Torshälla stads nämnd

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

1(11)

2016-06-14

Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 – 16.20

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S) ordförande
Eine Ikonen (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Leif Thorstenson (S)
Annika Rydberg Ajakainen (S)
Ann Berglund (M)
Peter Utas (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Adam Frisk (KD) ersätter Tomas Stääv (L)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)

Ersättare

Majlis Strandberg (S)
Rolf Svensson (S)
Jonny Pettersson (S)
Robin Tannarp (M)
Nina Hedenfeldt (MP)

Utses att justera

Mikael Nygren

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 21 juni 2016, Torshälla

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Ann-Kristin Rydberg

Ordförande

...........................................................................................
Lars-Göran Karlsson

Justerande
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Mikael Nygren

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
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Förvaringsplats för
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Ledning/administration, Torshälla stads förvaltning

Underskrift

...........................................................................................
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Övriga närvarande

Ingrid Sköldmo
Ulrika Hansson
Karin Engstad

förvaltningschef
tf förvaltningschef/områdeschef förskola, skola
utvecklingsstrateg område vuxen
Anna Geschwindt Eriksson kommunikationsstrateg
Annette Johansson
tf kvalitetschef
Ann-Kristin Rydberg
sekreterare
Cathrine Olsson
Anna Werner
Madelene Eriksson
Mattias Rossköld
Martin Roos
Maria Ringström
Annika Edetun Lahtinen
Mattias Anglemark

Justerandes sign

enhetschef service, kultur och ungdom
områdeschef vård och omsorg
projektledare KLK
näringslivsdirektör
VD Destination Eskilstuna AB (DEAB)
destinationsutvecklare DEAB § 52
jubileumsgeneral Torshälla 700 år
tf ekonomichef
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TSN/2016:90

§ 47
Årsredovisning för donationsstiftelser år 2015
Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
Tre av stiftelserna är skattepliktiga (Georg Noreus samstiftelse för miljövård,
Biblioteksstiftelsen samt Eskilstuna kommunal tjänstemmastiftelse). En stiftelse
(Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas ändamål
enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kr har upprättat särskilda årsredovisningar.
För godkännande av Torshälla stads nämnd överlämnar vi följande årsredovisningar
för år 2015.
Stiftelse
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)
Biblioteksstiftelsen Torshälla

Organisationsnummer
818001-0574
818000-6259

Föredragande: Cathrine Olsson
____
Beslutet skickas till:
Konsult och uppdrag, redovisning
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TSN/2016:92

§ 48
Riktlinjer för fördelning av lägenheter i vård- och
omsorgsboende i Eskilstuna kommun
Beslut
Förvaltningens förslag till riktlinjer för fördelning till vård- och omsorgsboende antas.
Förvaltningen får uppdrag att utreda och ta fram en turordning till vård- och
omsorgsboende i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.

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

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 29 april 2016, förslag till beslut.
Inom Torshälla stads geografiska ansvarsområde finns möjlighet att tillgodose vård –
och omsorgsboendelägenheter i begränsad omfattning. Arbete pågår för att utöka
antalet lägenheter i vård- och omsorgsboende inom nämndens ansvarsområde.
Tidvis är det svårt att tillgodose behovet för personer med biståndsbeslut i Torshälla
och för närvarande finns en väntelista till vård- och omsorgsboende. Om personer fått
vänta mer än tre månader på att beslutet verkställs, är nämnden skyldig att rapportera
detta till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. För 1:a kvartalet 2016 rapporterades
att 6 personer väntat mer än 3 månader. IVO kan besluta begära att
förvaltningsdomstolen fastställer en sanktionsavgift, som kommunen i så fall blir
skyldig att betala.
En person, som bedöms ha behov av och rätt till ett vård- och omsorgsboende, får ett
biståndsbeslut. Personen kan i sin ansökan även ange önskemål om att få flytta till ett
specifikt boende i kommunen. I möjligaste mån tillgodoses detta men det förekommer
att ledig lägenhet i vård- och omsorgsboende uppstår i något boende i någon annan
del av kommunen och dĺ erbjuds detta.
Bedömningen är att alla vård- och omsorgsboenden, som bedrivs i kommunen lever
upp till kvalitetskraven för en säker, god vård och omsorg, därför måste det anses som
skäliga erbjudanden i lagens mening.
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Med syftet att bättre hushålla med kommunens resurser, föreslås att möjligheten
begränsas att tacka nej till erbjudande om annat boende än det önskade.
Målet är att säkerställa att inga vård- och omsorgslägenheter står tomma annat än i
samband med en utflyttning. En väntelista för att möjliggöra en omflyttning till önskat
boende finns.
Förslaget minskar risken för att kommunens korttidsvård är fullbelagd och därmed att
personer, som är färdigbehandlade och utskrivningsklara från sjukhuset, inte kan tas
emot för vård och omsorg i kommunens regi. Om dessa personer dessutom fortsatt
finns kvar i Landstingets verksamhet innebär det ett betalningsansvar för kommunen.
Finansiering
Minska kommunens risk för betalningsansvar till Landstinget och sanktionsavgifter till
IVO.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Minskad valfrihet för personer, med behov av och rätt vård och omsorg, att välja var
det ska ske. Ökad möjlighet för personen att fĺ behovet av vård- och omsorg av rätt
kompetens och i rätt tid.
Möjlighet till minskade kostnader för betalningsansvar till Landstinget.
Bättre resursutnyttjande för kommunen inom korttidsvård samt vård- och
omsorgsboende.
Föredragande: Anna Werner
____
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsförvaltningen, för kännedom
Kommunledningskontoret, för kännedom
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TSN/2016:88

§ 49
Yttrande över medborgarförslag - Skapa
mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa
invandrare och pensionärer
Beslut
Yttrandet antas

Förslag till Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget tillstyrks med uppdrag till nämnderna att utveckla mötesformer i
samklang med förslaget.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 9 maj 2016, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd har möjlighet att senast den 7 september 2016 yttra sig över
Medborgarförslag daterat 2016-02-02 från Avat Bahramis. Medborgarförslaget föreslår
att en livlig aktivitet skapas och utvecklas i möte mellan invandrare och pensionärer
inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen. Befintliga lokaler tas i
anspråk. Syfte att öka kontakten, stärka invandrares språk- och samhällskunskap i
dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig förståelse och respekt för varandras
likheter och olikheter.
Torshälla stads nämnd erbjuder idag möjlighet till möten mellan människor i olika
former på Medborgakontoret/Torshälla direkt, biblioteket och Ebelingmuseet.
Dessutom finns en mötesplats öppen varje vardag och nio olika mötesplatser för
pensionärer i olika delar av Torshälla, som leds av frivilligkrafter en dag per vecka.
Bedömningen är att mötesplatserna mycket väl kan utveckla former för att öppnas för
invandrare i enlighet med Medborgarförslaget. Viktigt att det sker i samråd med och
formas tillsammans med deltagarna.
Finansiering
Personalkostnader ca 15 tkr för planering, förberedande informationsinsatser och
introduktion till mötesplatser 40 timmar under ett år. Layout för information och
publicering på webb, veckoannons och Torshälla runt mellan 15-20 tkr/år.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Stimulering av möten mellan människor kan bidra till ökad delaktighet och utveckling
av demokratin. Användande av befintliga resurser bidrar till en effektiv organisation
för att förbättra integrationsarbetet.
Föredragande: Karin Engstad
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2015:137, TSN/2016:3, TSN/2016:59, TSN/2016:6, TSN/2016:7

§ 50
Anmälan av delegationsbeslut 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1 – beslut 2016-05-25 – Uppdrag till förvaltningen att lämna ut fd nämndledamots epostlogg för perioden 2015-08-01 – 2016-02-11.
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – beslut 2016-04-04 – Överenskommelse utställning Ebelingmuseet Gertrud
Alfredsson
1.7 – beslut 2016-05-09 – Avtal Torshälla IBK, 1 år, undervisning innebandy
1.7 – beslut 2016-05-12 – Avtal MoreTec, 1 år, vid 3 tillfällen ljud- och ljus mm vid
arrangemang sommaravslutning, UET-mässa samt Lucia.
1.7 – beslut 2016-05-16 – Uppsägning av avtal med InfoPoint (MBK)
1.7 – beslut 2016-05-17 – Avtal utställning Ebelingmuseet, Berättelser i en väska
1.7 – beslut 2016-05-18 – Ändring av hyresavtal Strömsholms kanalbolag AB, gällande
skadelöshetsklausul
Personalärenden
Listor mars – april 2016
Gator- och trafik
6.3 – beslut 2016-05-18 – yttrande till Polismyndigheten över Filadelfia Torshällas
ansökan om tillstånd för tältmöten och sångstunder
Vård och omsorg
Lista avgiftsbeslut 2016-05-01
Biståndsutskott
Protokoll: Extra 2016-05-10 § 31, Extra 2016-05-13 § 32, 2016-05-17 §§ 33 - 40,
2016-05-30 §§ 41 – 54
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Arbetsutskott
Protokoll: 2016-05-30 §§ 42 – 46
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.

____
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TSN/2015:1, TSN/2016:4

§ 51
Ärenden för kännedom 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag - beslut 2016-04-28, § 63 - Val till kommunala uppdrag
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:98 - 2016:108
Landstinget Sörmland
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Protokollsutdrag – beslut 2016-04-22 § 14/16 – Uppföljning av handlingsplan för
hemsjukvården
____
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TSN/2016:2

§ 52
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
IVOs beslut om avslut av ärende gällande Lex Sarah-anmälan
Föredragande: Anna Werner
Utredning hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads
förvaltning och övriga förvaltningar
Föredragande: Madelene Eriksson
-Utpekat delegationsbeslut
-Lex Maria Gökstensskolan
-Betygsresultat Gökstensskolan
Föredragande: Ulrika Hansson
Torshälla förskolor, aktuellt läge kring kö och lediga platser
Föredragande: Ingrid Sköldmo, Ulrika Hansson
Näringsliv och arbete
Föredragande: Mattias Rossköld
Turism och besöksnäring samt destinationsutveckling
Föredragande: Martin Roos, Maria Ringström
Torshälla 700 år, avstämning aktuellt läge
Rapport om pågående arbete och inkomna ansökningar till jubileumsfonden
Föredragande: Annika Edetun Lahtinen
Ekonomi och nyckeltal, januari - maj
Föredragande: Mattias Anglemark
Preliminär verksamhetsplan 2017
Föredragande: Annette Johansson
____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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