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TSN/2016:101

§ 53
Yttrande över remiss - Samlad måltidsorganisation i
Eskilstuna kommun
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen för kompletteringar.

Förslag till kommunfullmäktige
En samlad måltidsorganisation i enlighet med utredningens förslag godkänns efter
förtydligande kompletteringar enligt nämndens förslag.

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP) och Solveig Pohjola (V) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 augusti 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har 2016-05-19 mottagit remiss med förslag om en samlad
måltidsorganisation för Eskilstuna kommun. Yttrandet ska ha kommit in till
kommunstyrelsen senast den 7 september 2016.
I kompletterande årsplan 2015 finns ett åtagande att utreda förutsättningar och
förbereda införandet av en gemensam kostorganisation 2016 (kommunstyrelsen, vårdoch omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd).
Kommunledningskontoret har genomfört utredningen i samverkan med de
förvaltningar som i huvudsak berörs, barn- och utbildningsförvaltningen, Torshälla
stads förvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen även om det finns
måltidsverksamhet i mindre omfattning inom fler nämnder.
Utredningen konstaterar att Eskilstuna kommun har en måltidsverksamhet med hög
kvalitet och med stora inslag av ekologisk mat som tillagas i många kök och nära
gästerna. Verksamheterna utmanas av allt fler äldre, som behöver vård och omsorg,
samt fler barn och elever i förskolor och skolor. Genom en gemensam styrning
bedöms det finnas potential att effektivisera kommunens måltidsverksamhet och på så
sätt möta ett ökat tryck med bibehållen kvalitet på måltiderna utan att kostnaderna
ökar.
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Utredningen föreslår att en gemensam måltidsorganisation samlas på konsult och
uppdrag och blir en servicefunktion till de nämnder som behöver en
måltidsverksamhet.
Yttrande
Beslutet om en samlad måltidsorganisation ska ligga till grund för en omfattande
förändring. Det är olyckligt att remisstiden är kort och förläggs över sommaren när
många, tjänstemän och politiker i nämnderna, är på semester. Ett långsiktigt och
viktigt strategiskt beslut bör ges möjlighet till professionell hantering. Beslutet skulle
med fördel kunna skjutas fram till senare hösten 2016.
Torshälla stads nämnd välkomnar utredningen som belyser kommunens olika
kostverksamheter och visar på möjligheter till en samlad måltidsorganisation.
Beskrivningen av hur en gemensam styrning kan effektivisera kommunens
måltidsverksamhet och möta det ökade behovet av att kunna tillgodose måltider i
förskolor, skolor samt vård- och omsorg med bibehållen kvalitet och närhet i
produktionen, stämmer väl överens med de erfarenheter som uppnåtts i Torshälla
stads förvaltning. Processen att skapa en samlad måltidsverksamhet har genomförts
under de senaste fem åren i Torshälla stads förvaltning.
Utredningen belyser faktorer som inköp, tillagning, optimering av bemanning och
möjligheter till effektivisering genom att minska antalet tillagningskök till övriga
befintliga kök i närområdet och samordna produktionen inom ett närområde. Även
risken för minskad närhet till verksamhet och vinster inom varje verksamhetsområde
avseende likställighet, miljö, hälsa, effektivitet och styrning belyses. Här krävs
ytterligare utredande arbete då utredningen kunnat konstatera att det ”finns stora
olikheter mellan organisationernas måltidsverksamhet som gör att det är svårt att
beskriva dem på ett enhetligt sätt och jämföra verksamheterna med varandra”.
Tillagningskök har över tid varit ett signum för Eskilstuna kommun. Om det ska ske
en minskning av tillagningskök, bör en risk- och konsekvensanalys föregå beslut för
varje kök. Ett förtydligande i frågan vore bra i det fortsatta arbetet med en samlad
kostorganisation.
Enhetliga och relevanta mått bör fastsällas och vara grundval för det fortsatta arbetet
med en samlad måltidorganisation såsom antal portioner, gäster och stödfunktioner till
kost-och måltidsverksamheten. Även uppgifter om eventuella behov av ytterligare
kompetens bör identifieras under omställningsprocessen.
Under avsnittet om lokalkostnader så är det viktigt att det omfattar både behov av
lokalytor och utrustning av köken. Vad är nödvändig och rimlig utrustning i moderna
kök utifrån de krav på kvalitet och mat lagad från grunden? Är det olika beroende på
om det är kost till förskolebarn, skolelever eller äldre? Bör produktionen till de olika
målgrupperna ske i olika kök? Hur ska ansvar för att ersätta uttjänt utrustning se ut i
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framtiden? Detta måste klargöras eftersom det har stor påverkan på ekonomiska
förutsättningar.
Under avsnittet om samordningsvinster finns punkten ”större möjligheter vid
rehabilitering”, vad avses med den skrivningen? Det finns en lång erfarenhet av att
köken setts, som en möjlig arbetsplats för den som inte längre kan eller orkar med
arbete i vården, förskolan eller skolan. Kraven på kompetens inom kostverk-samheten
har ökat i takt med att kunskapen om måltider och måltidmiljöer utvecklats. Det är ett
eget kompetensområde precis som lokalvård är det utifrån att olika material och
miljöer kräver särskild kompetens och teknik. Att detta tydliggörs är en viktig
framgångsfaktor för organisationen.
I missivet till kommunstyrelsen finns en skrivning på sidan 7 andra stycket om de
utmaningarna som nämnderna har inom flera olika verksamhetsdelar. Det arbete för
en samlad måltidorganisation, som pågått och pågår i Torshälla stads förvaltning har
skett inom nämndens ramar. Behov har kunnat konstateras av t ex dietistkompetens
men också vikten av samverkan i kommunen för att gemensamt utveckla
beställningssystem, receptur och säkra enhetliga avgiftssystem baserade på kostnader .
Tidplaner som anges i avsnittet om målbilder för olika år måste ifrågasättas utifrån de
erfarenheter som finns. Budget för den nya organisationen ska vara beslutad och
finansieringsmodell fastställd innan hela den samlade måltidsorganisationen startar.
Det finns all anledning att modifiera tidplanerna, för att skapa en väl förankrad
förändringsprocess. Omfördelning av makt och förändrade strukturer kräver ett arbete
så att förutsättningar skapas för nära samarbete mellan måltidverksamheten och
företrädare för kärnverksamheten.
Föredragande: Annette Johansson
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) och Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:85

§ 54
Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för
kvinnor behövs i Eskilstuna
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen antas

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 2 juni 2016, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd har möjlighet att yttra sig över motionen- Ett ”Hemlaås” för
kvinnor behövs i Eskilstuna till kommunstyrelsen senast den 7 september 2016.
Övriga remissinstanser är Jämställdhetsberedningen och Socialnämnden
I motionen framförs följande yrkanden:

Bedömning och förslag
Socialtjänsten i Torshälla delar bedömningarna i motionen om att kvinnor har en stor
utsatthet, som hemlösa och få söker kontakt för att få hjälp. I dagsläget bedöms att i
Torshälla finns en kvinna, som är akut bostadslösa och har ett missbruk, där ett
Hemlaås för kvinnor skulle vara lämpligt. Två hemlösa kvinnor bedöms vara i behov
av någon form av trygghetsboende i nykter miljö. Kommunkontrakt har prövats men
bedöms inte som en adekvat insats för att skapa det skydd, den trygghet och det stöd
som de är i behov av.
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Erfarenheten är att kvinnor är mer ”osynliga” som hemlösa, de hittar olika tillfälliga
lösningar. Kvinnobo uppfattas inte som ett alternativ för alla utan det behövs andra
former för att trygga bostads- och livsituationen för dessa.
Bedömningen är att det i Torshälla handlar om en handfull kvinnor, vilket gör ett
antagande om att det kan handla om mellan 30 – 50 kvinnor, som har behov av någon
form av trygghetsboende i hela kommunen.
Grunden för fortsatt gemensam planering bör vara en utredning och omvärldsspaning
om vilka former av boende, som är lämpliga och välfungerande, för kvinnor med olika
livssituation och hemlöshet.
Föredragande: Karin Engstad
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Robin Tannarp (M), Gunnel Ristander (M), Kjell Monéus
(M), Tommy Ellfolk (C) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:106

§ 55
Yttrande över remiss - Handlingsplan för
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Handlingsplanen godkänns i enlighet med utredningens förslag efter komplettering
med föreslagna justeringar.

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

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 augusti 2016, förslag till
beslut.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse till Kommunstyrelsen
daterad den 11 april 2016. Av skrivelsen framgår att förslag till handlingsplan för
personer med funktionsnedsättning 2017-2021 har arbetats fram av
kommunledningskontoret. Under arbetet gång har samråd skett med kommunala
rådet för funktionshinderfrågor. Handlingsplanen innehåller förslag till målsättning för
tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen.
Handlingsplanen beskriver nuläge och behov, ansvar och organisation samt
målsättning med tillgänglighetsarbetet som ska konkretiseras i det ordinarie
styrsystemet på både kommunövergripande och för enskilda nämnders- och bolag.
Förslag till handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021 remitteras till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och beredningar
för yttrande. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30 augusti 2016.
Yttrande
Grunden i arbete med tillgänglighet är att främja, skydda och säkerställa de mänskliga
rättigheterna. Detta arbete sker på global, nationell, regional och lokal nivå. Som hjälp
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i arbetet finns ett flertal styrande dokument som visar väg till ett gott
förbättringsarbete.
Jämställdhetsperspektivet behöver förtydligas genomgående i hela planen, med fokus
på de områden där det idag råder lägsta graden av jämställdhet. Även
barnrättsperspektivet behöver förtydligas.
FN, Förenta nationerna, har tagit fram standardregler och en konvention om
rättigheter för personer med funktionedsättning, som Sverige har ratificerat. Nationellt
finns handlingsplanen ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för
handikappolitiken”. För att påskynda jämlikhetsarbetet togs även en strategi för
genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige ”En strategi för genomförande
av funktionshinderspolitiken 2011-2016”. Även i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
ställs tydliga krav på tillgänglighet vid färdigställande och ändring av allmänna platser
samt på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas på allmänna platser. För att
förtydliga bestämmelserna har Boverket utfärdat detaljerade föreskrifter. I
handlingsplanen ges en sammanfattande beskrivningen av ovanstående vilket utgör en
bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet, och ett bra stöd i olika former av
samarbeten för att utveckla tillgängligheten. Dessa källhänvisningar bör synliggöras.
Det är även positivt att de grundläggande värderingar, som ligger bakom arbetet för
ökad tillgänglighet, beskrivs i inledningen av handlingsplanen.
Det är önskvärt att definitionen av begrepp kompletteras med definition av begreppet
funktionsvariation, som ofta används idag.
Ansvar och organisation för tillgänglighetsarbetet behöver ytterligare tydliggöras
utifrån erfarenheten av tillgänglighetsvandringar, som genomförts i Torshälla.
Klargörande om syfte med olika delar av tillgänglighetsarbetet, hur det som
framkommer ska tas tillvara och omsättas i praktiken behövs. Någon form av
checklista för tillgänglighetsarbetet som innehåller:
Hur ska olika former för tillgänglighetsinventeringar ske
I vilka skeden är det lämpligt
Vilka bör vara delaktiga
Även mätbara mål och uppföljning ur verksamhets- och arbetsgivarperspektiv bör tas
fram och integreras i kommunens planerings- och uppföljningsprocess. På så sätt kan
det säkras att resultat efterfrågas och att plan skapas för att finansiera och genomföra
de insatser som krävs.
De övergripande målen är föredömligt kortfattat och tydligt beskrivna. Majoriteten av
målen är av sådan karaktär att kommunkoncernen har egen rådighet över resultatet.
Ett fåtal av målen kräver insatser av andra. Detta bör tydliggöras.
Föredragande: Karin Engstad
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Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:107

§ 56
Yttrande över remiss - Eskilstuna kommuns plan för
jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget återremitteras för revidering enligt inkomna yttranden.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 17 augusti 2016, förslag till
beslut.
Remissen har sänts till Torshälla stads nämnd, en av 16 nämnder eller bolag, som har
möjlighet att yttra sig senast den 5 september över plan för jämlik folkhälsa och
socialuthållighet 2017-2021.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
april 2016. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 20172021.
Planen består av två delar:
 Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021
 Anvisning – jämlik folkhälsa
Plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021 är ett huvuddokument som
anger Eskilstuna kommuns prioriteringar och strategier för jämlik hälsa och social
uthållighet på koncernövergripande nivå under den angivna perioden. Områden inom
social uthållighet som samhällsplanering i form av stadsutveckling/ stadselsutveckling,
trygghet, tillgänglighet, barnrätt, jämställdhet, integration samt förebyggande arbete
mot alkohol, narkotika, doping och tobak samt brottsföre-byggande arbete har stark
koppling till jämlik folkhälsa. De handlingsplaner och strategier som finns för
respektive område, samt det arbete som görs inom dessa områden stödjer och bidrar
direkt eller indirekt till måluppfyllelsen för jämlik folkhälsa och social uthållighet.
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Anvisning för jämlik folkhälsa ska fungera som stöd till verksamheter i förvaltningar
och bolag i kommunkoncernen. Den sätter fokus på att förstå och synliggöra vad i vår
verksamhet och i våra processer kan bidra till en mer jämlik folkhälsa. Anvisningen är
ett praktiskt verktyg och ger stöd och vägledning för arbetet i vardagen. Den bygger
på 3R- metoden som används i kommunen vid kartläggningar och analyser utifrån
jämställdhetsperspektivet.
Förslag till Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 20172021 remitteras till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och beredningar för
yttrande.
Remissinstanserna har ombetts bemöta bland annat nedanstående frågeställningar:








Är dokumenten begripliga?
Är planen och anvisningen meningsfulla i er roll eller i den kontext ni verkar i?
Dela med er av era tankar om saken.
Kan planen och anvisningen ge stöd i er roll eller i den kontext ni verkar i?
Är anvisningen praktiskt användbar i er vardag/er kontext?
Dela med er av era tankar om saken.
Saknar ni något i dokumenten?

Yttrande
Planen för jämlik folkhälsa och social uthållighet är ett dokument som ska ligga till
grund för ett 4-årigt utvecklingsarbete. Det är olyckligt att remisstiden är kort och
förläggs över sommaren när många, tjänstemän och politiker i nämnderna, är på
semester. Ett beslut av ett långsiktigt, strategiskt dokument bör ges möjlighet till
professionell hantering. Bedömningen är att verkställandets effekter inte skulle
påverkas nämnvärt av att förlägga beslutet senare hösten 2016.
En inledande text efterlyses med lagstiftning och politiska mål internationellt,
nationellt och lokalt som ett stöd för att förstå ansvaret och avsätta resurser för det
lokala arbetet. Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen har sammanställt en
rapport ” Svenska lärdomar av Marmotkommissionens rapport Closing the Gap”.
Den innehåller kortfattade presentationer med exempel på vilka åtgärder kommuner
bör vidta utifrån lagstiftning, de 11 nationella Folkhälsomålen samt en
sammanfattning av vad som hittills gjorts på nationell nivå för att minska klyftorna när
det gäller folkhälsa och jämlikhet. Utifrån svenska lärdomarna av
Marmotkommissionen, rekommenderas kommunerna att de nya åtgärder som vidtas
lever upp till följande:
- de har stöd i CSDH (2008) rapporten
- de har inte genomförts i tillräcklig omfattning i Sverige
- de skall bidra till minskade skillnader i ohälsa
- det skall finnas vetenskapligt stöd för åtgärdens effekt
- de skall vara politiskt realistiska
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En beskrivning av bland annat ovanstående, skulle ge planen en legitimitet och
vetenskaplig förankring, som idag saknas.
Jämställdhetsperspektivet behöver förtydligas genomgående i hela planen, med fokus
på de områden där det idag råder lägsta graden av jämställdhet. Även
barnrättsperspektivet behöver förtydligas.
Remissversionen av Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och
socialuthållighet 2017-2021 har en resonerande karaktär. Texterna under rubrikerna,
som anges i innehållsförteckningen, bidrar inte till tydliggörande av grunderna för det
som kommunen har ansvar för. I en bakgrundsbeskrivning bör framgå vilka mål som
finns och varför målen är satta, vad har åstadkommits av det som målsattes och
planerades under föregående handlingsplan 2012-2015 samt vad som har uppnåtts
hittills?
Den nya handlingsplanen saknar uppgifter om referenser för citat och avsnittet för
begrepp och definitioner är för knapphändigt, som stöd för nämnder och
förvaltningars fortsatta arbete med att bryta ner övergripande mål till lokala mål,
åtaganden och aktiviteter.
Inom Landstinget finns Folkhälsocentrum som är en utvecklingsenhet för strategiskt
och långsiktigt arbete för barnets rättigheter och en jämlik och god folkhälsa.
Verksamheten bidrar till uppfylla landstingets krav på insatser inom områdena
mänskliga rättigheter och en socialt hållbar samhällsutveckling i länet.
De genomför enkätstudierna ”Hälsa på lika villkor” och Liv & Hälsa”. Även inom
Mälardalens högskola bedrivs utbildning och forskning inom dessa områden.
Planen bör även tydliggörande vikten av att samarbeta med dessa.
Det är bra och en viktig del i resursfördelningsfrågor att kommunens olika
verksamheters ansvar och även möjlig samverkan mellan olika delar synliggörs som
kan leda till att ”ett plus ett blir mer än tre”.
I förslaget till handlingsplan under avsnittet Jobb och utbildning
Förutsättningar för godkända betyg andra punkten ” …viktigt att elever med särskilda
behov”… bör ändras till barn/elever med behov av särskilt stöd, vilket är begreppet i
socialtjänstlagen för barn/elever vars svårigheter kan ha sin grund i fysisk, psykisk,
social eller emotionell skada eller ha uppstått genom en bristsituation i uppväxtmiljön.
Skrivningen återkommer även i Anvisning - jämlik folkhälsa under avsnittet Faktorer
som påverkar jämlikhet i hälsa med underrubrik Att göra olika och människosyn –
fundament i att göra skillnad!
Anvisning – jämlik folkhälsa är mer konkret och anger metoder som stöd för det
konkreta arbetet. Grunden är planen för jämlik folkhälsa och social uthållighet, då
behöver planen vara tydligare. Kartläggning enligt 3-R ger en bild av hur läget är. Ska
kommunens arbete leda vidare till att analysera och handla för förändring, då krävs 5R metod, vilket ”PUFF”-snurran kan bidra med.
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Föredragande: Karin Engstad
Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:27

§ 57
Revidering av delegationsordning avseende begäran
om polishandräckning enligt 43§ punkt 2 LVU
Beslut
Revidering av delegationsordning antas.
Nämnden förordnar följande ledamöter och tjänstemän att besluta i fråga om biträde
av polis enligt 43§ 2 LVU:
Lars-Göran Karlsson
Eine Ikonen
Magnus Arreflod
Ann Berglund
biståndsutskottet

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot i nämnd, arbetsutskott samt ersättare i

Camilla Nyström
Caroline Andersson

tf enhetschef socialtjänsten Torshälla stads förvaltning
tf enhetschef socialtjänsten Torshälla stads förvaltning

Petra Jägare
Per Andersson
Magnus Eriksson
Margareta Hamdi
Hely Kaukinen/Karlsson
Leif Persson
Pia Haka/Risku
Rickard Brandner
Petra Robach

socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
socialjour
teamledare socialjour

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 17 augusti 2016, förslag till
beslut.
Begäran om biträde av polis (polishandräckning) för att genomföra vård eller
omhändertagande kan endast delegeras till utskott. Annan ledamot eller tjänsteman får
fatta detta beslut endast om de har ett förordnande från nämnden. Ett förordnade ska
avse en namngiven person.
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Vid en inspektion genomförd av JO den 12 och 13 mars 2015 uppmärk-sammades
socialnämnden på att delegationen saknade uppgift om utsedda namngivna personer
med rätt att begära biträde av polis för att genomföra vård eller omhändertagande
enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 43§ punkt 2. Bilaga 1
JO:s uttalande
Socialnämnden har därefter kompletterat delegationsordningen med detta och beslutat
om namngivna nämndledamöter och tjänstemän i särskild förteckning, som
regelbundet revideras.
Torshälla stads biståndsutskott informerades torsdag den 28 juli 2016.
JO:s utlåtande innebär att Torshälla stads nämnd i särskilt beslut behöver utse
namngivna personer med rätt att fatta beslut enligt 43§ punkt 2 LVU. Därför föreslås
även att delegationsordningens avsnitt 13 LVU - lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga, kompletteras med en kommentar i anmärkningsfältet vid punkten
13.1.17.
Föredragande: Karin Engstad
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Socialförvaltningen
Socialtjänsten Tsf
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TSN/2016:84

§ 58
Yttrande över remiss av motion - Upprätta en
handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga
tjejers psykiska ohälsa
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles vad gäller att utreda orsakerna till unga flickors psykiska
ohälsa, med tillägget unga pojkars psykiska ohälsa.
2. Motionen avslås avseende att ta fram en handlingsplan i detta skede.

Reservation
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga
A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 4 juli 2016, förslag till beslut.
I en motion per 2016-03-15 till Kommunfullmäktige lämnar Maria Chergui, Maria
Forsberg, Firat Nemrud, Alar Kuutman, Solveig Pohjola och Marcus Helgstrand från
Vänsterpartiet ett förslag enligt nedan två punkter.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers ohälsa utifrån
ovanstående beskrivning. (Bifogad motion)
 Att Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan

Yttrande
Torshälla stads nämnd ser ett värde av att utreda och kartlägga både pojkars och
flickors psykiska hälsa i Eskilstuna, och med utgångspunkt från detta planera vilka
åtgärder som ska vidtas. Målet för utredningen bör vara att visa på vilka åtgärder som
kommunen kan vidta för att förbättra pojkar och flickors psykiska hälsa. En sådan
kartläggning bör vara kommunövergripande samt föregå en eventuell handlingsplan.
Kartläggningen bör utgå ifrån de utvecklingsområden som tas upp i ”Folkhälsorapport
2015 – Hur mår barn och unga i Eskilstuna”.
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Torshälla stads nämnd ser det som viktigt att inte fokusera på den psykiska ohälsan
som ett problem i sig självt utan snarare ska ses som ett symptom utifrån ett
sammanhang som den unge befinner sig i. Det är även viktigt att ta hänsyn till vad
som görs idag (få en helhetsbild) samt att det sker intervjuer med bland annat pojkar
och flickor för att fånga deras bild.
Föredragande: Therese Nilsson
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Robin Tannarp (M), Tommy Ellfolk (C), Thomas Stääv (L)
och Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Solveig Pohjola (V) yrkar:
 bifall till förvaltningens förslag gällande punkt 1
 avslag på förvaltningens förslag gällande punkt 2, istället bifall till motionens
punkt 2.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
Lars-Göran Karlssons (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag
Solveig Pohjolas (V) yrkande om bifall till motionens förslag gällande punkt 2
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att Torshälla stads nämnd har beslutat i enlighet med Lars-Göran
Karlssons (S) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag gällande punkt 1 och 2.
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2016:97

§ 59
Införande av flexibla öppettider i nivå med
jämförbara kommuner
Beslut
Torshälla stads nämnd beslutar att ramtiden för nämndens förskolor är 06:00-18:45

Reservation
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar skriftlig reservation (bilaga
A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 augusti 2016, förslag till
beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att ta fram en plan för att införa flexibla öppettider i nivå med jämförbara kommuner.
Uppdraget gavs inom ärendet Framtidens förskola (BUN/2016:499).
Inom ramtiden får förskoleenheterna i samverkan möjlighet att införa flexibla
öppettider i nivå med jämförbara kommuner under våren 2017. Införande av flexibla
öppettider påverkar även barn med placering på fritidshem och måste ske i samråden
med skolorna i Torshälla.
Flexibla öppettider innebär att närliggande förskolor samarbetar med varandra vad
gäller öppettiderna. Inför förändringar så bör alltid en barnkonsekvensanalys
genomföras för att säkerställa barnperspektivet.
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Nuläge
I tabellen nedan redovisas aktuella öppettider för förskolorna i de jämförbara
kommuner, vilket ger ett nuläge.
Ramtid för förskolornas öppettider
KOMMUN
RAMTID
ESKILSTUNA
06:00 – 18:45
GÄVLE
06:30 – 18:30
NORRKÖPING
06:15 – 18:30
VÄSTERÅS
06:30 – 18:00
VID SÄRSKILDA DOKUMENTERADE SKÄL FINNS
UTÖKAD VERKSAMHET FRÅN KLOCKAN 6.00
TILL KLOCKAN 19.30
Föredragande: Ulrika Hansson
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Robin Tannarp (M) och Gunnel Risander (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Solveig Pohjola (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
Lars-Göran Karlssons (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag
Solveig Pohjolas (V) yrkande om avslag på förvaltningens förslag
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
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/2016:15, TSN/2016:3, TSN/2016:59, TSN/2016:6, TSN/2016:7

§ 60
Anmälan av delegationsbeslut 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – beslut 2016-06-02 – Överenskommelse utställning Ebelingmuseet Daniel Diaz
1.7 – beslut 2016-06-02 – Överenskommelse Torshälla stads förvaltning – Vård och
omsorgsförvaltningen, levereans av heldagsabonnemang samt transport
1.7 – beslut 06-09 – Avtal MDH övningsskolor och övningsförskolor
Personalärenden
Listor januari - augusti 2016
3.1.3 – beslut 2016-06-29 – överenskommelse avslut av anställning
Gator- och trafik
6.3 – beslut 2016-08-18 – yttrande till Polismyndigheten angående ansökan om
tillstånd för uppställning av buss och skyltning gällande Sörmlandstrafikens nya
biljettsystem,
6.3 – beslut 2016-06-09 – yttrande till Polismyndigheten angående Södermanlands
idrottsförbund ansökan om tillstånd för idrottsskola barn 7-13 år
6.3 – beslut 2016-06-09 - yttrande till Polismyndigheten angående Sörmlands
matkluster ansökan om tillstånd för Smakfullts matmarknad, fyra tillfällen 2016
6.3 – beslut 2016-07-25 – yttrande till Polismyndigheten angående ansökan från
Hyresgästföreningen om tillstånd att anordna områdesdagar i Torshälla
Vård och omsorg
Lista avgiftsbeslut 2016-06-01 och 2016-07-01
Socialtjänsten
Lista delegationsrapport för perioden 2016-05-01 – 2016-05-31
Skola
9.1.1 – beslut 2016-05-29 – vistelsetid på fritids
9.1.1 – beslut 2016-05-29 – vistelsetid på fritids
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9.1.1 – beslut 2016-08-18 – vistelsetid på fritids
9.1.1 – beslut 2016-08-18 – vistelsetid på fritids
Biståndsutskott
Protokoll: 2016-06-14 §§ 55-67, 2016-06-30 §§ 68-71, 2016-07-11 §§ 72-74
2016-07-28 (extra) §§ 75-79, 2016-08-16 §§ 80-81
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-06-21 §§ 47 – 52, 2016-08-16 §§ 53 - 65
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
____
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TSN/2014:382, TSN/2015:200, TSN/2015:249, TSN/2015:88, TSN/2016:33,
TSN/2016:4, TSN/2016:5, TSN/2016:61

§ 61
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag - 2016-05-31 § 118 - Begäran om medel för en kommunal IT-skola
från och med 2017
Protokollsutdrag - 2016-05-26 § 119 - Delårsrapport 1 2016 Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag - 2016-05-26 § 128 - Återrapportering av internkontrollarbetet 2015
Protokollsutdrag - 2016-05-26 § 130 - Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till
personalen inom vård och omsorg
Protokollsutdrag - 2016-05-26 § 132 - Svar på medborgarförslag - Inför
enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer
Protokollsutdrag - 2016-05-26 § 137 - Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, SoL, kvartal 4 2015
Protokollsutdrag - 15-16 juni 2016, § 155 - Strategisk plan för bredband för Eskilstuna
kommun
Protokollsutdrag - 15-16 juni 2016, § 156 - Strategi för en sammanhållen och attraktiv
skyltning i Eskilstuna
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:109 – 2016:125
____
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TSN/2016:2, TSN/2016:93, TSN/2016:96

§ 62
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Solveig Pohjola (V) ställer fråga:
Hur arbetar Torshälla stads nämnd och förvaltning med att ta fram den lokala
handlingsplanen ”Eskilstuna – En Fristad för kvinnor”?
Svar ges på kommande nämndsammanträde den 20 september 2016.

Förvaltning
Temanämnd: förskoleverksamhet
Föredragande: Jarna Parkkila och Carita Laajala
Fortsatt arbete med preliminär verksamhetsplan 2017
Föredragande: Annette Johansson
-Beslut Barn- och elevombudet
-Lågstadiesatsning, fritidshemssatsning
Föredragande: Ulrika Hansson
Utpekat delegationsbeslut
Föredragande: Rina Oord Lundh
-Utredning hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads förvaltning
och övriga förvaltningar, information
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Utvecklingsplan, information och tidplan
Föredragande: Pernilla Lindström
Ekonomi och nyckeltal
Föredragande: Mattias Anglemark
____
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