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§ 21
Information om Överförmyndarnämndens
verksamhet
En överförmyndare eller överförmyndarnämnd ska finnas i varje kommun.
Många kommuner väljer att samverka i gemensamma överförmyndarnämnder som
Eskilstuna – Strängnäs.
I juni 2012 beslutade respektive fullmäktige i Eskilstuna och Strängnäs att den 1
september 2013 bilda ett gemensamt kontor för två nämnder i två kommuner. Från
den 1 januari 2015, som det ser ut idag, finns en nämnd och ett kontor för två
kommuner.
Syftet, som anges i avtalet mellan kommunerna, är samarbetsvinster främst i fråga om
samnyttjande av resurser för att långsiktigt upprätthålla kontinuitet, långsiktig
kompetensförsörjning, hög rättssäkerhet, hög kvalitet samt effektivitetsvinster.
Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare, förordna god man för ensamkommande barn (Lag 2005), på uppdrag av
tingsrätten yttra sig och vid anmodan utreda behov av god man/förvaltare enligt
föräldrabalken (FB), rekrytera, lämna förslag på samt utbilda/erbjuda utbildning till
gode män och förvaltare, besluta om arvode till god man/förvaltare samt informera
om verksamheten.
Föredragande: Anita Neuhaus och Anders Hagander
____
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TSN/2017:14

§ 22
Patientsäkerhetsberättelser för år 2016
Beslut
Patientsäkerhetsberättelser för vård och omsorg samt elevhälsan godkänns.

Ärendebeskrivning
Lagen om patientsäkerhet, som infördes den 1 januari 2011, innebär ökade krav på
vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och
förebygga vårdskador inom verksamheten.
Lagen kräver också att en årlig patientsäkerhetsberättelse skall upprättas vilken
redogör för vad man gjort för att identifiera, analysera och reducera risker och
negativa händelser och vilket resultat man uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete.
Enligt 3 kap 1 § patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera
verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls.
Ledningssystemet ska tydliggöra och synliggöra verksamhetens kvalitet och dess
resultat för patienter, personal och övriga medborgare.
Varje patient på inom vård- omsorgsboende ska känna sig trygg och säker i kontakten
med vården.
Personalen inom elevhälsans medicinska del har skyldighet att rapportera tillbud, risk
för tillbud och avvikelser i verksamheten. Vidare skall eleven/vårdnadshavares
synpunkter tas tillvara och uppmuntras att delta i kvalitets- och säkerhetsarbetet.
Föredragande: Annette Johansson
____
Beslutet skickas till:
IVO, barn-och utbildningsnämnden
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TSN/2017:8

§ 23
Yttrande över remiss - Överenskommelse om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Godkänna av NSV föreslagen överenskommelse

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 23 januari 2017, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har som en av tre nämnder möjlighet att till kommunstyrelsen
senast den 29 mars 2017 yttra sig över förslaget från NSV, nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård §31/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning . Skrivningen med diariebeteckning NSV16-0028-3 bifogas.
I februari 2015 överslämnades utredningen Trygg och effektiv utskrivning frĺn sluten vĺrd
(SOU 2015:20) till regeringen. Sedan dess har underlag för lagändring arbetats fram i
Socialutskottet i betänkandet 2016/17:SoU18 Samverkan vid utskrivning frĺn sluten
hälso- och sjukvĺrd. Beredning sker i utskottet 18 maj 2017 därefter följer debatt och beslut i
Riksdagen innan lagändringen kan träda i kraft.

Efter beslut i NSV, nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, i december
2015 har ett omfattande samarbete skett mellan kommunerna i Sörmland och
landstinget för att formulera en överenskommelse i samklang med kommande
lagändring för att ersätta betalningsansvarslagen och skapa förutsättningar för en trygg
och effektiv hemgång efter slutenvård i landstingets regi. Detta för att tillvarata
samhälleliga resurser så effektivt som möjligt.
Syftet är att öka tryggheten och säkerheten för de personer, som vårdats inom
landstingets slutenvård inför att de kan skrivas ut med fortsatta behov av insatser från
landstinget primärvård och kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Arbetet har
utmynnat i den nu föreslagna överenskommelse som antagits av NSV.
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Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
§31/61 Föreslå samtliga huvudmän att ingå överenskommelse om samverkan för
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner och
undertecknar överenskommelsen.
Överenskommelsen innehåller
Syfte och mål, definitioner, kommunens ansvar, landstingets ansvar för samordning
mellan sluten vård och öppenvård även öppen psykiatrisk tvångsvård omfattas, hur
processen ska gå till och regler för ekonomisk ersättning

Kommunen ansvarar för att deras folkbokförda personer kan lämna sjukhuset när de
bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara.
Kommunen har skyldighet att medverka när landstinget kallar till SIP när sjukhuset
bedömer att sådan krävs inför utskrivning från sluten vård.
När det genomsnittliga antalet dagar är tre eller färre under tre sammanhängande
månader upphör landstingets krav på ersättning. Beräknas enligt följande: Totala
antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal
utskrivningsklara personer.
Finansiering
Kommunens kostnader bedöms minska för ersättning till landstinget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
För den enskilde individen med behov av insatser från landstingets olika delar och
från kommunen bedöms överenskommelsen innebära ökad tydlighet och möjlighet att
få rätt insatser i rätt tid och därmed skapa trygghet.
Processen med trygg och effektiv utskrivning samt en tydligare modell för ekonomisk
ersättning till landstinget om kommunen inte kan leva upp till sitt ansvar bedöms öka
effektivt resursutnyttjande både inom kommun och landsting. Kommunen behöver
skapa ett nytt korttidsvårdscentrum med lokaler som stödjer verksamhetsutveckling
och metodik för re- och habilitering samt stöd till anhöriga.
Föredragande: Annette Johansson
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunala pensionärsrådet
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TSN/2015:166

§ 24
Förordnande av verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
Beslut
1. Ingrid Sköldmo förvaltningschef, utses till verksamhetschef för den
medicinska delen av elevhälsan för den del som omfattar Torshälla stads
nämnds vårdgivaransvar.
2. Ingrid Sköldmo förvaltningschef, utses till verksamhetschef för den
psykologiska delen av elevhälsan för den del som omfattar Torshälla stads
nämnds vårdgivaransvar.
3. Förordnanden enligt punkt 1 och 2 gäller tills vidare.
4. Anmälan av verksamhetschef enligt punkt 1-3 ovan sker till Inspektionen för
vård och omsorg enligt 2 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen och 2 kap. 1 §
Patientsäkerhetsförordningen.

Ärendebeskrivning
Bakgrund i lagstiftningen
I 2 kap. 25 § första stycket skollagen (2010:800) regleras att för eleverna i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Elevhälsan syftar främst till att verka förebyggande och hälsofrämjande och ska ge
stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan är i juridisk bemärkelse och
med avseende på ansvarsfrågor hälso- och sjukvård. En verksamhet som ska hänföras
till hälso- och sjukvård ska följa de författningar som styr hälso- och sjukvården t. ex.
hälso- och sjukvårdslagen HSL (1982:763, patientsäkerhetslagen (2010:659),
patientdatalagen (2008:355) patientlagen (2014:821) med tillhörande förordningar samt
Socialstyrelsens föreskrifter. Tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård är
Inspektionen för vård och omsorg IVO.
Ansvarig för hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan är en
kommun eller enskild skolhuvudman. I Eskilstuna kommun är barn- och
utbildningsnämnden respektive Torshälla stads nämnd för sin del av
skolverksamheten också ansvarig för den hälso- och sjukvård inom elevhälsan som
stadgas i skollagen och övriga författningar. Det vårdgivaransvar som uppbärs av
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nämnderna är reglerat i respektive reglemente som en följd av verksamhetsansvaret
för det offentliga skolväsendet.
I 28 § Hälso- och sjukvårdslagen anges att ledningen, d v s vårdgivaren, för den som
bedriver hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.
I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) anges i 3 kap 1-3 §§ att vårdgivaren ska se till att det
finns ett ledningssystem för verksamheten. Vårdgivaren ska med stöd av
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten. Vidare ska vårdgivaren ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med
kvalitetssäkring av verksamheten fördelas i den egna organisationen.
Enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen skall det finnas någon som ansvarar för verksamheten
(verksamhetschef). Vårdgivaren ska utse en verksamhetschef som har det samlade
ledningsansvaret för verksamheten.
För att lagstiftningens krav på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska
tillgodoses ska nämnden som vårdgivare genom verksamhetschefen bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete som innehåller riskanalys, egenkontroll, utredning av
avvikelser, förbättrande åtgärder i verksamheten, förbättring av processer och rutiner
(5 kap SOSFS 2011:9). I ledningsansvaret ingår även att se till att berörd personal
medverkar i kvalitetsarbetet (6 kap SOSFS 2011:9) samt att dels en sammanhållen
kvalitetsberättelse, dels en patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen (SOSFS 2011:9).
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påpekade i sin tillsyn av elevhälsans
medicinska del i Eskilstuna daterad 2014-12-18 att det fanns otydligheter när det rör
verksamhetschef, dels saknades det verksamhetschef för vissa delar av elevhälsan, dels
var formerna för hur verksamhetscheferna utsågs oklara. IVO påpekade att uppdraget
som verksamhetschef är personligt och det är den nämnd som har vårdgivaransvar
som ska förordna verksamhetschef.
En verksamhetschef måste ha de egenskaper och den kompetens som krävs för att
denne ska kunna leda verksamheten och tillgodose kravet på högsta möjliga
patientsäkerhet inom verksamheten. Detta innebär bl. a. att verksamhetschefen måste
ha organisations- och struktureringsförmåga, förmåga att kunna fatta beslut och kunna
uppdra åt annan att fullgöra de ledningsuppgifter som verksamhetschefen själv inte
har sakkompetens för.
Verksamhetschefens ansvar
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt kvalitetssystem för att
fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten för
att nå kvalitetsmålen och främja kostnadseffektivitet.
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Verksamhetschefen ansvarar för den löpande verksamheten inom sitt område. I
verksamhetschefens ansvar ingår att se till att det medicinska omhändertagandet av
patienten tillgodoser kraven på hög säkerhet och god vård, att tillse att samverkan och
samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt, att
det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver, att personalens
kompetens upprätthålls genom adekvata vidareutbildningsinsatser.
Verksamhetschefens ansvar i detalj framgår av sammanställning i bilaga 1.
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till
annan befattningshavare.
Verksamhetschefen kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens
uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § Hälso- och
sjukvårdlagen. Det ingår i den kompetens som verksamhetschefen skall ha att veta när
denne bör och kan överlåta ledningsuppgifter till annan för att säkerställa hög
patientsäkerhet och kvalitet av vården.
Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift ska tydligt
ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens
befogenhet.
Verksamhetschefen ansvarar för att redovisa verksamhetens resultat för Torshälla
stads nämnd.
Finansiering
Inom Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för införandet av områdeschefsnivå
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Säkerställa verksamhetsansvaret för hälso- och sjukvård är en grundläggande
förutsättning för hållbar utveckling och en effektiv organisation
____
Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg IVO
Barn- och utbildningsförvaltningen
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TSN/2017:10

§ 25
Yttrande över remiss av motion - Pröva 6 timmars
arbetsdag för socialsekreterare - inlämnat av V
Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande antas.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Västerpartiets förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, datarerad den 9 februari 2017, förslag till
beslut.
Motiven för motionen är kommunens svårigheter att rekrytera och behålla
socialsekreterare. Professionens tuffa arbetsförhållanden, risken för medborgare,
kvinnoer och män, flickor och pojkar med den bristande kontinuiteten.
Motionen pekar på att det är inget alternativ att som arbetstagare utnyttja möjligheten
ansöka om reducerad arbetstid vilket innebär mindre ekonomiskt utrymme i
yrkesverksam ålder och sämre pensionsvillkor.
Vänsterpartiet yrkar i sin motion:

Eskilstuna kommun bör inte inleda ett försök med 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare utan ta del av resultatet av de försök som pågår i andra kommuner.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Eskilstuna kommun arbetar med stöd av ”verktygslådan”, utvecklingsmedel tillsatta av
personalutskottet, för att förbättra arbetsvillkor för socialsekreterare och lärare samt
öka attraktiviteten som arbetsgivare för dessa yrkesgrupper. Resultatet av detta bör
utvärderas och vägas mot resultatet av projekt med 6 timmars arbetsdag.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) och Ann Berglund (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Solveig Pohjola (V) yrkar avslag till förvaltningen förslag och bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
1. Lars-Göran Karlsson (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens
förslag.
2. Solveig Pohjola (V) yrkande om avslag till förvaltningen förslag och bifall till
motionen.
Ordföranden föreslår först en propositionsordning som innebär att han ställer bifall
till förvaltningens förslag mot avslag till detsamma.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att han ställer
bifall till motionen mot avslag till detsamma.
Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd har
beslutat enligt Lars-Göran Karlssons (S) med fleras yrkande att bifalla förvaltningens
förslag, det vill säga att avslå motionen.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:8, TSN/2017:11, TSN/2017:22, TSN/2017:24, TSN/2017:28,
TSN/2017:3, TSN/2017:30, TSN/2017:6, TSN/2017:7

§ 26
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2017-01-18 – Överenskommelse Vård och omsorgsförvaltningen, köp av
bemanning områdeschef
1.7 – Beslut 2017-02-24 – Sponsringsavtal – Eskilstuna Kommunfastigheter AB
1.7 – Beslut 2017-02-24 – Sponsringsavtal – Eskilstuna Energi och Miljö AB
1.7 – Beslut 2017-02-16 - Avtal med Zero Zero Musik & Komik
1.7 – Beslut 2017-02-23 - Avtal Torshälla 700 år och Torshälla Nyby Historiska
Sällskap
1.7 – Beslut 2017-01-31 - Avtal mellan Gökstensskolan och Svenska Star for Life
1.7 – Beslut 2017-03-09 – Överenskommelse utställning på Ebelingmuseet, Jörgen
Svensson
4.4.1 – Beslut 2017-03-06 – Beviljad ansökan om arrangemangsbidrag för
midsommarfirande vid Krusgårdsparken 2017, Torshälla Finska Förening
4.4.1 – Beslut 2017-03-06 – Beviljad ansökan om arrangemangsbidrag för
Valborgsmässofirande på Holmberget 2017, Torshälla Nyby IS
4.4.1 – Beslut 2017-03-06 – Beviljad ansökan om arrangemangsbidrag för Torshälla
marknad 9-10 september 2017, Lions club Torshälla
Personalärenden
3. Lista personalärenden februari 2017
Socialtjänst
10. Lista 2017-02-01 – 2017-02-28
Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
11.5 – Avgiftsbeslut 2017-03-01 gällande februari 2017
Gatu-och trafikärenden
6.3 – Beslut 2017-03-10 – Yttrande över remiss - Granskning detaljplan för TorshällaMälby 8:1
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Biståndsutskott
Protokoll: 2017-02-28 §§ 19 – 20, 2017-03-07 §§ 21
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
____
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TSN/2016:106, TSN/2016:116, TSN/2016:156, TSN/2016:84, TSN/2016:87,
TSN/2016:97, TSN/2017:4

§ 27
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 8 - Plan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2017-2021
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 11 - Nya bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda i Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 15 - Utöka närvarotiden för barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 17 - Reviderad struktur för styrande och
stödjande dokument i Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 21 - Svar på motion – Gångtrafikplan
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 22 - Svar på motion - Upprätta en
handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 27 - Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2, 2016
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-02-16 § 9, Uppdrag om att revidera
Riktlinjer för mat och måltider i förskola och skola
Eskilstuna Direkt
Statistik synpunkter februari 2017
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2017:25 – 2017:30
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

15(16)

2017-03-21

TSN/2016:2, TSN/2017:19, TSN/2017:2

§ 28
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
Workshop grönplan och ekosystemtjänster
Grupparbeten utifrån fyra frågeställningar:
1. Rekreation – kvalitéer, användningssätt, tillgänglighet; Fyra viktigaste områden för
friluftsliv samt vilken typ av friluftsliv är viktigt inom respektive område.
2. Stadens gröna mångfald som en tillgång i gestaltningen; ge exempel på platser i
Torshälla, där träd och annan grönska, vattenkontakt och topografi (landskapets
höjdvariation; bergknallar, kullar, sänkor) har stor betydelse för Torshällas karaktär
och estiska värde.
3. Naturreservaten; Torshälla har tre naturreservat: Gökstensparken, Ekbacken och
Skäret längst ut vid Mälarbaden. Är dessa områden bra resurser för biologisk
mångfald, naturupplevelser och friluftsliv i Torshälla? Behöver fler områden
skyddas när Torshälla växer?
4. Grön kulturmiljö; Många grönområden har en kulturhistoria. Exempelvis kanalen
med slussarna eller Ängsholmen. Lista tre sådana platser som ni anser vara viktiga
för innevånarna och kanske för besöksnäringen i Torshälla.
Föredragande: Johan Forsberg
Kompetensförsörjningsplan
Föredragande: Ulrika Junebark
Öppen service, lägesrapport
Processbeskrivning utifrån nämndens uppdrag till förvaltningen att genomföra
samordning av verksamheter inom öppen service i Torshälla.
Förstudie för alternativ verksamhet i Kvarnen är inledd.
Föredragande: Rina Oord Lundh, Cathrine Olsson
Ny bro Krusgården
En vattendom krävs för att bygga en ny bro. Om bron ska placeras på annan plats än
den tidigare bron krävs en detaljplaneändring. Båda alternativen innebär en
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senareläggning av byggstart. För att ta ett helhetsperspektiv kommer bron att
inkluderas i utvecklingen av hamnområdet som ingår i Eskilstuna kommuns
födelsedagspresent till Torshälla 700 år.
Frågan diskuteras vidare på kommande arbetsutskott den 4 april 2017.
Föredragande: Rina Oord Lundh, Ingrid Sköldmo, Jim Eriksson
Utkast till Investeringsplan 2018-2022
Föredragande: Mattias Anglemark
Ekonomi och nyckeltal, januari – februari 2017
Föredragande: Mattias Anglemark
Redovisning av utpekat delegationsbeslut
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Hyreskontrakt tillbyggnad Spångagården samt blockhyresavtal, för kännedom
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Genomförande av samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna, tidplan
Styrgruppen för projektet "Samorganisering av Torshälla stads förvaltning och övriga
förvaltningar" har beslutat om tidplan för flytt av verksamheter från Torshälla stads
förvaltning till andra förvaltningar. Förslaget har tagits upp med sammankallande för
genomförandegrupperna och de fackliga representanterna i centrala
samverkansgruppen, CSG, har informerats.
Tidplan:
27 april Kommunfullmäktige tar beslut om nya reglementen och förändrade
budgetramar för Torshälla stads nämnd, kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
1 maj Verksamhetsflytt för gatu- parkenheten till stadsbyggnadsförvaltning och
fritidsenheten till kultur- och fritidsförvaltningen samt vård- och omsorgsverksamhet
till vård- och omsorgsförvaltningen.
18 maj Kommunfullmäktige tar beslut om nya reglementen och förändrade
budgetramar för Torshälla stads nämnd, barn- och utbildningsnämnden,
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden.
1 juni Verksamhetsflytt för förskole- och grundskoleverksamhet samt
kostverksamheten till barn- och utbildningsförvaltningen. Socialtjänstverksamhet till
socialförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och vårdoch omsorgsförvaltningen. Kultur- och ungdomsverksamhet till kultur och
fritidsförvaltningen. Verksamhet för orts- och stadsutveckling till
stadsbyggnadsnämnden.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
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