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TSN/2016:112

§ 63
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Beslut
Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd återremitteras för vidare
utredning.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 23 augusti 2016, förlag 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.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar återremiss för vidare utredning.
____
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TSN/2016:87

§ 64
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SOL, kvartal 2, år 2016
Beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas till Inspektionen för Vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 15 juli 2016, förslag till beslut.
Enligt 16 kap 6 § f – h socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis
av alla beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende SoL-beslut där
verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
I redovisningen finns samtliga beslut där verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
Kolumnen ”Möjlig verkställighet” visar det datum då beslutet kunde blivit verkställt
om personen tackat ja till erbjudandet.
Enligt SoL (socialtjänstlagen) 16 kap 6f § gäller att icke verkställda beslut enligt SoL 4
kap 1§ varje kvartal ska inrapporteras till socialstyrelsen. Denna rapport avser andra
kvartalet 2016, perioden 1 april till och med 30 juni.
För andra kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 14 ärenden. 1 ärende avser kvartal 1 och skulle ha rapporterats
in då som avslutad.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
 7 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under andra kvartalet 2016. Den brukare som väntat på plats längst
har stått i kö till önskat boende och har tackat nej till erbjuden insats vid tre
tillfällen. Brukaren har nu återtagit sin ansökan. Ytterligare 1 brukare som har
väntat på plats till särskilt boende har återtagit sin ansökan. 3 brukaren som
har väntat på plats på särskilt boende har fått insatsen verkställd under detta
kvartal. 1 brukare är anvisad särskilt boende, men har ännu inte svarat på
anvisningen. 1 brukare bor i dagsläget på särskilt boende, men väntar på
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omflytt till annan boendekategori.


1 brukare har väntat på daglig verksamhet. Brukaren har erbjudits daglig
verksamhet, men har tackat nej till erbjudande. Motivationsarbete pågår för att
denne ska tacka ja till insats. 1 brukare skulle ha rapporterats in för kvartal 1 då
brukaren har tackat nej till insats under kvartal 1 och därmed återtagit sin
ansökan. Inrapportering sker nu i samband med kvartal 2.



2 brukare väntar på korttidsplats/växelvård. Båda brukarna har erbjudits
korttidsboende i avvaktan på verkställighet av insats, den ena har tackat ja till
korttidsboende, medan den andre har tackat nej till erbjudande om
korttidsboende.

Omsorg om funktionshindrade- icke verkställda beslut


1 brukare har erbjudits insats i form av boendestöd, men har avböjt erbjudna
tider för uppstart av insatsen. Brukaren har sedan tackat nej till insatsen och
den har därmed avslutats.

Individ- och familjeomsorg- icke verkställda beslut
 3 brukare väntar på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen skulle ha verkställts
under våren men den uppdragstagare som var aktuell avsa sig sedan uppdraget
innan start. Lämplig uppdragstagare har hittats och insats kan troligen
verkställas i september.
Föredragande: Caroline Andersson
____

Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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TSN/2016:113

§ 65
Yttrande över remiss - Revidering av kulturpolitisk
handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern 20162021
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen med ett tillägg under

Målområde 3 - Kultur för lärande:


Föreningslivet i Torshälla är en viktig aktör i sammanhanget.

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








Kultur är starkt förknippat med Torshällas identitet.
Jämställdhetsperspektivet behöver förtydligas.
Betydelsen av begreppet tillgänglighet behöver utökas.
DEABs roll i utvecklingsarbetet behöver tydliggöras.
Styrkan med det interkulturella perspektivet behöver beskrivas.
Ansvarsfördelningen för genomförande behöver ses över.
Bidragssystemet behöver ses över för att främja ambitionerna i
handlingsplanen.
 Begreppet ”Eskilstuna” behöver förtydligas för att inkludera Torshälla och
landsbygden.
 Kopplingen till andra beslutade styrdokument behöver synliggöras.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 25 augusti 2016, förslag till
beslut.
Bakgrund
Eskilstuna kommuns kulturpolitiska handlingsplan antogs på kommunfullmäktiges
sammanträde i maj 2012. Kommunfullmäktige beslutade därefter att planen skulle
utvärderas och revideras i samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Under våren 2015 genomfördes en utvärdering av den kulturpolitiska handlingsplanen
i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet.
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Utvärderingen kom fram till att de mål som uppfyllts ofta var de där ansvaret tydligt
framgick i formuleringen och riktades mot kommunens egna kulturverksamheter.
Däremot bedömdes många mål inte vara framåtsyftande och svåra att följa upp. Inför
revideringen rekommenderade utvärderingen att den nya planen behövde mer
framåtsyftande och uppföljningsbara mål för kommunens egna kulturverksamheter för
att utveckla verksamheten. Parallellt med utvärderingen genomfördes en
omvärldsanalys inom området kultur. Omvärldsanalysen fokuserade på aktuell
forskning, statistik, tendenser och trender inom området för kultur.
Den övergripande inriktningen för i den reviderade kulturpolitiska planen är att
Eskilstuna ska vara en kommun där människor tillsammans med andra har möjlighet
att reflektera, reagera och inspireras av sitt egna och andras skapande. Kultur är en
grundsten i ett väl fungerande samhälle och bidrar till att vidga våra vyer och skapa
förståelse för andras perspektiv. Ett aktivt kulturliv där människor kan mötas är
centralt för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.
Den reviderade kulturpolitiska planen ger en huvudsaklig inriktning som ska vara
vägledande för kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan tydliggör
ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren. Planen
ska vara vägledande i samverkan med aktörer från civilsamhället, näringslivet och
akademin.
Planen har fem övergripande målområden för perioden. Inom varje målområde finns
ett övergripande mål som beskriver önskad utveckling. Till varje övergripande mål
finns ett antal delmål som i sin tur ska leda till att det övergripande målet nås. För
varje målområde beskrivs de aktiviteter som ska leda kommunens arbete mot målen.
Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 3:e oktober 2016.

Yttrande
Torshälla stads nämnd ställer sig positiv till den kulturpolitiska handlingsplanen.
Torshälla stads nämnd betonar kulturens betydelse för Torshälla, då den är en viktig
del av stadens identitet och platsvarumärke med ett unikt kulturarv, en växande
skulpturpark, ett stort utbud av arrangemang som skapas i samverkan med externa
aktörer mm. Kulturen är betydande för Torshällas besöksnäring och för stadens
attraktivitet. Torshälla stads nämnd ser därför mycket positivt på satsningar gällande
kulturella kreativa näringar utifrån de långsiktiga effekter som uppnås, såsom fler jobb
och ett starkt näringsliv.
Utifrån ovan nämnda är det viktigt att Torshälla stads nämnd finns representerat i de
aktiviteter som föreslås i planen och som ingår i Torshälla stads nämnds
ansvarsområden. Synpunkter gällande detta finns under respektive målområde.
I planen används ”Eskilstuna” när hela Eskilstuna kommun avses. Ett förtydligande
behövs för att inkludera Torshälla och landsbygden, förslagsvis som i Eskilstuna
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kommuns årsplan. ”Med begreppet Eskilstuna menas det geografiska området Eskilstuna
kommun, det vill säga Eskilstuna, Torshälla samt landsbygden. I texten används Eskilstuna.”
Med utgångspunkt i det som är beskrivet ovan är ”invånare” lämpligare att använda i
planen, i stället för Eskilstunabor, så att hela kommunens invånare känner sig berörda
av den kulturpolitiska handlingsplanen.
Vidare är det viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv, men det bör vara i
sammanhang där det har betydelse. I en framåtsyftande kulturpolitisk handlingsplan
som riktar sig till alla i Eskilstuna kommun, oavsett kön, bör inte uppdelningen
flickor/kvinnor och pojkar/män finnas. Detta ger inte planen ett
jämställdhetsperspektiv och risken är att denna uppdelning kan upplevas exkluderande
och ålderdomligt ur ett cisnormativt perspektiv.
Nedan redovisas en sammanfattning av respektive målområde samt nämndens
synpunkter för vidare utveckling inför beslut i Kommunfullmäktige:
Målområde 1 - Eskilstuna en plats för kultur
Inom detta målområde beskrivs kulturens roll i större sammanhang och värdet av att
tillgängliggöra konst och kultur samt eget skapande i det offentliga rummet. Den
prioriterade gruppen i planen är barn och unga.
Här behöver planen vara tydlig med att olika grupperingar, inte bara utifrån kön, har
olika behov och förutsättningar. Flickor/pojkar, män/kvinnor är inte homogena
varken inom eller mellan grupperna.
I detta målområde betonas vikten av att stadsplaner för tillgänglighet. I planen
framgår: ”Det är viktigt att stadsplanera för tillgänglighet med trygga cykelvägar och
bussförbindelser till kommunens scener, museer och mötesplatser.”
Enbart cykel och buss kommer att exkludera vissa grupper. Det är viktigt att i
stadsplaneringen ta hänsyn till olika gruppers behov och förutsättningar för en
likvärdig tillgänglighet.
En av aktiviteterna rör stadsdelsutveckling. Då stadsdelsutveckling inte enbart handlar
om den fysiska miljön kan det vara aktuellt att fler nämnder och bolag, än de som
anges som ansvariga, får ta del av ansvaret.
Av en annan aktivitet i målområdet framgår att ”Marknadsföringen av Eskilstunas
kulturutbud ska utvecklas”. Som ansvariga står Eskilstuna direkt, KS, KSN, TSN, VON.
Här bör även DEAB ingå bland de ansvariga, då de är viktiga i detta sammanhang.
Målområde 2 - Inkluderande kultur
Inom målområdet bidrar mål och aktiviteter till spegla Eskilstunas mångfald, gällande
såväl utbud som mottagare. Detta målområde lyfter värdet av medskapande samt
vikten av att nå nya målgrupper genom verksamheter.
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Planen beskriver att Eskilstuna behöver ett mångfaldigt utbud för en mångfald av
människor. Här finns det ett värde att koppla texten till handlingsplanen för
interkulturalitet, och att även det begreppet används.
Målområdet föreslår följande aktivitet: ” Arbeta aktivt för mångfald inom kulturen i
representation och i utbud”. Av skrivningen framgår det inte om det är deltagande
(interkulturalitet) eller aktiviteter som åsyftas. Detta behöver tydliggöras.
Är det ökad interkulturalitet som avses, dvs. deltagande som åsyftas. Om inte behöver
det tydliggöras att det är en mångfald av aktiviteter.
En annan aktivitet lyder: ”Stödja socioekonomiskt utsatta flickor och pojkar till en meningsfull
fritid...”. Det är inte flickor och pojkar som är socioekonomiskt utsatta. De lever i
socioekonomiskt utsatta miljöer med ökad risk för utanförskap. Något som kan
förtydligas. TSN bör ingå bland ansvariga nämnder för denna aktivitet.
Målområde 3 - Kultur för lärande
Kulturens roll för i arbetet med att höja invånarnas utbildningsnivå beskrivs i detta
målområde. Här lyfts skolan, skolbiblioteken, folkbiblioteken och museernas betydelse
för denna strävan.
Studieförbunden i Eskilstuna beskrivs som en viktig del av kulturlivet, både som
folkbildare och som arrangörer av kulturevenemang. Här bör tilläggas att även
föreningarna i Eskilstuna har en betydande roll gällande Eskilstunas kulturliv.
Under aktiviteter beskrivs att det ska genomföras insatser för fler lärande och lekfulla
utomhusmiljöer samt för fortsatt utveckling av skolbiblioteken. Under ansvariga bör
det kompletteras med TSN då det är ett viktigt arbete som även TSN behöver
fortsätta utveckla.
Målområde 4 - Ett stödsystem som utvecklar
Målområdet betonar betydelsen av att skapa förutsättningar för att kulturarrangörer
ska vilja förlägga kulturevenemang i Eskilstuna. Här regleras stödet Eskilstuna
kommunkoncern ger till kulturlivet.
”Det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar utveckling.”, beskriver planen.
Här kan med fördel tilläggas att stödet även bidrar till att stärka Eskilstunas
platsvarumärke.
Skrivningen kring integration bör förtydligas med vad kommunkoncernen i detta
sammanhang avser med integration och med kommunens arbete för interkulturalitet.
Det är positivt att den kulturpolitiska handlingsplanen har en tydlig koppling till
Evenemangsstrategin. När evenemangsstrategin följs upp framöver behöver det
tydliggöras om det finns unika förutsättningar för olika kulturevenemang.
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Aktiviteterna ”Förtydliga möjligheten till stöd i form av insatser för information, administration
eller planering av evenemang” och ”Samordna och förtydliga kommunens totala stöd vid
arrangemang” bör det kompletteras med TSN under ansvariga.
Som ansvariga står KFN, SN och TSN. Förslag att byta ut kultur- och fritidsförvaltningen
och socialförvaltningen till berörda förvaltningar då det kan vara flera förvaltningar som, i
samverkan med föreningslivet, kan stötta ekonomiskt utsatta barn, utöver de redan
angivna. Under ansvariga bör det minst kompletteras med BUN
Målområde 5 - En kultur för framtiden
Kulturen är en viktig faktor för att nå social uthållighet. Kulturen lyfts som en viktig
investering i framtiden.
Torshälla stads nämnd har inga synpunkter på föreslagen skrivning.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg under

Målområde 3 - Kultur för lärande:


Föreningslivet i Torshälla är en viktig aktör i sammanhanget.

____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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§ 66
Yttrande över remiss - Revidering av idrottpolitisk
handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern 20162021
Beslut
Yttrandet antas och skickas kommunstyrelsen med tillägg under

Målområde 5 – Elitidrott och evenemang:


Det är idrottsföreningarna med sitt ideella engagemang som står för
genomförandet av aktiviteter.

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








Jämställdhetsperspektivet behöver förtydligas.
Styrkan med det interkulturella perspektivet behöver beskrivas.
Barnrättsperspektivet behöver förstärkas.
Prioriterade målgrupper behöver förtydligas
Ansvarsfördelningen för genomförande behöver ses över.
Bidragssystemet behöver ses över för att främja ambitionerna i
handlingsplanen.
Kopplingen till andra beslutade styrdokument behöver synliggöras.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd har 2016-05-15 mottagit remiss angående revidering av
Idrottspolitisk handlingsplan.
Kommunledningskontoret har, till kommunstyrelsen, inkommit med en skrivelse i
ärendet daterad den 10 maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna
kommuns idrottspolitiska handlingsplan Eskilstuna antogs på kommunfullmäktiges
sammanträde i mars 2011. Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle
utvärderas och revideras i samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014. Den
idrottspolitiska handlingsplanen Eskilstuna har utvärderats och reviderats i bred dialog
med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet under 2015 och 2016.
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Det reviderade idrottspolitiska planen ska ge den huvudsakliga inriktningen som ska
vara vägledande för kommunkoncernens arbete med idrott och motion. Förslag till
plan tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de
kommande åren.
Planen är indelad i sex olika målområden. Inom varje målområde finns ett
övergripande mål som beskriver hur utvecklingen skall se ut. Till varje övergripande
mål är ett antal delmål knutna som i sin tur ska leda till att det övergripande målet
nås. Slutligen beskrivs de aktiviteter som ska leda kommunens arbete mot målen.

Yttrande
Syftet med den idrottspolitiska handlingsplanen är att få fler eskilstunabor att idrotta
och motionera. Beslutet att vara fysiskt aktiv är avhängigt av såväl individuella som externa faktorer. Exempel på individuella faktorer är intressen, motivation och fysisk
kapacitet. Exempel på externa faktorer är tillgängliga platser, arenor och klubbar för
träning. Kostnader för individen, tidsåtgång, tid till förfogande och tillgänglighet är
exempel på andra externa faktorer. En del externa faktorer underlättar och stimulerar
deltagande i fysiskaktivitet, medan andra effektivt lägger hinder i vägen. Den
idrottspolitiska handlingsplanen med mål, delmål och aktiviteter fokuserar främst på
att stärka de externa faktorerna som kan bidra till syftet. Planen skulle med fördel även
kunna omfatta beskrivning av ett främjande arbetet med att stärka individuella
faktorer som kan bidra till syftet. Kommunen som organisation kan ha svårigheter
med att operativt leda ett sådant arbete, och har liten rådighet över resultatet. Men i
samtal och samverkan med andra aktörer kan motivationshöjande och
intresseväckande insatser finnas på agendan, på både individ och gruppnivå.
Förslagsvis skulle de föreningar som erhåller bidrag från kommunen, få ett uppdrag att
redovisa hur de arbeta för att förstärka individuella faktorer.
Inledningsvis i planen beskrivs Eskilstunas utmaningar med bland annat stor andel
invånare med utomnordisk härkomst, många olika språkgrupper, låg utbildningsnivå
och hög andel som lever i ekonomisk utsatta situationer. Dessa faktorar har i
forskning visat sig ha stor betydelse för människors hälsa och fysiska aktivitet. Det är
viktigt att vara medveten om dessa utmaningar men samtidigt även viktigt att lyfta
vilka möjligheter ett mångkulturellt samhälle ger, och hur det skulle kunna bidra till de
mål som beskrivs i den idrottspolitiska handlingsplanen. Förslag att komplettera
handlingsplanen med en sådan analys.
I ett av de övergripande målen beskrivs att alla invånare i Eskilstuna kommun ska ha
samma möjligheter att utöva idrott. Troligen har skribenten använt ordet ”samma” i
betydelsen ”likvärdiga”, som borde vara det ord som bättre beskriver inriktningen.
Jämställdhetsperspektivet behöver förtydligas genomgående i hela planen, med fokus
på de områden där det idag råder lägsta graden av jämställdhet. Flickor och pojkar ,
kvinnor och män kan inte jämställas i en plan som handlar om att skapa
förutsättningar för ökat idrottande och fysisk aktivitet, då beteendemönster,
traditioner och normer skiljer sig inom och mellan grupperna.
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Med jämna mellanrum lyfts problem med droger och doping inom idrotten. Den
idrottspolitiska handlingsplanen bör tydliggöra kommunens ställningstagande mot
alkohol, narkotika, doping och tobak.
I planen beskrivs inom flera av målområdena, aktiviteter och investeringar som redan
gjorts i kommunen. Detta skapar överflödig text i handlingsplanen. Handlingsplanen
bör enbart vara framåtsyftande med utgångspunkt från nuläget. Alternativt kan redan
utförda insatser beskrivas i ett eget stycke under en rubrik ”utvärdering/uppföljning
av idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015”. Kopplingen till slutsatser från
utvärderingen, förankring i forskning samt koppling till andra relevanta politiska beslut
på nationell och lokal nivå, skulle skapa ett tydligare sammanhang för
handlingsplanen.
Målområde 1 - Idrott och motion åt alla
Inom detta målområde beskrivs värdet av att idrott utformas så att den är tillgänglig
för alla och når de grupper som har störst behov. Prioriterade grupper i planen för
perioden är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och flickor/unga tjejer
med utländsk härkomst. Det framgår inte om det är de prioriterade grupperna som
avses när det står ” de grupper som har störst behov”. Förslag att beskriva vilka
grupper som avses.
Bland aktiviteterna beskrivs att kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet ska
”inleda ett samarbete med socialförvaltningen för att stötta ekonomiskt utsatta barn
till en meningsfull fritid”. Som ansvariga står KFN, SN och TSN. Förslag att byta ut
kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen till berörda förvaltningar då det kan vara
flera förvaltningar som, i samverkan med föreningslivet, kan stötta ekonomiskt utsatta
barn, utöver de redan angivna. Under ansvariga bör det minst kompletteras med BUN
men även SBN skulle kunna få en roll. Stödet behöver inte enbart vara av ekonomisk
karaktär.
Under aktiviteter beskrivs även att det ska genomföras insatser för att kvinnor i åldern
65-84 år ska ha en mindre stillasittande vardag. Som ansvarig beskrivs TSN och VoF.
Detta är ett viktigt uppdrag till nämnderna, och även SBN och KFN skulle kunna
bidra i arbetet. Kvinnorna inom målgruppen finns inte enbart inom respektive
nämnds vård- och omsorgsverksamhet och därför skulle även föreningslivet kunna
vara delaktiga. Förslag att byta ut Torshällas stads förvaltning och vård- och
omsorgsförvaltningen till berörda förvaltningar då det kan vara flera förvaltningar som, i
samverkan med föreningslivet, kan stötta målgruppen. Bidragssystemet skulle kunna
formuleras för att möjliggöra stöd till föreningslivet för denna prioriterade grupp.
Målområde 2 - En god barn- och ungdomsidrott
I planen beskrivs aktiviteter som ska ske i samverkan mellan skolan och föreningslivet
med syfte att motivera fler barn och unga att delta, både på skoltid och fritid.
Någonstans i handlingsplanen bör även vikten av lovverksamhet lyftas separat då lov
inte med självklarhet kan jämställas med fritid ej heller med skoltid. Många barn och
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-20

Sida

14(30)

unga blir ”osynliga” för stor del av vuxenvärlden under lov, och många barn och unga
ser loven som en ofrivillig paus i vardagen. Lovverksamhet skulle kunna beskrivas
med dubbla syften, som stödjer såväl social uthållighet som attraktiv stad.
I årsplan 2017 för Eskilstuna kommun framgår följande: ” Barnkonventionen kommer att
bli en lag i början av 2018. Därför behöver Eskilstuna kommun fortsätta sitt påbörjade arbete för
att bli en barnrättskommun i framkant. Vi behöver bland annat utveckla arbetet med att
systematiskt låta barn och ungas synpunkter påverka politiska beslut.” Det framgår även att
”barnperspektivet ska prägla hela kommunkoncernen”. Barnrättsperspektivet är viktigt att ha
med i all kommunal verksamhet, i synnerhet i de verksamheter som direkt berör barn
och unga.
Riksidrottsstyrelsen har tagit fram anvisningar för hur barn- och ungdomsidrott ska
bedrivas. Anvisningarna bygger på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar
ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett
barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det
vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen. Ett
barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på
den utvecklingsnivå det befinner sig. I förslaget till idrottspolitisk handlingsplan
föreslås att aktivitetsledares kunskaper om FN’s konvention om barns rättigheter ska
höjas. Den idrottspolitiska handlingsplanen skulle kunna ta ett steg till genom att även
implementera Riksidrottsstyrelsens anvisningar, för praktisk tillämpning av
barnrättsperspektivet i alla de verksamheter som erbjuder barn- och ungdomsidrott.
Eskilstuna kommun skulle kunna efterfråga hur de bidragsberättigade föreningarna
jobbar med barnrättsperspektivet.
Målområde 3 – Ett stödsystem som utvecklar
Här beskrivs att det samlade stödet ska främja integration och stödja en hållbar
utveckling. Begreppet ”integration” är inte problematiskt så länge det
syftar till den praktiska integreringen som resulterar i att en invandrad person så
småningom blir delaktig i det svenska samhället via en passande utbildning,
självförsörjning och genom bland annat deltagande i föreningsliv.
Nackdelen med ”integration” är att det inte beskriver ett utbyte mellan människor
med olika utgångspunkter och referensramar. Interkulturalitet handlar om att,
inom ramen för svensk lagstiftning och de internationella konventionerna om
mänskliga rättigheter, mötas på lika villkor och skapa gemensamma utgångspunkter
för hur samhället ska utformas och utvecklas. Ett ömsesidigt erkännande är en aktiv
handling som kräver att de ojämlika maktförhållandena mellan ömse sidor om gränsen
mellan ”vi” och ”dem” suddas ut och ersättas av öppenhet och hantering av kulturell
olikhet genom förståelse av olika kulturella uttryck, inklusive sina egna. Här har
idrotten en viktig roll att fylla. Förslaget är därför att byta ordet integration till
interkulturalitet och att det samlade stödet ska främja interkulturalitet. På så sätt
betonas vikten av det goda mötet. På samma sätt som föreningar redovisar att hur
träningstiderna fördelas utifrån pojkar/flickor, män/kvinnor, bör Eskilstuna kommun
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även efterfråga hur de bidragsberättigade föreningarna jobbar främjande för ökad
interkulturalitet.
Stödsystemet kan behöva ses över för att matcha samtliga prioriterade grupper som
anges i planen, de aktiviteter som föreslås samt eventuella behov av anpassningar till
beslut av den reviderade idrottspolitiska handlingsplanen.
Målområde 4 – tillgång till anläggningar och arenor
Inom detta målområde beskrivs bland annat ett delmål om att kommunens
idrottsanläggningar och anläggningsnära lokaler ska användas i likvärdig stor grad av
kvinnor/flickor och män/pojkar. Här behövs det ett förtydligande kopplat till att barn
och unga är en prioriterad grupp. Det är missvisande att jämställa kvinnor/flickor
respektive män/pojkar. Förslag att beskriva flickor och pojkar separerat från
kvinnor/män.
Målområde 5 – Elitidrott och evenemang
Här beskrivs att idrotten tar ett eget ansvar för ökade kostnader som satsningar på
infrastrukturen kan innebära i samband med elitidrott. Här bör det förtydligas med
vilka som avses med begreppet idrotten.
Det är positivt att det finns en tydlig koppling till Evenemangsstrategin, och när den följs
upp framöver behöver det tydliggöras om det finns unika förutsättningar för just
idrottsevenemang.
Målområde 6 – Samverkan som framgångsfaktor
Se även yttrande gällande samverkan under målområde 1.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg under

Målområde 5 – Elitidrott och evenemang:


Det är idrottsföreningarna med sitt ideella engagemang som står för
genomförandet av aktiviteter.

____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:86

§ 67
Projekt Samagera
Beslut
1. Team samagera avslutas och verksamheten förs över till ordinarie drift.
2. Återbetalning till sociala investeringsfonden genomförs i överenskommelse
med kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 19 augusti 2016, förslag till
beslut.
September 2014 beviljades Torshälla stads nämnd 3,8 miljoner kronor ur Eskilstuna
kommuns sociala investeringsfond. Arbetet/projektet döptes till Team Samagera.
Syftet var att utveckla arbetssätt, metoder och stöd som gav fler barn, i åldern 0-12 år,
förutsättningar för god måluppfyllelse i skolan och således fortsatt god utveckling och
hälsa.
Målen för Team Samagera beskrevs enligt nedanstående:
Resultatmål
Kortsiktiga mål
Föräldrar till barn i åldern 0-6 år ska erbjudas generellt föräldrastöd.
Erbjuda riktat stöd till familjer med barn i åldern 6-12 år, med identifierade problem.
Arbetet ska utgå från en samordnad individuell plan.
Långsiktiga mål
Alla unga ska ha slutbetyg från grundskolan som ger dem behörighet till gymnasiet.
Minskat behov av barn- och ungdomsvård.
Mål för samverkansprocessen
Det generella stödet ska ge förutsättningar att upptäcka och ge stöd tidigare till allt fler
barn och deras familjer. Men även att stärka individernas egen förmåga att välja en
hälsosam utveckling för sig själva och sina familjer.
Det riktade stödet ska utveckla det förebyggande barn och ungdomsarbetet med
utgångspunkt från SIP – samordnad individuell plan. SIP:en ska ge förutsättningar för
ett helhetsperspektiv där bilden av barnets och familjens behov delas av alla
involverade parter, och stödinsatserna sammantaget ger ett effektivare stöd.
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Metoden beskrevs enligt nedan
De metoder som projektet avser att använda skall vara ska ha sin grund i vetenskap
och/eller beprövad erfarenhet.
Det generella stödet ska i första hand omfatta föräldrastöd i form av samtal, enskilt
och i grupp samt föräldrastödsutbildningen. Målgruppen är primärt föräldrar som
besöker BVC och familjecentralen i Torshälla. Även föräldrar på förskolorna kan vara
aktuella för föräldrastöd.
För det riktade stödet ska en specialpedagog anställas. Specialpedagogen ska arbeta
gränsöverskridande mellan förskola, skola och socialtjänst. Specialpedagogen ska
kunna delta redan vid de första tecknen i förskolan och skolan, om att barnet och
familjen behöver stöd. Specialpedagogen ska även kunna delta i de utredningar som
socialtjänsten gör vid inkomna orosanmälningar.
På sikt skulle de delar i projektet som bedömdes som framgångsrika, implementeras i
ordinarie verksamhet.
Uppföljning
Initialt tillsattes en samordnare på familjecentralen i oktober 2014. Tanken var att
samordnaren skulle driva och leda arbetet i Team Samagera. Ganska snart stod det
klart att det behövdes en projektledare som skulle ge stöd i att bygga strukturer för
planering, genomförande, uppföljning/utvärdering samt dokumentation. Samordnaren
skulle leda arbetet gentemot barn och föräldrar inom ramen för projektet, och
projektledaren skulle stå för stödstrukturer.
Projektet anställde även en specialpedagog. Rekryteringsprocessen blev klar och
personen tillträdde i maj 2015.
Parallellt upphandlades projektledare på deltid. I augusti 2015 var projektbemanningen
fulltalig och den 8 september 2015 genomfördes en gemensam kick off för med
deltagare från samtliga berörda verksamheter i Torshälla stads förvaltning samt
nyckelpersoner från kommunkoncernen i övrigt.
Det första uppdraget som projektgruppen fick var att ta fram en detaljerad projektplan
med tids- och aktivitetsplan. De skulle även ta fram mätbara indikatorer på kort och
lång sikt, som skulle ge förutsättningar att följa arbetets kortsiktiga och långsiktiga
effekter.
Resultat
Projektgruppen stötte på problem med att få fram indikatorer som dels skulle mäta
processen i projektet, dels effekterna för barn och unga.
Eftersom målgruppen var 0-13 år skulle flera av de barn/unga som förväntades vara
en del i projektet i början, skulle hinna lämna projektet innan det var slut. Hur ska
överlämningen ske och hur ska insatserna kunna fortsätta och hur ska man följa
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insatser och dess effekter när barnen/familjerna inte längre är en del av projektet?
Målet var satt till att den unge skulle ha behörighet till gymnasiet, hur skulle vi
mäta/följa det inom projektet?
Parallellt inleddes arbetet så smått med att specialpedagogen handledde
elevhälsoteamen, rektorer, pedagoger och elevassistenter i olika individärenden. Detta
för att skapa sig en bild av situationen kring elever i skolan och deras behov av
stödinsatser.
Under hösten 2015 arbetades en projektplan fram och den fastställdes i december
2015. Ett av projektets mål var att personal som arbetar med barn unga med behov av
särskilt stöd ska känna sig trygga i sin yrkesroll och uppleva att de har en ökad
förmåga att ge stöd och att man vet var man ska vända sig om barnet/familjen
behöver ytterligare stöd. Under första kvartalet 2016 lämnades en enkät ut till
medarbetare inom förskola, skola och socialtjänst för att få ett utgångsvärde för detta
mål.
Specialpedagogen som anställdes i projektet sa upp sig och slutade vid årsskiftet
15/16. En ny specialpedagog anställdes och tillträdde sin tjänst i Torshälla i april-16.
Samordnaren på Familjecentralen, som också haft en del av sin tjänst i projektet, har
fått en annan tjänst men finns kvar inom socialtjänsten i Torshälla. I maj 2016 var
rekryteringen klar och en ny samordnare var på plats. Samtidigt beslutades att den nya
samordnaren även skulle vara projektledare, när avtalet med den upphandlade
projektledaren löpte ut i augusti 2016.
I juni 2016 sa även den nya specialpedagogen upp sig, och hennes anställning
upphörde 2016-08-19.
Även chefen för socialtjänsten, tillika ansvarig chef för medarbetarna och representant
i styrgruppen, slutade sin tjänst i april 2016.
Barnhälsoteamen i förskolan, med representanter från förskola och socialtjänst träffas
regelbundet. I forumet diskuteras olika frågor kring hur olika parter ska agera när oro
för barn och familjer uppstår. I forumet blir även ett kollegialt mellan
verksamhetsområdena. Under projektet har även skolpsykologen involverats, då
förskolan tidigare inte utnyttjat denna resurs.
Även arbetet inom elevhälsoteamen har utvecklats under projektets gång.
Elevhälsoteamen träffas varje vecka och minst 1 gång/månad deltar socialsekreterare
från mottagningsenheten. Även förvaltningens familjevägledare har en aktiv roll i
elevhälsoteamen.
Det finns idag ett väl fungerande samarbete mellan förskola/skola och socialtjänst, där
man agerar tidigare och har en dialog på ett tidigt stadium vid oro kring ett
barn/ungdom.
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Däremot upplevs svårigheter i samverkan mellan skolan och socialtjänst när
eleven/ungdomen bor i Eskilstuna och har sina kontakter med socialtjänsten i
Eskilstuna, men sin skolgång i Torshällas skolor.
En grupp föräldrautbildning har genomförts. Det generella stödet till föräldrar med
barn 0-6 år har kompletterats med en högre kvalitet på verksamheten på
familjecentralen och en ökad tillgång till stödsamtal för föräldrar i par eller enskilt,
som stöd för sin föräldraroll.
Antalet familjevägledare har utökats till två, då detta har visat sig vara ett
framgångsrikt sätt att jobba.
Analys
Att starta ett så pass stort och brett projekt med flera delar och många
samarbetsparter, även om detta skett inom samma förvaltning, kräver mycket tid för
att komma fram till en gemensam målbild och för att få en gemensam förståelse av
vad som ska åstadkommas. Det har också skapat frustration ibland att inte bara
"komma igång" och arbeta och att det inte var solklart för alla hur det skulle gå till.
Till följd av personalomsättning i projektet har arbetet tappat fart och barn/unga har
inte alltid kunnat få stöd vid första tecknen till oro. Trots detta ha ändå samarbetet
mellan förskola, skola och socialtjänst stärkts under processens gång. Metoder och
arbetssätt har utvecklats. Bedömningen är att barnen i Torshälla till stor del har en
trygg och hållbar uppväxt, men att det finns grupper och individer som behöver
fortsatt mycket stöd i samverkan.
Samarbete och samverkan är till stor del beroende av personliga relationer mellan
tjänstemän på socialtjänsten och tjänstemän i förskola/skola. Närheten i Torshälla
underlättar att bygga dessa relationer, då antalet inblandade personer är begränsat.
Detta kan förklara varför det är svårare med samverkan mellan skola och
socialtjänsten i Eskilstuna.
Slutsats
Målet för projektet är till största delen redan uppnådda, och kan med fördel redan nu
föras över till ordinarie verksamhet.
Lärdomar som gjorts är:
Att det behöver bli tydligt hur elevhälsokedjan ska se ut, var den svaga länken är och
vad som behövs, för att tidiga insatser ska komma till.
Att det är viktigt att specialpedagoger i förskola/skola tillsammans med socialtjänsten
och samordnaren/familjevägledare bildar ett reellt team som har en gemensam och
tydlig ingång i sina uppdrag.
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Att det behöver bli mer känt av alla berörda vad en social investering är och att det är
tydligt vad syftet är, hur arbetet ska bedrivas samt hur personal inom olika
verksamheter förväntas bidra till måluppfyllelse.
Att kunskapen om sociala investeringar och socioekonomiska beräkningar behöver
förstärkas i kommunen i stort. Denna kunskap kan inte förväntas finnas i varje projekt
som startas med medel ur den sociala investeringsfonden. Verksamheternas kunskaper
och erfarenheter tillsammans med ett vetenskapligt stöd för planerade/genomförda
insatser är inte tillräckligt för att kunna bygga upp strukturer för planering,
genomförande och uppföljning av en social investering. Detta tar tid och resurser från
den verksamhet som är tänkt att ge effekter för målgruppen. Riktlinjerna för fonden
bör kompletteras med resurser för att möjliggöra uppföljning av effekterna på kort
och lång sikt.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
Beslutet skickas till:
kommunledningskontoret
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TSN/2016:105

§ 68
Yttrande över remiss - Upprätta riktlinjer för skolors
och förskolors skolgårdar
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad enligt Torshälla stads nämnds yttrande.

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

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 5 september 2016, förslag till
beslut.
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Liikanen (MP) har den 26 april 2016 lämnat in
en motion – Upprätta riktlinjer för skolors och förskolors skolgårdar.
Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun med utgångspunkt från Boverkets allmänna råd,
upprättar lokala riktlinjer skolor och förskolors skolgårdar med avseende på
yta, utformning, tillgänglighet och säkerhet.
- Att Eskilstuna kommun tillämpar dess riktlinjer vid skoletableringar,
nyproduktion, ombyggnationer och vid förtätning av befintliga skolområden.

Yttrande
Den 24 februari 2015 fattade Boverket beslut om Allmänna råd (2015:1) om friyta för
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet.
Vid nyetablering eller ombyggnation bör man särskilt ta hänsyn till friytans storlek,
utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att bedriva ändamålsenlig
verksamhet. Med ändamålsenlig verksamhet menas att friytan kan användas till lek,
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som friytan är
avsedd för.
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Kommunledningskontoret har ett uppdrag att ta fram standardiserade utformningar
för förskola och skola. I uppdraget ingår även utemiljön för barn och elever. Torshälla
stads förvaltning kommer att delta i framtagandet. Arbetet påbörjas under hösten 2016.
Föredagande: Therese Nilsson
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (MP) och Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) bifall till förvaltningens förslag
- Magnus Arreflods (MP) med fleras förslag till bifall av motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionen.
Ordföranden finner att Torshälla stads nämnd har beslutat i enlighet med Lars-Göran
Karlssons (S) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2015:198, TSN/2016:10, TSN/2016:100

§ 69
Torshälla stads nämnds delårsrapport 2 2016
Beslut
Delårsrapport 2, januari till augusti 2016, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 12 september 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stad fortsätter att växa och öka sin attraktionskraft som ort. Antalet invånare
ökar stadigt, vid årsskiftet hade Torshälla ca 9400 invånare. De positiva trenderna
bidrar till att behovet av service och tjänster ökar. Var fjärde invånare (25,3 %) i
Torshälla är över 65 år. Vilket ställer krav på fler och olika typer av boenden för äldre
samt hemtjänst.
Den positiva trenden av att fler vill bo i Torshälla leder till att vi ser ett tydligt behov
av förstärkning inom vissa verksamheter för att kunna ge fortsatt kvalitativ service. Ett
resultat av utökning av service och tjänster är att ledningsorganisationen för Torshälla
stads förvaltning kommer att utvecklas/förändras. Beslut om inriktning och
genomförande fattas av kommunfullmäktige den 15 december 2016.
Värna demokrati
Resultat av SCB’s mätningar kommer först senare i höst, och redovisas i samband med
verksamhetsberättelsen. Det pågår arbete i alla nämndens verksamheter för ett ökat
brukarinflytande. Ortutvecklingsarbetet och förberedelserna för Torshälla 700 år 2017
har genomförts med en bred förankring och delaktighet bland såväl boende,
näringsidkare som föreningsliv.

Utbildning
Förskolan

Barnantalet i Torshällas förskolor beräknas vara 464 barn i september 2016. Detta är
14 barn fler än motsvarande månad 2015. Antalet förskoleavdelningar har ökat från
26,5 i september 2015 till 29 förskoleavdelningar september 2016. Detta innebär att
det nu finns överkapacitet och arbetet pågår intensivt med att se över och
dimensionera verksamheten efter behov. Samtliga förskolor har fortsatt arbeta med att
synliggöra och utmana barnens lärprocesser. Läroplanens strävansmål har kopplats
tydligare till den pedagogiska dokumentationen. Antalet nyanlända barn ökar i
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förskolan och arbetet pågår för att synliggöra, ta tillvara och inkludera de språkliga och
kulturella erfarenheter som finns bland barnen och deras vårdnadshavare.
Grundskolan
Elevantalet i Torshällas skolor har ökat de senaste åren och uppgår nu till 1153 elever.
Ökningen beräknas fortsätta och olika lösningar för utökning av lokaler är under
framtagning. Betygsresultaten är något sämre än föregående år men processen bedöms
ändå utvecklas positivt. Skolorna har tagit emot ett stort antal nyanlända elever i alla
årkurser och arbetet pågår för att synliggöra, ta tillvara och inkludera de språkliga och
kulturella erfarenheter som finns bland eleverna och ge dem goda förutsättningar i sin
andraspråksutveckling. Skolorna har ett väl utvecklat samarbete med socialtjänsten
och elevhälsoarbetet har utvecklats. Båda dessa faktorer bedöms ha bidragit till den
positiva utveckling som skett, där elever och deras familjer får stöd tidigare. Även
utveckling av fritidshemmens uppdrag i förhållande till de nya allmänna råden är
positiv.

Vård och sociala tjänster
Barn och unga

Resultatet är förbättrat i processen i jämförelse med delår 1. Inflödet på ärenden är
fortsatt högt men rekryteringen har varit framgångsrik och vakanserna är tillsatta.
Utredningstiderna har kortats ner och barnsamtal för risk- och skyddsbedömningar är
genomförda. Det goda samarbetet mellan socialtjänsten, förskolan och skolan innebär
att fler familjer kan få hjälp och stöd till självhjälp mycket tidigare i processen.
Vuxna

Andelen vuxna som beretts vård på institution har fortsatt minska under 1:a halvåret
2016. Antalet vårddygn både på institution och i familjehem är lägre jämfört med
föregående år. Kostnaderna per vårddygn är inte orimliga utan håller sig inom målet.
Under perioden har uppsökande och motiverande arbete i nära samarbete mellan
boendestöd/uppsökare, biståndshandläggare och försörjningsstöd bidragit till att
tillgodose behov på frivillig väg och på hemmaplan vilket bidragit till att minska
antalet vårddygn. Hemmaplansvården används maximalt, men behovet av
missbruksvård på grund av sammansatta och komplexa vårdbehov gör att vård på
institution krävs när alternativ och likvärdig vård inte kan ges på hemmaplan.
Äldre

Resultat av Socialstyrelsens enkäter kommer först senare i höst, och redovisas i
samband med verksamhetsberättelsen. Samtliga enheter har arbetat intensivt för att
bibehålla och stärka den nöjdhet som 2015 års enkätresultat visade. Utvecklingen av
korttidsboende har genomförts och kommer att fortsätta i samarbete med vård- och
omsorgsförvaltningen. Inom hemtjänsten har mindre team bildats i syfte att minska
antalet medarbetare som besöker en och samma vårdtagare.
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Kultur och berikande fritid
Resultat av SCB’s mätningar kommer först senare i höst, och redovisas i samband med
verksamhetsberättelsen. Kultur och fritidsverksamheterna har genomfört flertalet
insatser i syfte att öka tillgängligheten och attraktiviteten. Antalet besökare inom
nämndens ungdomsverksamhet har ökat med 120% på en 3-års period. Även övriga
kulturverksamheter; Ebelingmuseet, biblioteket och sommartorget har haft en ökande
besöksfrekvens. Det ökande deltagandet och besöksantalet i verksamheterna kan antas
bero på en upplevelse av nöjdhet och god upplevd kvalitet.

Miljö- och samhällsbyggnad
Förberedelser och planering för nytt vård- och omsorgsboende samt lokaler för
skolan, pågår med full kraft. Ett arbete för en utvecklingsplan för Torshälla har
påbörjats tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, och beräknas vara klar till
årsskiftet. Arbetet inom ortsutvecklingsarbetet Framtidens Torshälla har fortsatt, och
fått en extra skjuts av Torshällas 700 års jubileum som planeras till 2017. Arbetet
omfattar bland annat att skapa attraktiva stadsmiljöer, bättre trafiksäkerhet samt
tillgänglighetsanpassningar. Arbetet med Storgatans nya utformning fortgår enligt
plan.

Samhällsskydd och beredskap
Resultat av SCB’s mätningar kommer först senare i höst, och redovisas i samband med
verksamhetsberättelsen.

Näringsliv och arbete
Arbetet med att göra en fördjupad handelsanalys har inletts och förväntas leda fram
till en handelsutvecklingsstrategi för Torshälla. Redan idag pågår ett intensivt arbete
tillsammans med näringslivet inom ramen för ortsutvecklingen och Torshälla 700 år.
Ställplatser för husbilar har byggts vid gästhamnen som ett led att utveckla
besöksnäringen. Antalet hushåll med försörjningsstöd är lägre än för motsvarande
period förra året, och minskningen har främst skett inom målgruppen 18-24 år. Dock
är kostnaden något högre i jämförelse med samma period förra året.

Processkvalitet
En utredning om Torshällas samverkan/-organisering med övriga fackförvaltningar
har genomförts och fyra olika förslag har tagits fram. Förslagen är på remiss till
nämnder och bolag under perioden september-oktober 2016.
Matsvinnet har minskat drastiskt inom förskola och skola.
Arbetet med ökad jämställdhet har fortsatt och gett en ökad medvetenhet om
betydelsen av perspektivet, som i sin tur påverkar bemötande och leverans av service.

Medarbetare
Arbete har inletts för att skapa attraktivitet för olika bristyrken. Även arbetet för att
behålla medarbetare i organisationen har stärkts genom att utveckla metoder för
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kompetensförsörjning och attraktiva karriärvägar, har inletts. Sjukfrånvaron är fortsatt
hög.

Ekonomi
Torshälla stads nämnd gör ett minusresultat för perioden på -8,7 mkr. Beräknad
prognos på helår är – 6,9 mkr.
Föredragande: Ingrid Sköldmo, Ulrika Hansson, Mattias Anglemark och Therese
Nilsson
____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:3, TSN/2016:6, TSN/2016:7

§ 70
Anmälan av delegationsbeslut 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – beslut 2016-06-30– Överenskommelse utställning Ebelingmuseet Victoria
Brännström
1.7 – beslut 2016-07-11– Överenskommelse utställning Ebelingmuseet Zsuzsanna
Larsson Gilice
1.7 – beslut 2016-08-16 – Avtal nätanslutning och el EEM
Personalärenden
Listor augusti 2016
Vård och omsorg
Lista avgiftsbeslut 2016-09-01
Socialtjänsten
Lista delegationsrapport för perioden: 2016-06-01 – 2016-06-30,
2016-07-01 – 2016-07-31, 2016-08-01 – 2016-08-31
Förskola/Skola
8.1.13 – beslut 2016-08-22 – vistelesetid på förskolan
8.1.13 – beslut 2016-09-05 – vistelesetid på förskolan
9.1.1 – beslut 2016-08-17 – vistelsetid på fritids
9.1.1 – beslut 2016-08-25 – vistelsetid på fritids
9.1.1 – beslut 2016-08-25 – vistelsetid på fritids
9.1.1 – beslut 2016-08-26 – vistelsetid på fritids
För kännedom:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Protokollfört delegationsbeslut, beslut 2016-05-30
Ärende: Mottagande i grundsärskola av elev
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Biståndsutskott
Protokoll: 2016-08-30 §§ 82 – 88, 2016-09-05 § 89
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-09-05 §§ 66 – 78
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
____
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§ 71
Ärenden för kännedom 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:126 – 2016:134
Årsplan 2017 för Eskilstuna kommunkoncern, utdelas
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

30(30)

2016-09-20

TSN/2016:2

§ 72
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Karin Engstad svarar på Solveig Pohjolas (V) fråga, ställd på nämndsammanträdet den
30 augusti 2016: - Hur arbetar Torshälla stads nämnd och förvaltning med att ta fram
den lokala handlingsplanen ”Eskilstuna – En Fristad för kvinnor”?

Förvaltning
Temanämnd: skola
Föredragande: Susanne Maxe och Bo Söderberg
-Skolkommissionens delbetänkande, information utgår på grund av tidsbrist
-Gökstensskolans utbyggnad med sex nya klassrum, upphandlingsunderlaget går ut
denna vecka.
-Förskolans lokaler. På sikt behöver Edvardslundsskolan fler lokaler.
Två förskoleavdelningar har flyttat från Edvardslundsskolan till Staren 2 (Lilla
Villekulla) och tre avdelningar är tillsvidare kvar på Edvarslundsskolan.
Föredragande: Ulrika Hansson
Torshälla 700 år, avstämning kring jubileumsfonden, evenemang som är bokade samt
dagarna kring födelsedagen (24 februari 2017) och festveckan (v 30 2017).
Föredragande: Annika Edetun Lahtinen
Utpekat delegationsbeslut, finns inget utpekat beslut att redovisa
-Fortsatt arbete med preliminär verksamhetsplan 2017, förslag till åtaganden 2017
finns i läsplattorna. Ärendet tas upp på AU 2016-09-27 samt för beslut på nämnd
2016-10-12.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
-Utredning hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads
förvaltning och övriga förvaltningar, är nu ute på remiss i alla nämnder. Partierna
har möjlighet att sitta kvar efter sammanträdet och diskutera remissen samt att kunna
ställa frågor till tjänstepersoner i förvaltningen.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
____
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