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Minnesanteckningar
Datum: Måndag den 23 april 2018
Tid: kl. 18-20
Plats: Stadshuset

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
Ordförande Anna-Maria Lindqvist välkomnar gästen Christine Fransholm,
konsumentvägledare. Dagens ordinarie ordförande Ann Berglund anländer under
presentationen.

2. Information från konsumentvägledaren Christine Fransholm,
Eskilstuna direkt.
Christine berättar om olika situationer gällande avtal och köp. Det går jättebra att
kontakta konsumentvägledarna via kommunens e-tjänst eller via Eskilstunadirekt.
Tjänsten nix kan användas för att stoppa försäljare: http://nixtelefon.org/sa-nixardu/
Presentationen bifogas med minnesanteckningarna.

3. Dialog om stadens belysning, Jorma Seimilä, avdelningschef
gatuavdelning, Linda Nilsson, verksamhetschef gatuavdelningen,
stadsbyggnadsförvaltningen.
Gatuavdelningen ansvarar för allt utom ”det gröna”. Belysning ingår som
en del i ansvarsområdet, trygghetsaspekten. Det finns ungefär 20 000
belysningspunkter i Eskilstuna kommun. Håller på att byta ut gammal
belysning mot ledbelysning. Gatuavdelningen går igenom alla
belysningspunkter 3 ggr/år.
Gatuavdelningen får in stora mängder med synpunkter från allmänheten.
Synpunkterna är ofta enda källan till när exempelvis en lampa är trasig i ett
bostadsområde. Skicka in synpunkter när ni hittar ställen där det behövs
nytt eller bättre ljus. Använd appen, eskilstunadirekt eller eskilstuna.se.
Synpunkterna kan ge input till att förbättra.
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Frågor och konstaterande från rådet: Torget är mörkt. Det har varit
garantifrågor med leverantörer. Det är en balansgång med belysning, inte
för ljust och inte för mörkt. Mörkt utanför Fors kyrka, svårt att upptäcka
cyklister som bilist. Vill ha bättre ljus, gata tar med synpunkten och
dokumenterar detta.
Hur jobbar ni? Mycket är synpunkter från allmänheten för att kunna
komplettera stråk. Vissa frågor kommer in i driften vilket kan gå snabbare
än när det är större frågor. Större investeringar tar lite längre tid då det
oftast inte inryms i innevarande årsbudget. Socialt utsatta områden har fått
ny belysning, och det är i områdena Skiftinge, Sahl och mot Röksta för att
harmonisera. Fröslunda och Lagersberg har det gjorts insatser i. Det tar tid
att byta ut gammal belysning.
Belysningen i Nyfors är snygg, bra jobbat. Det är viktigt att hitta balans
mellan funktion och gestaltning. Det kommer att vara en ljusfestival i höst,
sept/okt. Körs vartannat år i Eskilstuna.
Forsklinikens tillgänglighet: Inte möjligt att göra ngt på hösten. Det har
getts ett uppdrag till avdelningen. Svårt ställe då man tvingas ut i trafiken.
Har rådet några synpunkter? Gatuavdelningen tar gärna kontakt med rådet
för att få hjälp. Jormas kontaktuppgifter är: E-post:
jorma.seimila@eskilstuna.se
Telefon: 016-7102129. Finns det fler frågor så tar rådet gärna emot dessa.
Är det möjligt att kolla om det finns rampar på handikapplatser? Behöver
förmodligen göras en inventering säger Jorma.
Snöskottningen: handikapplatser är ingen avstjälpningsplats för snö.
Behöver ses över med entreprenörerna. Pågår ständigt dialoger med
entreprenörerna.
Vi tackar Jorma och Linda för idag!

4. Dialog om skolan. Jari Puustinen (M), ordförande, barn och
utbildningsnämnden.
Välkomnas av ordförande. Jari berättar om barn- och utbildningsnämnden,
det är ca 3800 anställda, 80 st förskolor etc. Det är kommunens största
nämnd. Finns förslag på ny nämndorganisation, BUN splittas i tre nämnder.
Precis som i Västerås. Finns en remiss från utredaren som ska besvaras.
Skolan engagerar. Fokus på särskolan under denna mandatperiod.
Fritidshemmen har det också varit stort fokus på.
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Särskolan ses nästintill som förvaring, fokuserar mycket på vad man inte
kan och inte vad de kan. Möjlighet till utveckling. Det ställs inget krav på
barnen. Viktigt att se individen först och inte dennes funktionshinder.
För två år sen var verksamheten för särskolan budgetfinansierad, har nu
gjorts om till skolpeng. Har jobbat mycket för att det ska bli bättre och
synliggöra. Har gjorts en utredning om fritidshemmen. Det är stora
barngrupper, vilket gör att det måste byggas nytt, vilket också tar tid.
Folkmängden ökar i Eskilstuna. Exempelvis är det 118 elever över budget i
delårsrapport 1, som ska hanteras inom befintlig budget. 12 000 lärare per
år behövs. 1 av 3 behöver söka lärarutbildning av de som går ut gymnasiet.
Rådets synpunkt: Stora eller små klasser kanske inte spelar så stor roll. Man
ska se individen. Assistenter i klasserna behövs för att det ska vara lugn och
ro. Idag är det oroligt i skolorna. Hoppas på 1 lärare och 3 assistenter.
Få in vuxna med kompetens och utveckling. Lärarna har inte alltid
behörighet. Klasser idag på upp till 35 elever, där ett antal elever har brister
i språkkunskaper, diagnoser etc. Svårt att bedriva klassundervisning.
Behöriga lärare söker sig till skolor där det finns andra behöriga lärare.
Vilket skapar klyftor mellan kommunens skolor. Finns strukturtillägg, dvs
den socioekonomiska pengen, som har höjts från 7 till 9 procent. Målet är
att ha en likvärdig skola. Måste få in fler behöriga lärare. Svårt att svara på
om antalet assistenter är tillräckligt.
LSS för barn och unga flyttades till Vård- och omsorgsnämnden. Finns det
en risk att VON tappar barnperspektivet? Jari är inte orolig för detta. Flytten
påverkan inte barnen. Barnen har verksamheten kvar och de borde inte bli
påverkade av en organisatorisk flytt.
Specialklasser, exempelvis är det långa köer till Skjulsta. Hemmasittarna,
hur många är det? Vad gör ni åt det? Exempel på ungdom inte haft
skolgång på 5 år.
Jari svarar: Hittar lösningar för varje individ. Jobbar tillsammans med
socialförvaltningen. Det finns otroligt många hemmasittare. Jobbar med
dessa delar hela tiden. Det är fullt på skolorna nu. Stor brist på lokaler och
kompetensförsörjning.
De som behöver ska få tillräckligt med stöd. Dragit ner tilläggsbeloppet?
Beloppet är inte neddraget. Det har tagits fram nya kriterier i syfte att stärka
likvärdigheten. Fem olika kriterier, varje skola kan söka efter dessa
kriterier.
Stimulera obehöriga lärare för att bli behöriga? Rekrytera nya lärare?
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Kommunen arbetar med att bli en attraktiv arbetsgivare. Konkurrenskraftiga
löner. Lärarna är mer rörligare nu än för 20 år sen. Jobbar med
vidareutbildning. Lönerna trissas upp.
Lärarna orkar inte. Mycket dokumentation. Oro, att inte trivas. Lugn och ro
i skolan, sen kan lärarna vilja jobba.
Viktigt med bra ledarskap. Psykiska ohälsan bland eleverna ökar, vilket är
oroväckande.
Lokaler; svårt att hantera då folkmängden har variation i antal personer, då
årskullarna är olika stora. Moduler är en tillfällig och dyr lösning. Skolan är
inte dimensionerad för moduler. Det är temporära lösningar. Skolmatsalen,
gympasal räcker inte till när lokalerna är dimensionerade för ordinarie
lokaler, moduler ej inräknade.
Bra mat, bra jobbat med skolmaten!
Eleverna är nöjda på förskola och på lågstadiet men inte högstadiet,
däremot i gymnasiet gillas maten. Köken tycker det är kul att göra maten
från grunden. Betyder mycket att maten är gratis i skolarna.
Vi tackar Jari för sitt engagemang!

5. Uppföljning av frågor.
Remisser som Anna-Marit skickat ut. AU 18 maj, där behöver remissen
beredas.
Ska kommunen söka pengar, habiliteringsersättning? FUB tycker att
pengarna ska sökas så att de kan tas ut som en engångsersättning. Sökas
senast 5 maj. Anna-Marit skickar vidare till Mikael Edlund.

6. Övrigt.
Mötets avslutas!
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