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Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 – 16.05

Beslutande

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

Ersättare

Majlis Strandberg (S)
Jonny Pettersson (S)
Nina Hedenfeldt (MP)
Charlotte Elf (SD)
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Ingrid Sköldmo
Ulrika Hansson
Jeanette Lijesnic
Annette Johansson
Karin Engstad
Rina Oord Lundh

förvaltningschef
biträdande förvaltningschef
ekonomichef
tf kvalitetschef
utvecklingsstrateg område vuxen
utvecklingsstrateg orts- och stadsutveckling
Anna Geschwindt Eriksson kommunikationsstrateg § 46
Ann-Kristin Rydberg
sekreterare
Caroline Andersson
Jim Eriksson
Cathrine Olsson
Dan Bauman
Anders Larsson
Riikka Vilkuna
Madelene Eriksson
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TSN/2016:87

§ 41
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SOL, kvartal 1, 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 13 april 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 första
kvartalet 2016, perioden 1 januari till och med 31 mars.
För första kvartalet 2016 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 8 ärenden.
Särskilt boende inom äldreomsorgen
• 6 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under första kvartalet 2016. Den brukare som väntat plats längst
har stått i kö till önskat boende i Eskilstuna och har tackat nej till erbjuden
insats vid två tillfällen. 1 brukare som väntat på plats på särskilt boende har fått
insatsen verkställd under detta kvartal.
Övriga brukare som väntar plats har andra insatser.
•

1 brukare har erbjudits daglig verksamhet, men har inte tackat ja då försök
gjorts att påbörja insatsen.
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Omsorg om funktionshindrade
• 1 brukare har erbjudits insats i form av boendestöd, men har avböjt erbjudna
tider för uppstart av insatsen.
Individ- och familjeomsorg
• Inget icke verkställt beslut har rapporterats under perioden.
Föredragande: Caroline Andersson

____
Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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TSN/2016:27

§ 42
Beslut om utökat tättbebyggt område i Solvik
Amtorp_Udden_Vikens vägförening Torshälla
Beslut
Torshälla stads nämnd beslutar att området inom Solviks vägförening och
Amtorp/Udden/Vikens vägförening ska ändras till ”inom tättbebyggt område” i den
mening som anges i Trafikkungörelsen (1998:1276) 10 Kap 3§ 1a.
Beslutet gäller från och med 2016-09-01.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, den 4 maj 2016, förslag till beslut.
Solviks samfällighetsförening och Amtorp/Udden/Vikens vägförening har 2015-0423 inkommit med en ansökan till Eskilstuna kommun stadsbyggnadsförvaltning, om
att ändra Solvik från ”utanför tätbebyggt område” till ”inom tätbebyggt område.
Området är detaljplanerat (”Uddaskogen, Udden Amtorp m.fl.” nr 1252-0). Ansökan
vidarebefordrades till Torshälla stads nämnd för beslut, eftersom området ingår i
Torshälla stads förvaltningsområde.
Efter införandet av trafikförordningen (1998:1276) beslutade Torshälla stads nämnd
2010-05-11 att klassificera följande områden till tättbebyggt område: Mälarbaden,
Mälby, Ängsholmen, Växbyholm, Roxnäs, Kogne, Granbacken, Torshälla tätort,
Edvardslund, Göksten och Glömsta. (Bilaga 1)
I och med omklassificeringen till ”inom tättbebyggt område” tar kommunen över
beslutanderätt om vägars färdhastighet, stannande och parkering. Utom tättbebyggt
område ansvarar Länsstyrelsen.
Området som ansökan avser ingick inte i Torshälla stads förvaltningsområde vid
tidpunkten då övriga områden i Torshälla omklassades till ”inom tättbebyggt område”.
Sedan 2011-01-01 ingår området (tidigare statistikområde 6431 och 6433) i Torshälla
stads förvaltningsområde (nu statistikområde 1334, se bilaga 2).
Ansökan avser området i Detaljplan Uddaskogen/Amtorp/Udden m.fl. plannummer
1252-0 antagen 2003-08-28 (bilaga 3), där nedanstående gator ingår helt eller delvis:
• Mullvadsvägen, Vikenvägen, Grävlingsvägen, Uddaskogsvägen, Vesslevägen,
Illervägen, Rävstigen, Rådjursvägen, Amtorpsvägen, Igelkottsvägen,
Näbbmusvägen, Ekorrstigen samt Älgstigen.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Väghållaransvaret i området åligger vägföreningarna. Därmed ansvarar
vägföreningarna för, och bekostar, investeringar och kostnader för allt som rör gator,
belysning, gång- och cykelvägar etc. samt hastighetsbegränsande åtgärder och
konsekvenser av dessa.
Eskilstuna kommun har väghållaransvar för Bjällerstavägen från Holmenleden fram
till korsningen Näbbmusvägen.
Begreppet ”tättbebyggt område” är centralt inom trafikregleringen där bland annat
Trafikförordningen (3 kap 17§) anger att det inom tätbebyggt område får fordon med
en hastighet av högst 50 km/tim.
Remisshantering
Förslaget till nya gränser för tättbebyggt område för Solviks, Amtorp/Udden/Vikens
vägföreningar i Torshälla har sänts för yttrande till Trafikverket och Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har 2015-11-24 inkommit med yttrande. Länsstyrelsen har inga
synpunkter på ändring av definition för området till tättbebyggt område.
Trafikverket har 2015-11-13 inkommit med yttrande. Trafikverket har inget att erinra
mot tillkommande av tättbebyggt område då ärendet inte berör statliga vägar.
Föredragande: Rina Oord Lundh och Jim Eriksson
Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
____
Beslutet skickas till:
Solviks Samfällighetsförening
Gatu-, park- och fritidsenheten
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
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§ 43
Revidering av delegationsordning
Beslut
Föreslagna ändringar antas samt borttag av anmärkning under avsnitt 13.1.17 – LVU:
”tjänstgörande ordförande i de fall biståndutskotts beslut ej kan avvaktas”.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd har beslutat om firmateckningsrätt och delegationsordning.
Av nuvarande delegationsordning framgår rätten att teckna avtal i nämndens namn i
punkterna 1.6 för nämndens ordförande respektive 1.7 förvaltningschef och
arbetsutskott.
Följande tillägg och förtydligande behöver göras under punkten 1.7:
1.7 Lägg till delegat: ekonomichef
1.7.1 Rätt att teckna, ingå och säga upp hyresavtal för lägenhet ”kommunkontrakt” till
enskilda i biståndsärende. Delegat: Boendesamordnare
I juridisk mening finns det endast en juridisk person i kommunen nämligen Eskilstuna
kommun. Kommunfullmäktige har i nämndernas reglementen bestämt att nämnderna
har processbehörighet för Eskilstuna kommun inom sina respektive ansvarsområden.
Det innebär att Torshälla stads nämnd själv eller genom ombud får föra kommunens
talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt
att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal för Eskilstuna kommun genom Torshälla
stad nämnd.
Firmateckningsrätt bestämmer nämnden om i ett särskilt beslut. Firmateckningsrätten
kan skilja sig från rätten att besluta om att på nämndens vägnar ingå ett avtal. I
förvaltningens förslag till beslut har det bedömts att den som har rätt att besluta om
att ingå angivna avtal också bör ha rätt att teckna dessa avtal.
Beslut utifrån delegationsordning rapporteras till nämnden månatligen och vinner laga
kraft när besvärstiden för beslutsprotokollet går ut.
Boendesamordnare i Torshälla socialtjänst samarbetar med fastighetsägare för att få
tillgång till hyreslägenheter, som kan hyras ut till bostadslösa personer med behov av
och rätt till stöd för att åter kunna accepteras, som hyresgäst med förstahandskontrakt. Inom ramen för boendesamordningen tecknas hyresavtal för
andrahandsuthyrning, stöd ges i att sköta om bostaden och ansvara för att följa
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hyresavtalet. Syftet är att hyresgästen ska återfå fastighetsägares förtroende och åter
kunna accepteras och teckna förstahandshyreskontrakt. Hyreskostnaden för
kommunkontrakt betalas i första hand av den biståndsberättigade. Uppstår en skuld
regleras denna av nämnden i förhållande till fastighetsägaren. Skulden kvarstår dock
för den, som är berättigad till kommunkontrakt, kommunen bevakar och kräver
betalning.
Arbetsutskottet får information 2 ggr/år om avskrivning av skulder, vilket är en
bokföringsmässig åtgärd. Kommunen fortsätter skuldbevakningen.
Finansiering
I första hand betalas hyran av den kommunkontraktsberättigade personen.
Om skuld uppstår regleras denna av kommunen i förhållande till fastighetsägare.
Kommunen bevakar och fortsätter kräva in skulden av hyresgästen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kommunkontrakt innebär en möjlighet för personer och familjer, som av olika skäl
förlorat fastighetsägares förtroende som hyresgäst, att återupprätta detta och kunna
teckna ett första hands kontrakt. Bostad är en grundläggande faktor för hälsa och
social hållbarhet. Delegation till boendesamordnare att teckna kommunkontrakt
innebär en effektiv organisation.
Övriga redaktionella ändringar och tillägg under avsnitt 4, 6, 10, 11 och 13:
4.3 Ekonomi, Löpande administration
4.6 Ekonomi, Ekonomiskt bistånd
6. Gatu- och trafikärenden, Parkeringsverksamhet
10. Beslut enligt SoL – Socialtjänstlagen, Individ och familjeomsorg
11. Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
samt patientsäkerhetslagen, PSL
13.1 LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Biståndshandläggare i Torshällas socialtjänst saknar behörighet att fatta beslut om
insats i systemet Viva. Därav ändring av avsnitt 10 och 11 i delegationsordningen, att
endast socialsekreterare i individ och familjeomsorg har rätt att besluta om bistånd i
form av kontaktperson/kontaktfamilj.
Redaktionella ändringar under avsnitt 4.6. Där har punkter ur det som tidigare varit
inskrivet under avsnitt 10 som avser ekonomiskt bistånd flyttats.
Föredragande: Karin Engstad
____
Beslutet skickas till:
Socialtjänsten i Tsf
Vuxen-och utbildningsförvaltningen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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TSN/2016:3, TSN/2016:59, TSN/2016:6, TSN/2016:89

§ 44
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – beslut 2016-03-16 - Avtal mellan Torshälla stads förvaltning och Nyby Torshälla
Ridklubb
1.7 – beslut 2016-04-28 - Avtal mellan Torshälla stads förvaltning och Strömsholms
kanalbolag AB, kanalbåten m/s S:t Olof
3.3.18 – beslut 2016-05-04 – Lärare på Gökstensskolan, resa språkkurs England
Personalärenden
Listor februari - mars 2016
Socialtjänst
Lista för perioden 2016-04-01 – 2016-04-30
Gator- och trafik
6.3 – beslut 2016-04-14 – yttrande till Polismyndigheten över ansökan tillstånd
valborgsmässofirande på Holmberget
6.3 – beslut 2016-04-14 – yttrande till Polismyndigheten över ansökan tillstånd
Torshälla marknad
6.3 – beslut 2016-04-14 – yttrande till Polismyndigheten över ansökan om tillstånd för
blomstertåget
6.3 – beslut 2016-04-18 – yttrande till Länsstyrelsen om remiss gällande ansökan om
lokal trafikföreskrift Mälbyvägen
Vård och omsorg
Lista avgiftsbeslut 2016-04-01
Biståndsutskott
Protokoll: 2016-04-19 §§ 28 – 30
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-05-02 §§ 38 - 41
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Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
____
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TSN/2016:4, TSN/2016:8

§ 45
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens
Protokollsutdrag - beslut 2016-04-12 § 68 - Finansiering av Torshälla stads 700-ĺrs
jubileum
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:82 – 2016:97
____
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§ 46
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
Temanämnd: service, kultur och ungdom
Föredragande: Cathrine Olsson
Fiskevandringsled
Föredragande: Anders Larsson och Riikka Vilkuna
Storgatan, gestaltningsförslag
Föredragande: Rina Oord Lundh och Dan Bauman
Utredning om samarbete och samordning mellan Torshälla stads förvaltning och
övriga förvaltningar, aktuellt läge
Föredragande: Madelene Eriksson
På tur att peka ut ett delegationsbeslut:
Eine Ikonen (S)
Ekonomi och nyckeltal
Föredragande: Jeanette Lijesnic
Preliminär verksamhetsplan 2017, tidplan och upplägg av arbetet
Föredragande: Ulrika Hansson
____
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