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Annika Rydberg Ajakainen (S)
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Kjell Monéus (M) §§ 74 - 85
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Robin Tannarp (M) ersätter Tommy Ellfolk (C) § 74 - 85
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tf kvalitetschef
Anna Geschwindt Eriksson kommunikationsstrateg
Ann-Kristin Rydberg
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Rina Oord Lundh
Pernilla Lindström
Caroline Andersson
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TSN/2015:100

§ 73
Workshop - Utvecklingsplan för Torshälla
En första kartläggning och diskussion i grupper kring:
 Liv och platser, vilka rör sig och vistas var? Viktiga stråk och destinationer,
utvecklingsområden och barriärer.
 Kvaliteter, utmaningar och möjligheter i den fysiska miljön och allmänt.
Vad är bra idag?
Vilka specifika utmaningar finns?
Vad saknas? Vad skulle behöva finnas?
Arbetet fortsätter under hösten och beräknas vara färdigställt i december 2016.
Föredragande: Pernilla Lindström och Rina Oord Lundh
____
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TSN/2016:112

§ 74
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd antas.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 23 augusti 2016, förslag till
beslut.
De nuvarande riktlinjerna för ekonomiskt bistånd beslutades i november 2013.
Sedan dess har Socialstyrelsen kommit ut med en ny handbok om ekonomiskt bistånd
innehållande en del revideringar gällande rätten till bistånd utifrån ändringar i
rättspraxis.
De ändringar som finns i förslaget till nya riktlinjer bygger på Socialstyrelsens
anvisningar i den nya handboken, på egna ställningstaganden utifrån förändrad
rättspraxis och ett behov av förtydliganden om handläggningsprocessen.
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd utgör grunden för de bedömningar som
handläggarna gör när det gäller rätten till bistånd. Vidare innehåller riktlinjerna de krav
som ställs på personerna som söker ekonomiskt bistånd, men även anvisningar till
handläggarna om vilka utredningsåtgärder och kontroller som ska göras för att
uppfylla kravet på rättssäker handläggning och förebygga felaktiga utbetalningar.
Riktlinjerna anger även situationer då rätten till bistånd kan inträda, samt principer
som särskilt behöver beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd, såsom
barnperspektivet, hänsyn till brottsoffer.
Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är ett uttryck för vad som anses vara skälig
levnadsnivå i kommunen.
Föredragande: Caroline Andersson, Tove Saamel och Josef Szido

Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tobias Gustafsson (SD) yrkar att:
 styckena som berör de delar som är utöver (generösare) än Socialstyrelsens
rekommendationer stryks. Berör tandvårdskontroll och umgänge
 i övrigt bifalla riktlinjerna
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Propositionsordning

Ordförande finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lars-Göran Karlsson (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag i sin
helhet
 Tobias Gustafsson (SD) ändringsyrkande som berör tandvårdskontroll och
umgänge
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Därefter ställer ordföranden Tobias Gustafssons (SD) förslag om bifall till
ändringyrkandet 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) yrkande innebärande att förvaltningens
förslag bifalles i sin helhet.
Därefter ställer ordföranden proposition på Tobias Gustafssons (SD) tilläggsyrkande
och finner att tilläggsyrkandet avslås.
____
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Socialtjänsten Torshälla
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TSN/2016:122

§ 75
Yttrande över remiss - Motion - Obligatoriskt skolval
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Thomas Stääv (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 27 september 2016, förslag till
beslut.
Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt skolval.
Motionären yrkar på följande:
 Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag
att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna
kommun.
Grundintentionen i motionen är att skapa en likvärdig skola.
I Skolkommissionens delbetänkande finns förslag om åtgärder mot skolsegration och
för ett likvärdigt skolval. Kommissionens bedömer att utvecklingen mot allt större
skillnader i skolornas elevsammansättning med avseende på socioekonomisk bakgrund
är oroande. För att bryta utvecklingen uppskattar Skolkommissionen att det krävs en
aktiv politik som minskar boendesegregationen och fördelar nyanlända invandrare mer
jämnt mellan kommuner, bostadsområden och skolor. Det framgår att ett obligatoriskt
skolval som kombineras med relevant och allsidig information till elever och
vårdnadshavare bör övervägas. Skolkommissionen påpekar även att regelverket för
placering vid skolenhet bör ses över. En annan sak som tas upp är att övervägas
huruvida huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter, klasser och
arbetsenheter har en så bred social sammansättning av elever som möjligt. Torshälla
stads nämnd anser att vi bör invänta slutbetänkande och eventuella lagändringsförslag
eller beslut innan frågan utreds.
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Yttrande
Torshälla stads nämnd anser att det finns möjlighet att välja skola redan idag. För att
det fria skolvalet ska bli en verklig valfrihet och inte bara bli en möjlighet på papper
kan olika åtgärder behöva vidtas exempelvis en utbyggnation av Gökstensskolan.
Torshälla stads nämnd ser följande farhågor när det gäller att införa ett obligatoriskt
skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun:
 Skolors popularitet växlar mellan åren
 Den totala och lokala platskapaciteten sätter gränser
 Det blir svårare att planera nybyggnation och ombyggnation av skolorna,
upptagningsområdena skulle inte vara till någon hjälp
 Administrationen kan komma att öka – information om val, de som inte väljer,
urval
 Enligt skollagen har alla barn rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet
(närhetsprincipen).
 Närhetsprincipen är även viktig utifrån att barnen ska få en säker skolväg.
 Miljöaspekten bör också has i åtanke, där kommunen satt upp mål för miljö
och hållbarhet

Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Stääv (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Lars-Göran Karlsson (S) yrkande om att avslå motionen.
 Thomas Stääv (L) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd har
beslutat enligt Lars-Göran Karlssons (S) yrkande, att motionen avslås.
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2016:116

§ 76
Yttrande över remiss - Motion om framtagande av
gångtrafikplan
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till komunfullmäktige
Motionen bifalles

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 6 september 2016, förslag till
beslut.

Bakgrund
Niklas Frykman (L) har den 23 maj 2016 väckt en motion där det föreslås att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram
en gångtrafikplan i enlighet med motionens intentioner. Motionären menar att cykel
och kollektivtrafik lyfts fram i strategiska planer och att gångtrafiken nu bör lyftas till
samma nivå för att möta gångtrafikanternas behov och ge möjlighet för gående att
röra sig säkert, trygg och smidigt. Särskilt lyfts äldre, barn och personer med
funktionsvariationer. Motionen har remitterats till Stadsbyggnadsnämnden och till
Torshälla stads nämnd. Yttrandet över motionen ska överlämnas till kommunstyrelsen
senast den 26 oktober 2016.

Yttrande

Enligt statistik från Transportstyrelsen omkommer i genomsnitt dubbelt så många
gående, som cyklister, i trafiken. Även om utvecklingen varit positiv och antalet
omkomna rent generellt halverats under de senaste 20 åren, så har utvecklingen gått
långsammare för de oskyddade trafikanterna, jämfört med bilisterna.
Gångtrafik och gångtrafikanternas förutsättningar har utvärderats i en nationell
rapport inom arbetet för de Transportpolitiska målen (2016). I rapporten betonas att
de gåendes behov ofta blir åsidosatta till förmån för andra transportslag, inte minst
som följd av att gångtrafiken ofta planeras ihop med cykel- och vägåtgärder i
stadsutvecklingsarbetet.
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Trots att åtgärder görs för säkra skolvägar för barn, så upplever föräldrar, enligt
rapporten, att trafiksäkerheten runt barns skolvägar brister, trots att en hel del har
gjorts för att öka säkerheten. Statistik visar att antalet barn som omkommer i trafiken
minskat, men det förklaras i rapproten delvis av att barn i större utsträckning än
tidigare skjutsas av föräldrarna i bil på grund av föräldrarnas oro för barnens säkerhet i
trafiken.
I rapporten lyfts även en annan grupp, de äldre, och singelolyckor bland gående i form
av fallolyckor i gatumiljö, som ett viktigt utvecklingsområde, särskilt med en åldrande
befolkning.
Kommunen har en viktig roll i trafiksäkerhetsarbetet. Ett flertal kommuner har tagit
fram gångtrafikplaner för att förtydliga fotgängares behov, identifiera åtgärder och ta
fram strategier för en mer attraktiv och säker stad för gångtrafikanter.
SKL, Trafikverket och Boverket erbjuder genom sitt material ”TRAST – Trafik för en
attraktiv stad/Gångbar stad” stöd till kommuner som vill arbeta med fotgängar/gångtrafikplaner.
Torshälla stads nämnd är positiv till att en gångtrafikplan tas fram för Eskilstuna
kommun. Nämnden arbetar aktivt med fotgängarperspektivet i sitt stadsutvecklingsarbete och välkomnar en tydlig kommungemensam strategi för att utveckla
goda förutsättningar för gående och uppmuntra gångtrafik. Det främjar folkhälsa och
kan öka tillgängligheten i stadsmiljön. Särskilt fokus bör vara på barn, äldre och
personer med funktionsvariation. Jämställdhetsperspektivet bör även lyftas särskilt
eftersom kvinnor, i större utsträckning än män, väljer promenad som transportmedel.
Gångtrafikplanen bör tas fram utifrån ett brett perspektiv, där perspektiven motion
och fritid bör ingå.
Eskilstuna kommun har idag en trafikplan och cykelplan, som är en fördjupning av
trafikplanen. Arbete pågår med att ta fram en kollektivtrafikplan. Genom framtagande
av en gångtrafikplan skapas förutsättningar för en helhetssyn på samtliga trafikslag.
Föredragande: Rina Oord Lundh

Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S), Magnus Arreflod (MP) och Thomas Stääv (L) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2016:118

§ 77
Yttrande över remiss - Motion - Handlingsplan mot
hedersförtryck
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad med Torshälla stads nämnds yttrande.
Följande bedömning görs av motionens 5 att-satser:






Handlingsplaner, som omfattar hedersrelaterat hot och våld finns redan antagna.
En lokal kartläggning bör ske inom ramen för ” Liv och hälsa-undersökningar” i
samarbete med Landstinget Södermanland.
Behovet av samverkansgrupp bör utredas, ett tydligt syfte, uppdrag och
målsättning klargöras.
Utbildningsinsatser för medarbetare pågår.
Eskilstuna kommun kan på sin webbsida länka till befintliga hjälptelefoner för att
bidra till sök- och nåbarheten.

Torshälla stads nämnd har tagit del av och ser stor vikt vid att de 6 förslag till åtgärder
säkerställs, som finns i rapporten Elvahundra utifrån kartläggningen med enkäter och
intervjuer genomförda i Stockholmsområdet.

Reservation
Thomas Stääv (L) reserverar sig mot beslutet. Reservation lämnas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 23 augusti 2016, förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen har överlämnat Liberalernas motion - Handlingsplan mot
hedersförtryck skriven av Stefan Kristic (L) och Helen Wretling (L) till Torshälla stads
nämnd som en av sex nämnder med möjlighet att lämna yttrande. Yttrandet ska vara
inlämnat den 26 oktober 2016.
Motionen beskriver bekämpandet av hedersförtryck, som en av vår tids viktigaste
jämställdhetsfrågor.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Liberalerna yrkar därför
Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck
Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Barn- och utbildningsförvaltningen att
genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland
unga
Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda
myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck
Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och
skapa samsyn
Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer
för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck
Syftet med åtgärderna är att öka engagemanget för frågan och skapa ett långsiktigt
förebyggande arbete mot hederskulturen. En hänvisning finns även till rapporten
Elvahundra (3 mars 2016) där föreningen Varken hora eller kuvad redovisar den
kartläggning, som genomförts bland flickor och pojkar samt föräldrar i
Stockholmsområdet. www.varkenhoraellerkuvad.se

Yttrande
Det kan konstaters att hedersrelaterat våld och förtryck är en form av våld i nära
relationer. Våldet och förtrycket utövas i en nära relation där den våldsutsatta på olika
sätt är beroende och känslomässigt bunden till förövaren eller förövarna. De flesta
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är flickor, unga kvinnor och unga
män. Även homo-, bi-, och transsexuella personer av båda könen drabbas. Det
hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas av en mer kollektiv karaktär och
har en större legitimitet hos inblandade i omgivningen. Utövandet av våldet är i större
utsträckning en kollektiv handling med fler än en förövare inblandade.
När en person blir utsatt för våld i en nära relation påverkas och drabbas i synnerhet
barn och syskon men även andra i familjens närhet.
Alla former av våld och förtryck är olagligt, det strider mot konventionen om
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Det finns av Sveriges riksdag antagna
nationella mål för likabehandling och jämställdhet. Eskilstuna kommun har antagit
lokala handlingsplaner till stöd för arbetet i nämnder och förvaltningar.
Frågan om specifikt hedersrelaterat våld och förtryck är viktig. Det är bra att den
synliggörs men ett ”utmejslande” riskerar att bidra till ytterligare särskiljande i ”vi” och
”dom”, vilket i sig är diskriminerande.
Genom att problematiken är komplex har samråd skett mellan de förvaltningar vars
nämnder är remissinstanser; Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och
fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen, Torshälla stads förvaltning och Vård- och
omsorgsförvaltningen.
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Torshälla stads nämnd anser att ingen ytterligare handlingsplan behöver upprättas för att
uppnå syftet med motionen. De skrivningar är tillräckliga som finns i Eskilstuna – en fristad
för kvinnor och På spaning efter jämställdhet (mål 5) ”mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i samkönade relationer ska bekämpas genom utbildningsinsatser, utveckling och
kvalitetsäkrade metoder och arbetssätt till stöd och skydd för kvinnor som utsatts för våld. Insatser ska även
ges till flickor och pojkar som upplever våld samt män som utövar våld.”
Kravet finns på att upprätta och följa upp likabehandlingsplaner i förskola och skola utifrån
Skollag.

När det gäller motionärernas förslag att kartlägga hur utbredd hederskulturen är bland
unga i Eskilstuna kommun vill nämnden hänvisa till den stora kartläggningen
Elvahundra som föreningen Varken hora eller kuvad har genomfört bland 1100
ungdomar och ca 50 föräldrar. Med stor sannolikhet skulle resultaten från en
undersökning i Eskilstunas skolor likna de som redovisas i Elvahundra. Om en sådan
kartläggning genomförs lokalt bör det vara en del av ”Liv och hälsa undersökningar” i
samarbete med landstinget Sörmland.
Nämnden föreslår att yrkandet om att inrätta en samverkansgrupp, som ska verka mot
hedersvåld och förtryck med representanter från berörda myndigheter och
organisationer först utreds så att tydligt syfte, uppdrag och målsättning klargörs.
Viktigt att en samverkansgrupps arbete är nära kopplat till övrigt kvinnofridsarbete i
kommunen.
Motionärerna yrkar på att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka
kunskapen och skapa samsyn om arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck.
Förslaget går helt i linje med de mål som står i Eskilstuna – En FriStad för kvinnor
och i På spaning efter jämställdheten. På kommunens Internportal finns en
webbutbildning för all personal som heter Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor.
I den tas ämnet hedersrelaterat våld och förtryck upp. Det ger bas- kunskaper, som
kommunens medarbetare behöver för att kunna leva upp till de krav som ställs utifrån
lagstiftning och handlingsplaner. En fördjupad utbildning för de yrkesgrupper och
säkerställa rutiner för dem, som kommer i direkt kontakt med problematiken för att se
och agera till stöd och skydd för utsatta kan vara motiverad.
Det sista yrkandet gäller att Eskilstuna kommun bör tar initiativet att inrätta en
hjälptelefon. Här vill nämnden hänvisa till att det redan finns flera etablerade
nationella hjälptelefoner som bemannas av kompetent personal. Som exempel kan
nämnas; BRIS (Barnens Rätt I Samhället), GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime),
NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) och TRIS (Tjejers Rätt I Samhället). Det
Eskilstuna kommun kan på sin webbsida länka till befintliga hjälptelefoner för att
bidra till sök- och nåbarheten.
Nämnden har tagit del av och ser stor vikt vid att de förslag till åtgärder säkerställs
som finns i rapporten Elvahundra utifrån kartläggningen som genomförts:
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Handlingsplaner mot diskriminering hot och våld hederns namn i skolor,
kommuner och nationellt
Vi föreslår att handlingsplaner alltid ska finnas på kommunal och nationell nivå samt
på varje skola. Det är viktigt att poängtera att varje kommun har ett ansvar för att en
plan upprättas och implementeras
Dra in bidrag till religiösa samfund som inte respekterar kvinnor, HBTQ-personer
eller upprätthåller hedersnormer
Enligt vår undersökning har barn och ungdomarna en stark tilltro till religiösa
samfund. De religiösa samfundens inflytande extra tydligt. Vi är medvetna om att det
inte löser situationen att strypa bidragen men vi anser att det är en viktig markering att
göra det. Men det är väldigt viktigt att Staten inte bör skänka pengar till religiösa
samfund som sysslar med demokratiomstörtande verksamhet. Det är viktigt att det
civila samhället och religiösa samfund tar ansvar för barn och ungdomars rättigheter i
samhället.
Efterlevnad av skollagen måste prioriteras
Det bör inte finnas undantag från exempelvis simundervisning, sex och samlevnad
eller liknande. Lagen reglerar skolplikt och därför ska alla elever delta i obligatorisk
undervisning. Om det finns ett pedagogiskt syfte kan vissa undantag göras (t.ex.
tjejgrupper/killgrupper) . Men som regel ska ingen könsseparatistisk undervisning
tillåtas. Skolan måste göra allt för att föräldrarna ska delta i föräldramötena
Avskaffa religiösa friskolor De religiösa friskolorna alltför ofta ignorerar gällande
lagstiftning. Religiös fundamentalism frodas eftersom uppföljning och utvärdering av
undervisningen är mycket bristfällig. Detta har upprepade gånger avslöjats bl.a. genom
SvTs Dokument inifrån. Barns undervisning bör bygga på den modernaste
vetenskapen och inte på tusenåriga ovetenskapliga skrifter. Det betyder inte att
religionsfriheten begränsas utanför skolans område. VHEK förslår att avskaffa
religiösa friskolor.
Kräv jämställdhetsplaner Alla föreningar, församlingar, trossamfund,
idrottsföreningar och liknande som söker bidrag från kommunala,
landstingskommunala eller statliga pengar ska kunna visa upp en jämställdhetsplan
som de också efterlever i sin organisation.
Skolan ska vara en sekulariserad arena Integrera jämställdhetsundervisning i
grundskolan, gymnasieskolan och SFI. Det är viktigt att det poängteras att
jämställdhetsundervisning och undervisning i sexualkunskap ska integreras i
undervisning på alla nivåer. Samhällsundervisningen räcker inte. Specifikt
jämställdhetsarbete måste ske på alla utbildningsnivåer, speciellt brådskande i SFI.
Föredragande: Karin Engstad
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Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Stääv (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Lars-Göran Karlsson (S) yrkande om att motionen anses besvarad.
 Thomas Stääv (L) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd har
beslutat enligt Lars-Göran Karlssons (S) yrkande, att motionen anses besvarad.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:127

§ 78
Införa insatsen boendestöd enl SoL till brukare som
tillhör personkrets 1 enl. LSS
Beslut
1. Godkänna införandet av insatsen boendestöd enligt SoL till brukare som
tillhör personkrets 1 enligt LSS.
2. Föreslå till kommunfullmäktige att utöka målgruppen för avgiftsfritt
boendestöd enligt SoL till även brukare som tillhör personkrets 1 enligt LSS.
3. De ekonomiska konsekvenserna för Torshälla stads nämnd behöver beaktas i
kompletterande årsplan 2017.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 26 september 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har idag inget ansvar för att utreda, besluta om eller genomföra
insatser enligt LSS. Däremot har Torshälla stads nämnd ansvar för boendestöd enligt
SoL, socialtjänstlagen. Den bedrivs för närvarande dagtid helgfria vardagar året runt.
Behov av stödinsatser utöver detta sker genom hemtjänsten i Torshälla.
För att uppnå en likvärdighet för personer tillhörande personkrets 1 LSS inom
Torshällas geografiska område krävs en utökning av och kompetensutveckling av
boendestöd för att tillgodose behoven hos personer tillhörande personkrets 1. Vilken
omfattning det handlar om har inte varit möjligt att klargöra inför att detta ärende
presenteras för nämnden.
Prövning av personkretstillhörighet enligt LSS sker när en ansökan om insatser enligt
LSS görs. Ansvaret för och beslut om LSS överfördes till Barn- och
utbildningsnämnden respektive Vuxennämnden (nuvarande Vård och
omsorgsnämnden) i samband med den översyn om Torshälla stads nämnds ansvar
2010 (beslut KF 2009-12-10 § 228). Det finns i dagsläget 44 personer som bedömts
tillhöra personkrets 1. Hur ålders- och könsfördelningen ser ut är okänt i dagsläget.
Det gäller även hur många av dess som har behov av boendestöd i någon form inom
Torshälla stads nämnds geografiska område.
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Antagande kan göras om att ytterligare ett antal kan finnas, som ännu ej ansökt om
insatser enligt LSS och som skulle vara berättigade till den avgiftsfria
boendestödsinsats, som nu föreslås av Vård- och omsorgsnämnden.
De som tillhör personkrets 1 enligt LSS har idag begränsade möjligheter att få stöd
enligt LSS i ordinärt boende, om de inte uppfyller förutsättningarna för personlig
assistans. Dessa personer blir i dagsläget ofta hänvisade till särskilt anpassad bostad för
vuxna enligt LSS, då de inte kan erbjudas boendestöd enligt SoL. En andel av dessa
personer kan tänkas ha förmågan att kunna utföra de flesta sysslorna självständigt men
behöver rätt stödinsats för att förbättra sin förmåga att sköta sig själv och leva ett
självständigt liv. I dagsläget erbjuds dessa personer inte rätt typ av stöd, trots att det
faktiskt finns i form av insatsen boendestöd enligt 4 kap.1 § socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL). Den boendestödsverksamhet som idag beställs via
uppdragsbeskrivningen är tydligt uttalad till personer med insatser enligt SoL för sina
psykiska funktionsnedsättningar och verkställs av socialpsykiatrin. Förvaltningen har
därför utrett möjligheten att även införa insatsen boendestöd enligt SoL till personer
som tillhör personkrets 1 enligt LSS.
Av vård- och omsorgsförvaltningens utredning framgår att syftet med att införa den
nya insatsen är att skapa en avgiftsfri stödform, som möjliggör för den enskilde att bo
kvar i det egna hemmet och därmed leva ett mer självständigt liv. Eftersom
målgruppen för avgiftsfri insats utvidgas behövs ärendet tas till kommunfullmäktige
för beslut, där avgifter hanteras.
Av utredningen framgår inte om vård- och omsorgsnämnden ska utvidga sitt
boendestöd för den aktuella målgruppen att omfatta även Torshällas geografiska
område eller om Torshälla stads nämnd ska ansvara för att bygga ut sin
boendestödsverksamhet till dygnet- och året runt verksamhet. De ekonomiska
konsekvenserna kan i detta läge inte bedömas
Föredragande: Karin Engstad
____
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:135

§ 79
Byggnation av nytt äldreboende
Beslut
1. Torshälla stads nämnd ger Torshälla stads förvaltning i uppdrag att gör en
framställan till stadsbyggnadsnämnden om förhandbesked i syfte att påskynda
möjlighet att skapa fler äldreboenden i Torshälla.
2. Torshälla stads nämnd ger Torshälla stads förvaltning i uppdrag att gå vidare
och undersöka möjlighet att göra en upphandling för byggande av nytt
äldreboende.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 3 oktober 2016, förslag till
beslut.
För att skapa förutsättningar så att vård och omsorg kan fortsätta bedrivas behövs fler
lägenheter i vård- och omsorgsboenden byggas. Det finns områden i detaljplanen som
pekar ut möjliga områden för byggande av äldreboenden i Torshälla bland annat
Glömsta. Arbetet kring kvarteret Gillet pågår parallellt med detta uppdrag men tar
längre tid än beräknat.
Torshälla stads nämnd önskar därför att stadsbyggnadsnämnden ser över möjligheten
att påskynda detta arbete.
Punkt 2: Nämndbeslut om upphandling
Föredragande: Ingrid Sköldmo

Yrkanden

Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skicks till:
stadsbyggnadsnämnden
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TSN/2016:133

§ 80
Yttrande över remiss - Utredning av
samarbete/samorganisering mellan Torshälla och
Eskilstuna
Beslut
Torshälla stads nämnd bifaller förslaget ”Orten i centrum”, med nedanstående förslag
till justeringar.

Förslag till kommunfullmäktige
Remissen förklaras besvarad med Torshälla stads nämnds yttrande, med förslag till
komplettering inom nedanstående områden.








Nämndens ansvar beslutas enligt förslag i missiv
Beslutanderätt i planfrågor
Vikten av samarbete mellan fackförvaltningarnas områdesansvariga och
Torshälla stads nämnd.
Fortsatt insyn och delaktighet i samtliga verksamhetsområden inom Torshällas
geografiska område.
Vikten av fortsatt lokal placering av socialkontoret
Torshälla stads nämnd önskar fortsatt budget för samtliga verksamheter som
idag finns inom nämndens ansvarsområden om det är tekniskt möjligt.
Vikten av fortsatt medborgarfokus för Torshälla stads invånare.

Reservation
Magnus Arreflod (MP)reserverar sig mot beslutet. Reservation lämnas (bilaga A).
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd har mottagit en remiss för yttrande över förslag till
samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 1 november 2016.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 - i kompletteringar till Årsplan för
2016-2018 - att en utredning och analys avseende Torshälla Stad ska genomföras.
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Syftet med utredningen beskrivs som att analysera och lämna förslag på hur Torshälla
Stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga
förvaltningar inom Eskilstuna kommun.
Utredningen har genomförts under våren 2016. Utredningen har belyst ett antal
perspektiv - likvärdig service och rättssäkerhet, processkvalitet och likartat arbetssätt i kommunen,
möjlig resurseffektivisering, kompetensförsörjning i en liten organisation, närhet och lokal anknytning
samt samverkan mellan verksamheter.
Arbetet har letts av en styrgrupp med kommundirektören som ordförande och
representanter från Torshälla stads förvaltning och kommunledningskontoret.
Till det har knutits en projektgrupp och en projektledare.
Målet har varit att skapa en bred delaktighet och insyn i arbetet. Det har bland annat
skett via möten, diskussioner och information till Torshälla stads nämnd, fackliga
organisationer, medarbetare och representanter från förvaltningar och verksamheter.
Några initiativ har också tagits för att skapa en dialog med lokala föreningar och
invånare i Torshälla.
Verksamhetsansvariga chefer och processutvecklingsgrupper har framfört och
diskuterat flera olika förslag på hur Torshälla stads förvaltning och övriga
förvaltningar skulle kunna stärka sitt samarbete och eventuellt samorganisera
verksamhet.
Styrgruppen har haft som metodik att ge fyra förslag - fyra scenarier - till framtida
inriktning. Detta är en medveten strategi för att gestalta att det inte finns ett enkelt
svar på hur man bygger en modern kommunal organisation i ett särskilt geografiskt
område. Det finns för- och nackdelar med olika lösningar.
Detta till trots är styrgruppens samlade bedömning att ett av de fyra scenarierna är att
föredra, utifrån en omvärldsanalys av vilka frågor som är viktiga för Torshälla och
Eskilstuna. Även majoritetsgruppen står bakom styrgruppens rekommendation varför
yttrandet enbart omfattar alternativ fyra – Orten i centrum. Övriga tre scenarier anses
inte vara aktuella.
Orten i centrum, tar sin utgångpunkt i att det finns behov av att utveckla nya
arbetssätt för samverkan inom den kommunala organisationen, vilket även skulle ge
försutsättningar för fortsatt samverkan mellan verksamheter i Torshälla. Detta
samtidigt som den politiska förankringen bibehålls och stärks.
Utredningen ser med förslag fyra möjligheter att bidra till nya samverkanformer inom
hela den kommunala organisationen. Utifrån detta är utredningens rekommendation
att genomföra förslag fyra, Orten i centrum. Torshälla stads förvaltning skulle då
samorganiseras med fackförvaltningarna. Den politiska styrningen säkerställs genom
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att Torshälla stads nämnd blir kvar. Förslaget innebär ett lärande för hela
organisationen och kan tjäna som modell för övrigt utvecklingsarbete med att skapa
en attraktiv stad. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder och styrelser för
yttrande.
Nedanstående yttrande har tagits fram i majoritetsgruppen för Torshälla stads nämnd.
Yttrande
Torshälla stads nämnd föreslår att förslaget ”Orten i centrum”, med nedanstående
förslag till justeringar, bifalls i kommunfullmäktige.
Torshälla stads nämnd vill ha fortsatt möjlighet att påverka planering och utformning
av Torshällas närmiljö och ortsutveckling. Därför önskar Torshälla stads nämnd få
beslutanderätt i planfrågor som berör Torshällas geografiska område.
För att möjliggöra genomförande av de beslut som Torshälla stads nämnd fattar, blir
samarbetet mellan nämnden och de områdesansvariga, som varje fackförvaltning
enligt utredningens förslag ska utse, av stor vikt.
Torshälla stads nämnd förväntar att övriga förvaltningar och bolag även
fortsättningsvis stödjer utvecklingen av verksamheterna i Torshälla, med det
professionella förhållningsätt som sker idag.
Delegationsordningen styr hur ansvaret för nämndens olika verksamhetsområden ska
verkställas. Nämnden kan delegera olika beslut till tjänstemän i organisationen. Hur
detta ska hanteras vid föreslagen organisationsförändring behöver förtydligas.
Varje verksamhet i Torshälla deltar på en temanämnd per verksamhet och år. På detta
sätt får nämnden en ökad detaljkunskap om utvecklingen inom de olika
verksamhetsområdena, vilket blir en del av beslutsunderlagen. Detta ska nämnden få
fortsatt möjlighet till även vid föreslagen organisationsförändring.
I kommunledningskontorets missiv till Kommunstyrelsen framgår följande avseende
Torshälla stads nämnds fortsatta ansvarområde: ”I en framtida modell bör
näringslivsutveckling, turism-, stads- och områdesutveckling samt kulturfrågor och
skötseln av Torshälla ha en central roll och vara starkt lokalt förankrade.
Likaså ska nämnden ha fokus på den sociala situationen på orten och säkra att de
goda erfarenheterna från samarbete mellan förskola, grundskola,
fritidsverksamheter och socialtjänst säkras. Nämnden ska ha ett särskilt ansvar för
att följa dessa frågor.”
Ovanstående citat ur missivet framgår inte lika tydligt i utredningsrapporten.
Nämnden vill därför förtydliga att det är förslaget i missivet som nämnden ställer sig
bakom.
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Torshälla har idag också en sammanhållen socialtjänst som arbetar
tvärprofessionellt med barn, ungdomar, vuxna och familjer. Detta arbetssätt kan bidra
med lärdomar till hela socialtjänsten i Eskilstuna kommun. Det är därför av största
vikt att lokalkontoret kvarstår med hantering av samtliga frågor som finns idag.
Föredragande: Lars-Göran Karlsson (S)

Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till framställan.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till eget förslag till yttrande, skriftligt yrkande
lämnas (bilaga A).
Solveig Pohjola (V) yrkar avslag på Lars-Göran Karlssons (S) förslag.
Thomas Stääv (L) yrkar avslag till framställan. Han yrkar därefter bifall till Magnus
Arreflods (MP) förslag.
Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till Lars-Göran Karlssons (S) förslag, orten i
centrum
Robin Tannarp (M) yrkar bifall till Lars-Göran Karlssons (S) förslag. Han yrkar
därefter avslag på Magnus Arreflods (MP) med fleras förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lars-Göran Karlsson (S) med fleras yrkande om bifall till framställan
 Solveig Pohjolas (V) med fleras yrkande om avslag till Lars-Göran Karlsson (S)
förslag
 Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om bifall till eget förslag till
yttrande
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att bifall
till Magnus Arreflods (MP) med fleras förslag ställs mot avslag till densamma.
Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd
beslutat att bifalla Lars-Göran Karlssons (S) förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Magnus Arreflods (MP) med fleras
yrkande och finner att Torshälla stads nämnd beslutar att avslå yrkandet.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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TSN/2016:93

§ 81
Torshälla stads nämnds preliminära
verksamhetsplan 2017
Beslut
Verksamhetsplan för 2017 fastställs.

Reservation
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Reservation lämnas (bilaga B).

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

Särskilt yttrande
Magnus Arreflod (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga A)

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 september 2016, förslagt till
beslut.
Torshälla stad är en av Eskilstunas kommuns två städer. Ansvarhet för verksamheten
och dess processer har Torshälla stads nämnd. Efter kommunfullmäktigesbeslut om
Årsplan för Eskilstuna kommun 2017 beräknas Torshälla stads nämnds budget bli
358,9 miljoner kronor.
Den pågående remissomgången om Torshälla stads nämnds och förvaltnings framtida
uppdrag och eventuell samorganisering med fackförvaltningarna, har inte påverkat
verksamhetsplaneringen. Beslut om nämndens och förvaltningens framtida
organisation och uppdrag fattas av Kommunfullmäktige den 15 december 2016.
Verkställighet av beslutet och eventuella konsekvenser för verksamhetsplaneringen,
kommer att analyseras och bearbetas under våren 2017.
Verksamhetsplan 2017 tar hänsyn till de utmaningar nämnden möter inför nästa år
med bland annat utmaningar inom vård och omsorg, sociala tjänster och
utbildningsområdet.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-12

Sida

23(29)

Barn och unga i Torshälla ska kunna känna att de har möjlighet att påverka sitt liv och
sin framtid. Det kommer att ske genom att fortsatt utveckla samarbeten mellan olika
verksamheter för att förbättra barnens och ungdomarnas hela livssituation. Även
arbetet med att genomföra barnkonsekvensanalyser och systematiskt insamlande av
barn- och ungas synpunkter inför beslut, kommer att utvecklas under 2017.
Fortsatt målmedvetet arbete inom processen att tillgodose behovet av utbildning
planeras. I förskola är fokus att ge barn individuella förutsättningar för att utvecklas så
långt som möjligt. Fokus på att synliggöra och dokumentera barnens lärande ska bidra
till fortsatt hög måluppfyllelse. Under 2017 ska arbetet med mottagandet och
verksamheten för nyanlända fortsatt utvecklas.
Fler elever ska nå målen i grundskolans alla ämnen. Detta sker genom fokus på
kontinuerlig uppföljning, tekniska hjälpmedel, individuellt stöd, tidiga insatser och
samverkan mellan olika verksamheter. Fritidshemmens och de öppna
fritidsverksamheterna betydelse för elevers kunskapsutveckling ska synliggöras och
kvalitetsäkras.
Under 2017 kommer den framtagna utvecklingsplanen för Torshälla att
implementeras. Arbetet för en attraktiv stad, som tilltalar alla sinnen, är i fokus 2017
när Torshälla stad firar 700 år. Även den framtagna handelsutvecklingsstrategin ska
implementeras.
Den största ekonomiska utmaningen för Torshälla stads nämnd 2017 är fortsatt inom
vård och sociala tjänster. Andelen äldre ökar. I Torshälla är 26 % av invånarna 65 år
eller äldre. , och de äldres behov av vård och omsorg ökar. Även antalet barn och
unga samt vuxna med behov av stöd, vård och behandling har ökat. Fokus för 2017 är
att utveckla det förebyggande arbetet för att främja hälsan, med bland annat fokus på
anhörigstödet och att minska vård- och behandlingskostnader.
Det systematiska kvalitetsarbetet för att, alla boende och personer med behov av
hemtjänstinsatser, ska få en god och säker omsorg ska utvecklas. Inom socialtjänsten
ska lagkravet på barnföljare implementeras.
2017 fyller Torshälla stad 700 år. Det är för kommunkoncernen Eskilstuna ett unikt
tillfälle i att lyfta fram våra verksamheter och tillsammans visa vilken position vi vill ta.
Firandet kommer att pågå hela året genom olika aktörers engagemang. Nämnden har
fokus på fördelsedagen den 24 februari och kalas-veckan i juli 2017. Torshälla 700årsfirande ska stärka attraktiviteten för att främja en ökad inflyttning, flera etableringar
och ökad besöksnäringsverksamhet långsiktigt.
Förslag till verksamhetsplan 2017 är skriven efter kommunledningskontorets
anvisningar med sikte mot strategisk inriktning 2016-2019 och i det långsiktiga arbetet
mot vision 2020.
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Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Solveig Pohjola (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag. Hon yrkar därefter bifall till
eget förslag.
Tobias Gustafsson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag:
 Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
 Solveig Pohjolas (V) yrkande om avslag till förvaltningens förslag samt
yrkande om bifall till eget förslag.
 Tobias Gustafssons (SD) yrkande om avslag till förvaltningens förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att bifall
till Solveig Pohjolas (V) förslag ställs mot avslag till densamma. Torshälla stads nämnd
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd
beslutat att bifalla Lars-Göran Karlssons (S) förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Solveig Pohjolas (V) yrkande och finner
att Torshälla stads nämnd beslutar att avslå yrkandet.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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TSN/2016:134

§ 82
Rättegångsfullmakt för chefsjurist och stadsjurister
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
2. Anna Forsberg, Anders Skåål, Göran Heldesten och Matilda Gärd, att i
domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i varje avseende
anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även
rätt att förkasta eller anta förlikning eller ackord.
3. Fullmakten innebär även rätt för juristerna att förordna annan i sitt ställe.
4. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt
fall.
5. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Ärendebeskrivning
Ledning och samordning av kommunens juridiska verksamhet handhas av
kommunstyrelsen, som till sitt förfogande har chefsjuristen på
kommunledningskontoret och stadsjuristerna på konsult och uppdrag. Med anledning
av nyanställning av jurister behöver ny rättegångsfullmakt utfärdas.
Kommunens nämnder och bolag har egen processbehörighet. Vill nämnder och bolag
använda sig av juristerna som ombud behöver varje nämnd och bolag fatta beslut om
rättegångsfullmakt. Fullmakten ger behörighet för juristerna att företräda kommunen
genom nämnden i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten att agera i det
enskilda ärendet bestäms av nämnden.
____
Beslutet skickas till:
kommunledningskontoret
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TSN/2016:128

§ 83
Sammanträdesplan 2017
Beslut
Torshälla stads nämnd antar sammanträdestider för nämnd, arbetsutskott och
biståndsutskott år 2017.

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för nämndens, arbetsutskottets och biståndsutskottets
sammanträden under år 2017 samt temanämnder, temabesök och medborgardialoger.
Arbetsutskott kl 08.30
2017-01-17
2017-02-14
2017-03-07
2017-04-04
2017-05-30
2017-06-20
2017-08-15
2017-09-05
2017-09-26
2017-11-07
2017-11-28

Nämnd kl 13.00
2017-01-31
2017-02-28
2017-03-21
2017-04-18
2017-06-13
2017-08-29
2017-09-19
2017-10-11
2017-11-21
2017-12-12

Biståndsutskott kl 11.00
2017-01-17
2017-01-31
2017-02-14
2017-02-28
2017-03-07
2017-03-21
2017-04-04
2017-04-18
2017-05-09
2017-05-30
2017-06-13
2017-06-20
2017-07-11
2017-08-15
2017-08-29
2017-09-05
2017-09-19
2017-09-26
2017-10-11
2017-11-07
2017-11-21
2017-11-28
2017-12-12

Planen har stämts av emot kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdestider och tidplan för planerings- och uppföljningsarbetet.
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Temanämnder 2017
Presentation av verksamheten på nämndens sammanträde alternativt ett kort besök i
verksamheten innan nämndsammanträdet:
Februari

Mars
April
Juni
Augusti
September
Oktober
November
December

Skolverksamhet (likabehandlingsplaner), Verksamhetsberättelse 2016,
Patientsäkerhetsberättelse hälso-och sjukvård samt elevhälsa,
Slutrapport internkontroll 2016, Internkontrollplan 2017, slutrapport
kränkande behandling 2016
Gatu-, park- och fritidsenheten
Förskoleverksamhet, delårsrapport 1, investeringar, behov och
prioriteringar
Service, kultur och ungdom
Start av arbete prel VP 2018
Skolverksamhet, delårsrapport 2, delrapport internkontroll 2017,
delrapport kränkande behandling, fortsatt arbete prel VP 2018
Socialtjänsten, beslut prel VP 2018
Vård och omsorg
Kostverksamheten

Temabesök i verksamheten 2017
Respektive grupp samordnar, i möjligaste mån, förslag till datum för besök. Därefter
kontaktas förvaltningschef för bokning av besöket.

Medborgardialog
En eftermiddag i månaden, klockan 15.00-18.00, kan medborgarna personligen träffa
politiker i Torshälla stads nämnd på Torshälla direkt för att ställa frågor eller diskutera
den kommunala verksamheten i Torshälla.
2017-02-14
2017-03-02
2017-04-04
2017-05-30
2017-08-15

2017-09-26
2017-10-17
2017-11-14
2017-12-05

____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

28(29)

2016-10-12

TSN/2016:130, TSN/2016:132, TSN/2016:3, TSN/2016:6

§ 84
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1 – beslut 2016-09-29 – Reviderade avgifter för Torshälla bibliotek
Förvaltningschefsbeslut
4.4.1 – beslut 2016-09-06 – Beviljat ToFF arrangemangsbidrag julmarknad 2016
3.3.18 – beslut 2016-09-09 – Utlandsresa – Erasmus projektet
1.7 – beslut 2016-09-15 – Avtal Gökstensskolan - Medborgarskolan Mälardalen,
undervisning dans ht 2016 och vt 2017.
Förskola/Skola
9.1.1 – beslut 2016-09-23 – vistelsetid på fritids
9.1.1 – beslut 2016-09-23 – vistelsetid på fritids
Biståndsutskott
Protokoll: 2016-09-20 §§ 90-91, 2016-09-27 §§ 92-96
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-09-27 §§ 79 - 89
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
____
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TSN/2016:1, TSN/2016:2

§ 85
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera

Förvaltning
Rostande Ebeling-skulpturer vid Stadskällaren
Ebeling-skulpturer vid Stadskällaren, som ägs av fastighetsägaren, håller på att rosta
sönder. Det finns en skaderisk och delar kan komma att ramla av. Fastighetsägaren är
inte intresserad av skulpturerna därför ställer konstutskottet frågan till Torshälla stads
nämnd om synpunkter på hur skulpturerna ska hanteras. Förvaltningen föreslår att
skulpturerna magasineras. Om de inte klarar transporten kasseras de, men
fotodokumenteras innan.
Torshälla stads nämnd önskar att skulpturerna även fortsättningsvis ska vara
tillgängliga för allmänheten. Torshälla stads nämnd är inte beredd att ta kostnader som
rör skulpturerna eftersom de inte ägs av nämnden.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Ekonomi och nyckeltal
Robin Tannarp (M) ställer fråga om statistik antal vårddygn, redovisas på kommande
sammanträde
Föredragande: Mattias Anglemark
Utredning om möjlighet att utöka närvarotiden för barn till arbetslösa och
föräldralediga i både kommunala och fristående förskolor
Föredragande: Ulrika Hansson
På tur att peka ut ett delegationsbeslut:
Annika Rydberg Ajakainen
____
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