla stads nämnd, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
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2017-06-01

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
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.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter
om elevers tillgång till skolbibliotek enligt skollagen.
Planprocessen
Torshälla stads nämnd får yttra sig i planärenden.
Serveringstillstånd enligt alkohollagen
Torshälla stads nämnd får yttra sig i ärenden om serveringstillstånd
enligt alkohollagen.
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§ 2 Övriga uppgifter
Torshälla stads nämnd ansvarar för följande uppgifter, vilka ska
utföras av kultur- och fritidsnämnden:
1. Kultur- och fritidsverksamheten, utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kultur- och
fritidsnämnden.
2. Bergströmska gården och Ebelingmuseet.
3. 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.
4. Foto Bäckstrands arkiv.
5. Bidrag till tillfälliga arrangemang.
6. Scener, idrottsanläggningar, motionsspår, badplatser,
campingplats, samt Mälarvik.
7. Säsongsuthyrning och annan korttidsuthyrning av lokaler.
8. Fritidsgårdar, samt kommunens övriga arbete med ungdomars
fritid och delaktighet
9. Kommunens yrkesmässiga och kommersiella hamnverksamhet,
innefattande till hamnverksamheten knutna offentliga toaletter,
kiosker och liknande byggnader och anordningar.
10. Gästhamnar och båtplatser.
11. 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.
10. Orts- och stadsutveckling.
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Därutöver ska Torshälla stads nämnd följa utvecklingen av de
kommunala verksamheter som bedrivs av andra nämnder inom det
geografiskt avgränsade området.

§ 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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Kommunstyrelsen

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

2017-05-18, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 27 april 2017, § xxx

Gäller för

Kultur- och fritidsnämnden

Gäller fr o m

2017-06-01

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 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
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 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

2017-0518

§
xx

xx

Dnr
KSKF/2017:251

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
föreningsbidrag (§ 2, punkt 7) samt
mötesplatser (§ 2, punkt 14).
Förtydligande att Torhälla stads
nämnds ansvar för skolbiblioteken
överförs till barn- och
utbildningsnämnden från och med

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

2

Ikraftträdande
2017-05-01

2017-06-01
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den 1 juni 2017 (§ 1).
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till reviderat
Reglemente för socialnämnden
Beslutad när

2017-05-18, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter
Gäller för

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 290.
Socialnämnden

Gäller fr o m

2017-06-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret

Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

2 (3)

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för socialnämnden.
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
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst och
det som i lag eller annan författning sägs om socialnämnd. Detta
gäller med undantag för de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av någon annan nämnd.
Socialnämnden fullgör inom ramen för sitt verksamhetsansvar de
uppgifter som följer av 3 kapitlet 1-2 och 4-6 §§ socialtjänstlagen.

§ 2 Övriga uppgifter
Socialnämnden ansvarar för:
1. kommunens socialjour.
2. stöd-, vård- och behandlingsinsatser riktade till missbrukare,
utom de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut
fullgörs av Torshälla stads nämnd.
3. social stödverksamhet för barn, ungdomar och familjer.
4. mottagande av ensamkommande flyktingbarn enligt
överenskommelse med Migrationsverket.
5. Kommunens arbete för kvinnofrid och mot mäns våld mot
kvinnor.
6. Kommunens arbete för att motverka våldsbejakande extremism.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Socialnämnden ska besluta i följande ärenden:
1. Avge kommunens yttrande i ärenden om tillstånd att anordna
spel på värdeautomater enligt 27 § lotterilagen.
2. Avge kommunens yttrande i ärenden enligt
hemvärnsförordningen.
_____

Ändringshistorik
Datum
2015-1210

§
290

Dnr
KSKF/2014:44
4

Beslut
Ändrad disposition och redaktionella
ändringar.
Inledningen har kompletterats med
stycke två.

Ikraftträdande
2016-01-01

Eskilstuna kommun

3 (3)

I § 1 har kommunens uppgifter enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen
om receptfria läkemedel strukits och
förts över till miljö- och
räddningstjänstnämnden.
§ 2 har kompletterats med ansvar för
mottagande av ensamkommande
flyktingbarn.

2017-0518

xxx

KSKF/2017:25
1

Ansvaret för donationsstiftelser (§ 2)
och nämndens
förvaltningsorganisation (§ 3) har
förts över till det gemensamma
reglementet.
Ansvar överförs från Torshälla stads
nämnd, vilket leder till ett utökat
ansvar enligt § 1 och § 2 i
socialnämndens reglemente.
Socialnämndens ansvar för
kommunens arbete för kvinnofrid
och mot mäns våld mot kvinnor
tydliggörs i reglementet, liksom
ansvaret för arbetet med att motverka
våldsbejakande extremism.
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Kommunstyrelsen

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

2017-05-18, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 27 april 2017, § xxx

Gäller för

Vård- och omsorgsnämnden

Gäller fr o m

2017-06-01

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.
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.
Vård- och omsorgsnämnden utövar ledningen av den kommunala
hälso- och sjukvård som bedrivs enligt 18 § hälso- och
sjukvårdslagen.
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_____
Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut
fullgörs av Torshälla stads nämnd.

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.
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).
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

Ikraftträdande
2016-01-01

Eskilstuna kommun

4 (4)

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/2017:251

Ansvar enligt § 1, första, sjätte och sjunde
stycket har förts över från Torshälla stads
nämnd till vård- och omsorgsnämnden.

2017-05-01

Tillägg i § 1 genom att i ett nytt stycke nio
medge att vård- och omsorgsnämnden får
verkställa uppdrag från socialnämnden för alla
åldersgrupper.
2017-0518

xxx

KSKF/2017:251

Ansvar enligt § 1, andra och tredje stycket har
förts över från Torshälla stads nämnd till vårdoch omsorgsnämnden.

2017-06-01
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till reviderat
Reglemente för arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Beslutad när

2017-05-18, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter
Gäller för

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 15 december 2016, § 300.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Gäller fr o m

2017-06-01

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 arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
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
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fullgör den del av
kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet som omfattar
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare och uppdragsutbildning.
Kommunens uppgifter enligt 29 kapitlet 9 § skollagen
(kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar) fullgörs av barn- och
utbildningsnämnden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden fullgör kommunens
uppgifter:
1. i ärenden om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt
socialtjänstlagen och lagen om mottagande av asylsökande m.fl.1
2. enligt skuldsaneringslagen.
3. enligt 20 kapitlet 8 a § (dödsboanmälan) och 18 kapitlet 2 §
(dödsboförvaltning) ärvdabalken, 5 kapitlet 2 § begravningslagen
samt lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo.
4. om samhällsorientering för nyanlända enligt 5 § lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
5. enligt lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är
arbetslöshetsnämnd.

§ 2 Övriga uppgifter
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för:
1. rådgivning och vägledning i hushållsekonomiska frågor.

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av
Torshälla stads nämnd.
1
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2. att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för personer med
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och som genom stöd av
arbetsspecialister står nära arbetsmarknaden (IPS-verksamheten).
3. att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för personer med
biståndsbeslut enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS).
4. Flyktingguide/språkvän och föreningsmatchning.
_____

Ändringshistorik
Datum
2015-12-10

§
291

Dnr
KSKF/2014:445

Beslut
Ändrad disposition och redaktionella
ändringar.

Ikraftträdande
2016-01-01

Inledningen har kompletterats med stycke
två.
§ 1 har reviderats och kompletterats
avseende arbetslöshetsnämnd,
dödsbohantering, samhällsorientering för
nyanlända och aktivitetsansvar för
ungdomar.
§ 2 har kompletterats med ansvaret att
tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för
vissa personer med biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen respektive lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade
(LSS). Ansvaret för anskaffning och
förvaltning av fordon har flyttats till
kommunstyrelsen.

2016-12-15

2017-04-27

300

xxx

KSKF/2016:585

KSKF/2017:xxx

Ansvaret för donationsstiftelser (§ 2) och
nämndens förvaltningsorganisation (§ 3)
har förts över till det gemensamma
reglementet.
Ansvaret för kommunens åtagande enligt
lagen om mottagande av vissa nyanlända
invandrare för bosättning flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, vilket regleras i
§ 1.
Ansvaret för flyktingguide/språkvän och
föreningsmatchning flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, vilket regleras i
§ 2.
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden har tagit över
ansvar för ärenden om ekonomiskt bistånd
(försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen
och lagen om mottagande av asylsökande

2016-12-15

2017-06-01

Eskilstuna kommun
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m.fl. från Torshälla stads nämnd (§ 1)
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Kommunstyrelsen

STYRDOKUMENT
Förslag till revidering av
Gemensamt reglemente för Eskilstuna
kommuns nämnder
Beslutad när

2017-05-18, § xx

Beslutad av

Kommunfullmäktige

Diarienummer

KSKF/2017:251

Ersätter
Gäller för

Det senast reviderade reglementet, beslutat av
kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 74.
Samtliga nämnder.

Gäller fr o m

2017-06-01

Gäller t o m

Tillsvidare

Dokumentansvarig

Administrativa chefen, kommunledningskontoret
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Inledning
Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för
samtliga kommunens nämnder. För varje nämnd finns därutöver ett
särskilt reglemente. Den gemensamma överförmyndarnämnden för
Eskilstuna och Strängnäs kommuner omfattas dock inte av detta
reglemente.
Om ett nämndreglemente eller ett särskilt beslut i
kommunfullmäktige innehåller bestämmelse som avviker från vad
som föreskrivs i detta reglemente gäller den bestämmelsen.
Begreppet nämnd omfattar i detta reglemente även kommunstyrelsen
om inte annat anges.
Begreppet samordningschef avser i detta reglemente
samordningschefen för Torshälla stads nämnd.

§ 1 Ansvar för verksamheten
Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad
som anges i lag eller annan författning. De ska följa av
kommunfullmäktige antagen budget, fastställda mål, angivna
riktlinjer och i övrigt fattade beslut. De ska också se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Detta
gäller med undantag för Torshälla stads nämnd, som inte har en egen
förvaltning. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden utför verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
Nämnden ska lämna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt
dess utskott, kommunalråden, gruppledare samt kommunens övriga
nämnder det biträde som dessa begär. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör annan
nämnds verksamhet.

Nämndernas sammansättning och arbetsformer
§ 2 Nämnder, antal ledamöter och ersättare
Kommunen har följande nämnder med följande antal ledamöter och
ersättare.
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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Antal
Antal
ledamöter ersättare
15
8
15
8
15
15
15
15
15
15
7
15

8
8
8
8
8
8
3
8

Kommunfullmäktige kan utöver detta tillsätta insynsplatser i
kommunstyrelsen och valnämnden för partier som saknar ledamot
eller ersättare i den nämnden. Insynsplats i kommunstyrelsen gäller
dock inte för kommunstyrelsen i egenskap av krisledningsnämnd.
§ 3 Val av ledamöter och ersättare
Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till nämnden för
den tid kommunfullmäktige bestämmer, dock längst till utgången av
det år då nytt val till kommunfullmäktige hålls.
Om ledamot eller ersättare som valts genom majoritetsval avgår
under denna tid ska kommunfullmäktige förrätta fyllnadsval.
§ 4 Val av ordförande och vice ordföranden
Bland nämndens ledamöter ska kommunfullmäktige välja en
ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
Dessa tre utgör nämndens presidium. För kommunstyrelsen ska en
ordförande och tre vice ordföranden väljas.
Om ordförande eller vice ordförande avgår under denna tid ska
kommunfullmäktige genomföra ett nytt val för den återstående tiden.
§ 5 Utskott
Nämnden får inrätta utskott.
§ 6 Ersättare för ordförande och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett
sammanträde eller i en del av det, utför den ledamot som tjänstgjort
längst i nämnden ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har
tjänstgjort lika länge fullgör den äldste ledamoten ordförandens
uppgifter
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Om ordföranden eller vice ordförande på grund av sjukdom,
föräldraledighet eller av något annat skäl inte kan utföra uppdraget
för en längre tid ska kommunfullmäktige utse en annan ledamot till
ersättare för denne. Ersättaren utför alla uppgifter som ingår i detta
uppdrag.
§ 7 Jäv
En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en
nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet.
Den som kan antas vara jävig i ett ärende ska självmant ge det till
känna. I kommunallagens sjätte kapitel, paragraferna 24-27, finns
regler rörande jäv.
§ 8 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot inte kan delta i ett sammanträde eller en del av det,
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som kommer sent till ett sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ledamoten får dock inträda först sedan pågående handläggning av
ett ärende avslutats.
Om ersättarna inte har valts genom proportionellt val ska de
tjänstgöra enligt den tjänstgöringsordning som kommunfullmäktige
har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare in i den
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna
påverkas på grund av detta får en ersättare som kommer sent till ett
sammanträde träda in i stället för en ersättare som har börjat
tjänstgöra, men som kommer längre ner i turordningen. Den
ersättaren får dock inträda först sedan pågående handläggning av ett
ärende avslutats.
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på
grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen när nämnden har
handlagt ärendet.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett
sammanträde på grund av något annat hinder än jäv, får endast
tjänstgöra igen om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen
mellan partierna.
§ 9 Inkallande av ersättare
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En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del
av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens kansli,
som i sin tur kallar ersättare. Nämnden kan besluta att inkallande av
ersättare ska ske på annat sätt.
§ 10 Ersättare som inte tjänstgör
Ersättare som inte tjänstgör får närvara vid nämndens sammanträden
och delta i överläggningarna, men inte i besluten. De har också rätt
att få sin mening antecknad i protokollet.
§ 11 Sammanträdena
Nämnden beslutar årsvis om en sammanträdesplan. Utöver det ska
nämnden sammanträda när minst en tredjedel av ledamöterna begär
det, eller när ordföranden anser att det behövs.
Ordföranden får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet. Ordföranden ska då se till att varje ledamot
och ersättare snarast underrättas om beslutet.
§ 12 Offentliga sammanträden
Nämnden får besluta att hela eller delar av sammanträdena ska vara
offentliga. Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka
det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess.
Utskottssammanträden ska hållas inom stängda dörrar.
§ 13 Närvarorätt
Kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande,
kommunalråd och oppositionsråd har rätt att närvara vid nämndernas
sammanträden. De har rätt att delta i överläggningarna men inte i
besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser
myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
nämnden omfattas av sekretess. Detta gäller även kommundirektören
och samordningschefen.
Kommundirektören och förvaltningschefen/samordningschefen har,
om inte annat för särskilt fall beslutas, rätt att närvara vid
sammanträde med den egna nämnden eller dess utskott och delta i
överläggningarna.
De politiska sekreterarna har rätt att delta vid sammanträde med
kommunstyrelsen. Närvarorätten gäller inte ärenden som avser
myndighetutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos
kommunstyrelsen omfattas av sekretess. Närvarorätten gäller inte
heller när kommunstyrelsen sammanträder i egenskap av
krisledningsnämnd.
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Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige,
annan nämnd eller beredning, revisor, anställd hos kommunen eller
särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde med nämnden. Den
som har kallats till sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta
i överläggningarna, men inte i besluten.
Företrädare för kommunens anställda (personalföreträdare) får
närvara vid nämndens sammanträden i den omfattning som anges i
kommunallagens sjunde kapitel, paragraferna 9-13.
Personalföreträdarna har rätt att delta i överläggningarna men inte i
besluten. Närvarorätt för personalföreträdare saknas vid
sammanträden i kommunstyrelsen och valnämnden.
I övrigt avgör nämnden på sammanträdet i vilken utsträckning andra
än ledamöter och ersättare ska få närvara och delta i överläggningar.
§ 14 Kallelse och föredragningslista
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till ett
sammanträde ska den ledamot som tjänstgjort längst tid i nämnden
göra det. Om flera ledamöter har tjänstgjort lika länge ska den äldste
av dem kalla till sammanträdet.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt delges varje ledamot och ersättare
samt andra förtroendevalda eller tjänstemän som ska närvara vid
sammanträdet. Kallelsen får ske elektroniskt. Kallelsen ska vara dem
tillhanda senast fem dagar före sammanträdesdagen.
En föredragningslista ska skickas ut tillsammans med kallelsen.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör
ett ärende ska bifogas föredragningslistan.
I undantagsfall får kallelsen ske på något annat sätt.
§ 15 Protokoll och beslutsförhet
Vid sammanträdena ska protokoll föras. Ordföranden ansvarar för
protokollet. I kommunallagen finns bestämmelser om en nämnds
protokollföring och beslutsförhet.
§ 16 Reservation
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet
av ett beslut kan reservera sig mot beslutet. Den som vill reservera
sig ska anmäla detta före sammanträdets slut.
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Den som reserverar sig får lämna en motivering till sin reservation.
Reservationen ska i så fall vara skriftlig. En skriftlig reservation ska
lämnas in före den tidpunkt som fastställts för protokollets justering.
Om motiveringen lämnas senare ska nämnden inte ta hänsyn till den.
§ 17 Särskilt yttrande
Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har deltagit i avgörandet
av ett beslut kan lämna ett särskilt yttrande. Även närvarande
ersättare som inte tjänstgör kan lämna ett särskilt yttrande. Den som
vill lämna ett särskilt yttrande i ett ärende ska anmäla detta och
yttrandets huvudsakliga innebörd då ärendet behandlas av nämnden.
Ett särskilt yttrande ska vara skriftligt. Det kan föras in i
protokollstexten eller fogas som en bilaga till protokollet. Ett
särskilt yttrandet ska lämnas in före den tidpunkt som har fastställts
för protokollets justering. Om det särskilda yttrandet lämnas in
senare ska nämnden inte ta hänsyn till det.
§ 18 Justering av protokoll
Sammanträdets ordförande och en ledamot ska justera protokollet.
Nämnden bestämmer tidpunkt för justeringen. Protokollet ska dock
vara justerat senast fjorton dagar efter sammanträdet.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Innan nämnden fattar ett sådant beslut ska
protokollstexten redovisas.
Senast andra dagen efter justeringen ska det finnas en uppgift på
kommunens anslagstavla om att protokollet är justerat. Det ska
också framgå var protokollet förvaras.

Nämndens befogenheter
§ 19 Processbehörighet
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla
mål och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
Nämnden har rätt att på kommunens vägnar träffa
överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat slags avtal.
§ 20 Avskrivning av fordringar
Nämnden har också rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva
fordran med den behörighet och begränsning som framgår av
kommunfullmäktiges i särskild ordning fastställda riktlinjer för
avskrivning av fordringar.
§ 21 Undertecknande av handlingar
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Ordföranden eller vice ordförande ska underteckna avtal samt andra
handlingar och skrivelser som nämnden beslutar om. Dokumenten
ska även kontrasigneras av förvaltningschefen/samordningschefen
eller någon annan anställd som nämnden utser.
Nämndens ska besluta om sin firmateckning. Nämndens
firmateckning kan dock alltid utföras av nämndens ordförande eller
vice ordförande med kontrasignering av
förvaltningschefen/samordningschefen.
Beslut som fattats med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och
andra handlingar som upprättas med anledning därav ska
undertecknas av den som fattat beslutet, om inte nämnden beslutat
om en annan ordning för undertecknandet.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
§ 22 Taxor
Nämnden äger rätt att revidera taxor inom sitt verksamhetsområde
om det är i enlighet med det särskilda taxebeslutet eller om
befogenheten framgår av nämndens reglemente. Nya taxor eller
förändringar som är av principiell betydelse ska alltid beslutas av
kommunfullmäktige.
§ 23 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordföranden,
förvaltningschefen/samordningschefen, nämndens sekreterare,
nämndens registrator eller annan som nämnden utser.

Administration och legalitet
§ 24 Administrativa regler
Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det
offentligrättsliga regelverket som framgår av bland annat
kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om kommunal
redovisning, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och
sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen och
personuppgiftslagen.
§ 25 Förvaring av handlingar
Nämnden ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens
handlingar enligt arkivlagen, arkivreglementet och
dokumenthanteringsplan. Skyddsvärda handlingar, såsom
originalavtal, värdehandlingar och sekretessbelagda handlingar, ska
förvaras på ett betryggande sätt.
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§ 26 Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen, för
de personuppgifter som behandlas inom nämndens
verksamhetsområde.
§ 27 Personalansvar
Respektive nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess
förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av
kommunstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetområde med undantag av de
frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente samt i § 32 i detta
reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenheten att med bindande verkan för
kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Detta
gäller med undantag för följande lokala kollektivavtal, som inom
nämndens verksamhetsområde, får slutas av respektive nämnd:
- Arbetstidsschema där kollektivavtal fordras enligt
huvudöverenskommelse HÖK, bilaga 3 stycket Anteckningar till
AB, arbetstid punkt 3,
- Anställning begränsad till viss tid (visstidsanställning med stöd
av kollektivavtal) med stöd av § 4 mom. 5 i Allmänna
bestämmelser,
- Avvikelse från 8 § och 10 § i arbetstidslagen med stöd av § 13
mom. 7 i Allmänna bestämmelser - uttag av övertid,
begränsningsperiod för övertid samt uttag av mertid,
- Utbyte av rast mot måltidsuppehåll enligt Allmänna
bestämmelser § 13 mom. 7 g.
- Avvikelse från 26 § i lagen om anställningsskydd - turordning
vid företrädesrätt till återanställning.
- Begränsningsperiod för arbetstid överstigande 16 veckor men
högst 1 år enligt Allmänna bestämmelser § 13 mom. 7 i enlighet
med kommentar.
Det ansvar som enligt denna paragraf åligger respektive nämnd
gäller med undantag för Torshälla stads nämnd.
§ 28 Budgetprocessen, rapportering och redovisning
Nämndens budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport och
årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till
kommunstyrelsen inom den tid och enligt de riktlinjer som
kommunstyrelsen bestämmer.
§ 29 Donationsstiftelser
Nämnden ansvarar för de donationsstiftelser där nämnden utsetts till
förvaltare.
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§ 30 Medborgarförslag
Medborgarförslag som kommunfullmäktige har överlåtit till
nämnden ska handläggas skyndsamt och beslut ska fattas senast sex
månader från det att ärendet väcktes i kommunfullmäktige.
Uppgifter om handläggning och beslut om medborgarförslag ska
lämnas till kommunstyrelsen inom den tid och enligt de riktlinjer
som kommunstyrelsen bestämmer
§ 31 Öppethållande
Kommunstyrelsens och nämndernas kansli ska hållas öppet för
allmänheten på dagar och tider som styrelsen eller nämnden beslutat.
Kommunstyrelsen får utfärda för nämnden bindande föreskrifter om
detta.
§ 32 Överlämnande av uppgift
Nämnden får lämna över vården av en kommunal angelägenhet, för
vars handhavande särskild ordning inte föreskrivits, till annan fysisk
eller juridisk person och om ärendet inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Vården av angelägenhet som
innefattar myndighetsutövning får dock överlämnas endast om det
finns stöd för det i lag.

Ändringshistorik
Datum
2016-04-28

§
74

Dnr
2014:441

2017-05-18

XX

2017:X

Beslut
Ändring av paragrafnummer,
samt övriga redaktionella
ändringar.
Därutöver revidering av
paragraferna 1, 2, 11, 13, 14, 21,
22, 27 och 29 (ny paragraf).
Begreppet samordningschef för
Torshälla stads nämnd införs i
inledningen och vissa uppgifter
för denne regleras i paragraferna
13, 21 och 23.
Torshälla stads nämnd undantas
från ansvaret för
förvaltningsorganisationen (§ 1)
och personalansvaret (§ 27).
Kommundirektörens och
samordningschefens närvarorätt
i andra nämnden har förtydligats
(§ 13).
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2016-07-01

2017-06-01
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Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
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
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:
1. kommunens uppgifter enligt 29 kapitlet 9 § skollagen
(kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar).
2. kommunens skolpliktsbevakning enligt skollagen.
3. beslut om terminens början och slut, lovdagar, gemensamma
studiedagar, lärarnas arbetsår samt förskoleklassernas arbetsår
inom kommunens hela allmänna skolväsende.
4. köadministration, samt beslut om placering, avstängning,
uppsägning och avgiftssättning inom förskole- och
fritidshemsverksamheten i kommunens hela allmänna
skolväsende.
Barn- och utbildningsnämnden fullgör även i övrigt kommunens
uppgifter enligt skollagen inom det allmänna skolväsendet gällande
förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola, utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kommunstyrelsen och
stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd.
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer
på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av
elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.1
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter
enligt 29 kapitlet 9 § skollagen (kommunernas aktivitetsansvar för
ungdomar).

§ 2 Övriga uppgifter
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för:
1. kommunens ungdomsmottagning.
Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av
Torshälla stads nämnd.
1
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2. medicinsk, pedagogisk samt psykologisk konsultfunktion
avseende barn och ungdomar inom det allmänna skolväsendet.
3. utförandet av insatser för barn och unga med beslut enligt lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Kommunens ansvar för myndighetsutövning enligt LSS fullgörs
av vård- och omsorgsnämnden.
4. Kostverksamheten inom nämndens verksamhetsområde, samt
kommunens samlade kostverksamhet i Torshälla.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i ärenden om:
 Indelning i geografiska upptagningsområden för de kommunala
grundskolorna.
_____

Ändringshistorik
Datum
2017-0518

§
xx

Dnr
KSKF/2017:251

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden
övertar ansvar för skolverksamhet (§
1) och hela den samlade
kostverksamheten från Torshälla
stads nämnd (§ 2).
Det tydliggörs att barn- och
utbildningsnämnden har rätt att fatta
beslut om kommunens indelning i
geografiska upptagningsområden för
de kommunala grundskolorna.

Ikraftträdande
2017-06-01

