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§ 12
Rapporter och frågor
Stadsutveckling, muntlig information
Genomgång av plan och byggprocessen, översiktsplan samt pågående strategiska
planer som berör Torshälla. Stadsbyggnadsförvaltningen återkommer för fortsatt
diskussion/information om aktuella planer med Torshälla stads nämnd och
förvaltning.
Föredragande: Anna Ekwall och Pernilla Lindström
____
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TSN/2016:19

§ 13
Verksamhetsidé Ung Fritid
Beslut
1) Verksamhetsidé för Ung Fritid antas
2) Verksamhetsinriktning för Ung Fritid antas

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 1 februari 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har i sin verksamhetsplan för 2015 uppdrag att ta fram en
verksamhetsidé för Ung Fritid. Syftet med verksamhetsidén är att förtydliga Ung
Fritids uppdrag och vad nämnden vill uppnå med Ung Fritids verksamhet.
Verksamhetsidén har tagits fram i nära samverkan med Kultur- och
fritidsförvaltningen. Arbetet har pågått under 2015 genom gemensamma
workshoppar med medarbetare från Ung Fritid Eskilstuna och Torshälla. Under
arbetet har jämställdhet, mångfald, flexibilitet, delaktighet/inflytande och
främjande/förebyggande arbete diskuterats. Kultur- och fritidsnämnden och
Torshälla stads nämnd har varit delaktiga arbetet genom samråd.
Du ungas perspektiv har säkerställts genom Ung Fritids årliga brukarenkät (Qualis),
Eskilstuna kommuns skolenkät och demokratiarbete i verksamheterna i Eskilstuna
och Torshälla.
Ung Fritids verksamhetsidé föreslås vara:
Ung Fritids verksamhet utgår ifrån att skapa möjligheter till en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Eskilstuna och Torshälla. Ungdomarna ska ha makt och
inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella
behov och förutsättningar.
Ung Fritid föreslås ha följande verksamhetsinriktningar:
• Hälsofrämjande – att stimulerar rörelse, skapande och upplevelser.
• Flexibilitet – de ungas behov och intressen är utgångspunkt.
• Inflytande - ungdomar ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande.
• Jämställdhet och mångfald - alla ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter till
en god fritid.
Föredragande: Rina Oord Lundh
____
Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden
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TSN/2015:88

§ 14
Rapport icke verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4
2015
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 januari 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 fjärde kvartalet 2015, perioden 1 oktober till och med 31 december.
För fjärde kvartalet 2015 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 3 ärenden. Dessutom har inrapporterats 4 ärenden som
verkställts eller avslutats av annan anledning under perioden.
Särskilt boende inom äldreomsorgen
• 3 brukare som väntar på permanent boendeplats har rapporterats som icke
verkställda under fjärde kvartalet 2015. 1 brukare står endast i kö till boende
i Eskilstuna och har tackat nej till erbjuden insats vid två tillfällen.
• 2 brukare som väntat på permanent boendeplats har fått insatsen verkställd
under kvartalet.
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Individ- och familjeomsorg
• Inget icke verkställt beslut har rapporterats under perioden.
• 2 ärenden har som rapporterats som icke verkställda under tredje kvartalet
har verkställts under perioden varav 1 kontaktfamiljsbeslut samt ett
boendestödsbeslut.
Föredragande: Pia Andersson
____
Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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§ 15
Yttrande över remiss av motion om att erbjuda
arbetsskor till personal inom vård och omsorg
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Särskilt yttrande
Solveig Pohjola (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 18 januari 2016, förslag till
beslut.
Motionen föreslår att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor för medarbetare i
vård- och omsorg.
Idag finns inga krav på att arbetsgivare i vård- och omsorgsverksamhet ska
tillhandahålla arbetsskor.
Nuvarande sjukfrånvaro bedöms inta vara relaterad till de skor som medarbetare
använt.
Ett genomförande enligt motionen skulle innebära en ökad kostnad på ca 130 tkr i
ett inledningsskede för verksamheten i Torshälla. Därefter återkommande kostnad
för komplettering till nya medarbetare samt successivt utbyte av skor.
Föredragande: Karin Engstad
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Robin Tannarp (M) och Solveig Pohjola (V) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Lars-Göran Karlsson (S) med fleras förslag om bifall till förvaltningens
förslag
• Tobias Gustafsson (SD) förslag till bifall till motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra.
Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Lars-Göran Karlssons (S) yrkande,
det vill säga att bifalla förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att
den som röstar enligt Lars-Göran Karlssons (S) yrkande röstar Ja och den som
röstar enligt Tobias Gustafssons (SD) yrkande röstar Nej. Torshälla stads nämnd
godkänner propositionsordningen.
Ledamöter med rösträtt
Lars-Göran Karlsson (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Maj-Lis Strandberg (S)
Rolf Svensson (S)
Ann Berglund (M)
Peter Utas (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Robin Tannarp (M)
Tommy Ellfolk (C)
Nina Hedenfeldt (MP)
Solveig Pohjola (V)
Adam Frisk (KD)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

13

Nej

Avstår

X
X
2

Torshälla stads nämnd beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2015:249

§ 16
Yttrande över remiss - Förslag till bredbandsstrategi
för Eskilstuna kommun
Beslut
Yttrandet godkänns och översänds till kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Anta bredbandsstrategin efter föreslagna kompletteringar.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 30 december 2015, förslag
till beslut.
Förslaget beskriver förutsättningarna för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun
som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur. Kommunen vill underlätta för marknadens aktörer att
bygga ut infrastrukturen för de boendes, företagarens och samhällets nytta.
I förslaget till bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad
utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt
kommunens roll som leverantör av e-tjänster. Varje mål har tillhörande mått för
uppföljning. Inom varje målområde formuleras ett antal strategier för att närma sig
målen med tillhörande aktiviteter.
Mål: Tillgänglighet till fast bredbandinfrastruktur ska öka
Mått: 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100
mbit/s senast år 2020. Årlig uppföljning baserat på Post – och telestyrelsen (PTS)
kartläggning.
Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 % tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket verifieras av
egna mätningar
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Mål: kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och användandet av
e-tjänster
Mått: 100 % av dem som har tillgång till det öppna statsnätet ska vid behov ges
tillgång till ett välfärdsbredband innan år 2017.
100 % av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov ges
tillgång till ett välfärdsbredband innan år 2018. Antalet digitala välfärdstjänster
som erbjuds via bredband ska ha ökat till år 2018.
Yttrande
De strategier man har tagit fram för de olika målen känns välformulerade och
igenomtänkta, förutom mål 3 som lägger störst fokus på välfärdsbredband.
För att stärka mål 2 bör man att titta vidare på hur 5G kan bidra. 5G planeras att
lanseras kommersiellt år 2020. 4G kan potentiellt komma upp till 80 mbit/s men på
grund av antal användare per mast så är hastigheten oftare närmare 15 mbit/s i
statsmiljö. 5G har en beräknad hastighet på 1 gbit/s och skulle även där hastigheten
bli 1/5 lägre än aviserat så blir det en hastighet på 200 mbit/s. Det vill säga, det
dubbla man vill uppnå med fiber. Vore det möjligt att utnyttja 3G- och 4G-master
för att bygga ut 5G precis som när man använde 2G-master för att bygga ut 4G?
Om den möjligheten finns kommer man att kunna få ett försprång gentemot andra
kommuner inom bredbandsutveckligen. Det kommer att leda till en ökad
attraktivitet för Eskilstuna kommun, både som bostadsort och för etablering av
företag. Den täckningskarta som gjordes med hjälp av sopbilar fungerade tyvärr
inte fullt ut då det blev tekniska problem. Enligt PTS bredbandskarta så finns det
enbart gröna prickar inom hela Eskilstuna kommun vilket betyder att flera än 90 %
har tillgång till 4G-bredband.
I textstycket ”Kommunen som tjänsteleverantör” så tas e-tjänst, e-hemtjänst och
välfärdsbredband upp. Texten behöver förtydligas så att alla kan förstå vad
välfärdsbredband och e-hemtjänst kan innebära. Det vore även önskvärt att
ytterligare förtydliga hur ”Eskilstuna direkt” kan komma att påverka kommunen
som tjänsteleverantör.
I strategin beskrivs vilka bidrag som finns för att främja denna utveckling. Idag har
kommunen inga möjligheter att få någon form av bidrag, vare sig av staten eller
EU, förutom kanalisationsstödet där det i oktober 2015 enbart fanns 200 000 kr
kvar. Finansieringen av denna strategi bör därför förtydligas. Detta gäller samtliga
mål, då man specificerar enbart kostnader för mål 1. Det finns även möjlighet för
att söka finansiering för att skapa redundanta nät av PTS. Redundans saknas för
Torshällas del så där borde en ansökan ske för att säkra upp detta. Ett förtydligande
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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behövs även kring hur kommunens kostnader och besparingar, genom att införa
välfärdsbredband, kommer att se ut.
Då det är flera leverantörer som agerar på marknaden är det viktigt att kommunen
initierar att det finns en god samordning för att säkra att utbyggnaden sker på ett
effektivt sätt, ansvaret och tillvägagångsättet för detta bör förtydligas i strategin.
Torshälla stads nämnd välkomnar en bredbandsstrategi. Bredbandskartan visar att
det är inne i centrala Eskilstuna tillgängligheten till fiber är störst. För att göra
Torshälla mer attraktiv som stad, såväl som bostadsort som etablering för företag,
är det mycket angeläget att våra invånare får ökad tillgång till fiberbredband så
snabbt som möjligt. Under 2016 kommer Eskilstuna direkt att lanseras, det kommer
att förenkla vardagen genom att man lättare kommer i kontakt med kommunala
tjänster. För att utnyttja detta till fullo så krävs det en bra och stabil uppkoppling.
Vi ser även välfärdsbredband som positivt för Torshälla, då vi anser att samtliga
invånare bör få tillgång till kommunala tjänster på ett enkelt och snabbt sätt.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2016:28

§ 17
Förslag till deltagande i projekt för utveckling av
forskningsbaserade läromedel i matematik
Beslut
1. Torshälla stads nämnd deltar i projektet under perioden 1 juli 2016 – 30 juni
2019.
2. Torshälla stads nämnd tillför 50 000 kr till projektet för perioden 1 juli – 31
december 2016. Finansieringen sker genom omfördelning från nämndens
ram 2016.
3. Torshälla stads nämnd föreslår kommunstyrelsen att teckna avtal med
Mälardalens högskola om deltagande i projektet för perioden 1 juli 2016 –
30 juni 2019, med möjlighet till förlängning till och med 31 december 2020.
4. Torshälla stads nämnd föreslår att kommunstyrelsen inbjuder Torshälla
stads nämnds grundskolor, barn- och utbildningsnämndens grundskolor och
fristående grundskolor i Eskilstuna kommun att delta i projektet.
5. Torshälla stads nämnd föreslår kommunstyrelsen att avsätta 1 miljon kr
2017, 1 miljon kr 2018 och 500 000 kr 2019 för deltagande i projektet.
Finansieringen hanteras i samband med Årsplan 2017, 2018 och 2019.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 1 februari 2016, förslag till
beslut.
Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne har inlett ett samarbete för att
utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik för grundskola med
utgångspunkt i Eskilstuna kommun. En forskargrupp på Mälardalens högskola har
påbörjat en förstudie finansierad av Sparbanken Rekarne. Förstudien ska vara klar i
juni 2016 då projektet går in i nästa fas som sträcker sig över fem år. Ett antal
utvalda skolor i Eskilstuna kommer att medverka med rektorer och lärare.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Sparbanken Rekarne delfinansierar projektet efter övergång från förstudie till
projektfas.
Förbättrade matematikkunskaper är en förutsättning för att säkerställa
Sveriges framtida behov av viktiga yrkesgrupper, såsom lärare, sjuksköterskor och
ingenjörer. Den kanske viktigaste orsaken till elevers försämrade resultat
i matematik är att det inom svensk skola helt saknas svenska forskningsbaserade
läromedel. Syftet med detta projekt är att bygga upp ett forskningsprogram
fokuserat på utveckling och implementering av vetenskapligt utvecklade läromedel
i matematik, som på ett effektivt sätt stödjer lärare och elever i
matematikundervisningen.
Projektet är indelat i tre faser:
•

Fas 1 består av att i en förberedande studie undersöka forskningsläget
samt etablera kontakter med skolor i Eskilstuna.

•

Fas 2 består av att i nära samarbete med lärare på skolor i Eskilstuna ta fram
forskningsbaserade läromedel i matematik.

•

Fas 3 består av utvecklingsfas med inriktning på matematikutbildning
i Sverige.

Ytterligare beskrivning av de tre faserna i projektet finns i bilaga – ”Toward a 21st
Century Mathematics Curriculum Resource”. I bilagan anges tidsperioder som har
förskjutits eftersom Fas 1 startar en månad senare än planerat.
Kommunen gör genom sin finansiering av projektet en viktig insats för
utvecklingen av forskningsbaserade läromedel i matematik. Genom Eskilstuna
kommuns bidrag till projektfinansiering ges möjlighet för grundskolor i Eskilstuna
kommun att delta i projektet och tillsammans med Mälardalens högskola utveckla
forskningsbaserade läromedel för högre måluppfyllelse och kunskapsutveckling
inom matematik. Både fristående grundskolor och kommunala grundskolor i
Eskilstuna kommun inbjuds till att delta i projektet.
Förslaget är att Eskilstuna kommun delfinansierar projektet med totalt 3 miljoner
kronor under perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning till
och med 31 december 2020. Eskilstuna kommun delfinansierar projektet med
500 000 kr 2016, med 1 miljon kronor under 2017, med 1 miljon kronor under
2018 och med 500 000 kr under 2019.
Projektet startar under budgetåret 2016 och för att kunna delta vid projektstart den
1 juli 2016 föreslås att Eskilstuna kommuns bidrag med 500 000 kr till
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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projektfinansiering under 2016 görs genom omfördelning av 225 000 kr från barnoch utbildningsnämndens budgetram, 50 000 kr från Torshälla stads nämnds
budgetram och 225 000 kr från kommunledningskontorets budgetram.
För delfinansiering under 2017-2019 föreslås att kommunstyrelsen avsätter 1
miljon kr 2017, 1 miljon kr 2018 och 500 000 kr 2019 för deltagande i projektet.
Finansieringen hanteras i samband med Årsplan 2017, 2018 och 2019.
Föredragande: Ulrika Hansson
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
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TSN/2016:24

§ 18
Torshälla stads nämnds verksamhetsberättelse för
2015
Beslut
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till Eskilstuna kommuns
årsredovisning för verksamhetsåret 2015.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 12 februari 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stad växer, både antalet invånare och antalet företag ökar. Behovet av fler
bostäder, förskoleplatser, skollokaler och äldreboenden är tydligt. 54 företag
nybildades i Torshälla under 2015 och därmed är det totala antalet företag 656.
Den positiva trenden av att fler vill bo och verka i Torshälla leder till att vi ser ett
behov av förstärkning inom vissa verksamheter för att kunna ge fortsatt kvalitativ
service.
Vård och sociala tjänster
Fortsatt stora behov inom socialtjänsten för barn och unga samt vuxna.
Missbruksvården genererar fortsatt stora kostnader. Antal vårddygn på institution
och antal vårddygn i familjehem ökar. Antal hushåll med försörjningsstöd har
minskat. Kostnad för försörjningsstöd är 13 miljoner kr under 2015. Team
Samagera startade under 2015 och är ett samverkansprojekt som beräknas ge goda
effekter.
Behov av stöd för äldre ökar. Korttidsenheten Tor och Freja, som togs i bruk i
början på 2015, har minskat kostnaderna för färdigbehandlade patienter från
sjukvården. Under 2015 togs beslut om byggnation av fler vård- och
omsorgsboenden, Spångagården och kvarteret Gillet. Volymerna inom hemtjänsten
ökar stadigt.
Utbildning
Ny förskola med åtta avdelningar togs i bruk under 2015. Det systematiska
kvalitetsarbetet har markant förbättrats på alla enheter i förskolan. Goda resultat
visas i både barnenkät och föräldraenkät.
Grundskolan visar goda resultat, att alla elever ska nå sina mål med betyg i alla
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ämnen är den största och viktigaste målsättningen.
Meritvärdena har ökat i årskurserna 6 till 9. Framför allt har pojkarnas resultat
förbättrats. Totalt i Torshällas skolor har 79,1procent betyg i 16 ämnen. Resultatet
är något högre än motsvarande resultat höstterminen 2014 (76,3procent).
Kultur och berikande fritid
Utlånings- och besöksstatistik på biblioteket i Torshälla minskar. Ebelingmuseets
konstverkstad lockar nya målgrupper, bland annat genom programmet ’Kreativ
seniorer’ där seniorer både lättare kan ta del av kultur och samtidigt vara
medskapande.
Fortsatt utveckling av kultur- och fritidsutbudet bidrog bland annat till
besöksrekord på sommartorget, med ca 3500 besökare under 2015.
Ung fritid har en marginell minskning av besök under 2015. Verksamheten arbetar
med att få fler flickor att ta del av utbudet.
Skulpturparken invigde nytt konstverk under 2015 och ska fortsatt utvecklas under
2016.
Miljö- och samhällsbyggnad
Torshälla växer, antal invånare 9475 (SCB 2014). Nya bostäder byggs, både i
kommunal och privat regi. Attraktiva stadsmiljöer utvecklas, bland annat Storgatan
och Krusgårdsparken. Vägerunderhållet behöver fortsatt förbättras.
Alla verksamhetsrestauranger är KRAV-certifierade. Systematiskt arbete för att
minska matsvinn pågår.
Miljöarbetet fortsätter utan ISO-certifikat på ett tillfredsställande sätt.
Näringsliv och arbete
Antal nybildade företag ökade med 54, totalt antal företag i Torshälla är då 656
stycken.
Destination Eskilstuna och näringslivsenheten i nära samverkan med orts- och
stadsutvecklingsarbetet.
Lokal turismstrategi framtagen med utgångspunkt från Eskilstuna kommuns
turismstrategi.
Varumärkesplattform för Torshälla stad är beslutad i Torshälla stads nämnd. Den
har utgångspunkt från platsvarumärket Eskilstuna Evolution (stad och landsbygd
för hela Eskilstuna). Genom tydligare profilering och kommunikation kan positiva
värden skapas gällande attraktivitet och ökad inflyttning, näringslivsutveckling, nya
företagsetableringar och ökad turism i Torshälla och i Eskilstuna.
Samhällsskydd och säkerhet
Arbetet för Trygga Torshälla fortsätter. Arbetet med att utveckla och etablera
rutiner för krisberedskap fortsätter. Bland annat har stab/ledning genomgått
utbildning i stabs- och ledningsmetodik under 2015.
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Demokrati
Nämnden genomför kontinuerliga medborgardialoger månatligen med uppehåll
under sommaren. Under hösten 2015 har nämnden även erbjudit möjlighet till chatt
via facebook i samband med medborgardialogerna.
Så kallade Öppna forum är en samverkansform där invånare bjuds in till dialog
inför utvecklingsprojekt som sker i Torshälla.
Torshälla runt, Torshälla stads förvaltnings tidsskrift, finns nu även att läsa digitalt
via eskilstuna.nu. Det går också att prenumerera på den så att den skickas till epostlåda. Detta bidrar till att fler utanför Torshälla-området kan följa vad som
händer i Torshälla.
Antalet synpunkter har minskat (122) under 2015, jämfört med 2014 (194). Nöjdinflytande-index ökade marginellt till 38 (gäller hela Eskilstuna kommun).
Processkvalitet
Arbetet med hållbar jämställdhetsintegrering har utvecklats under året, 80 procent
av nämndens verksamhet har kartlagt/kartlägger verksamhet enligt 3R.
Projekt för att bättre nyttja IKT som stöd pågår.
Arbetet med Torshällas 700-årsjubileum har startat och sker nära kopplat till ortsoch stadsutvecklingsarbetet, kommunikation samt utvecklingen av platsvarumärket
för Torshälla och Eskilstuna.
Medarbetare
Sjukfrånvaron har ökat marginellt under 2015 till 7,9 procent (7,8 procent 2014).
Arbete med analyser från chefsenkäten och medarbetarenkäten pågår kontinuerligt.
Handlingsplaner skapas och följs upp.
Ekonomi
Vård och sociala tjänster gör ett underskott på 30 miljoner kronor. 7,9 miljoner
kronor är ofinansierad verksamhet 2015, korttidsboendet och hemtjänst.
Semesterlöneskulden var 1,4 miljoner kronor (2014 0,1 mnkr).
Torshälla stads nämnds ekonomiska utfall för 2015 är 349,5 miljoner kronor, vilket
är en avvikelse mot budget med -19,9 miljoner kronor.
Föredragande: Ulrika Hansson, Jeanette Lijesnic och Rina Oord Lundh
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2014:322

§ 19
Effektiviseringar
Beslut
1. Förvaltningens förslag: Förvaltningen får i uppdrag att kontakta barn- och
utbildningsnämnden för förfrågan om samordning av nattisverksamheterna
Beslut: Torshälla stads nämnd avslår förvaltningens förslag
2. Förvaltningens förslag: Förvaltningen får i uppdrag att genomföra
samordning av verksamheter inom öppen service i Torshälla.
Beslut: Torshälla stads nämnd godkänner förvaltningens förslag
3. Förvaltningens förslag: Verksamhet med turistbåt genomförs inte under
2016 utan återupptas 2017
Beslut: Torshälla stads nämnd godkänner förvaltningens förslag
4. Torshälla stads nämnd ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med fler
förslag till besparingar.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 30 december 2015, förslag
till beslut.
Kommuner i Sverige har en svår ekonomisk situation innevarande och kommande
år. Det beror på lägre skatteintäkter än beräknat och ökade kostnader för vård och
omsorg. För Eskilstuna innebär det ett sämre resultat än beräknat 2015 och i värsta
fall ett underskott 2016 om inga åtgärder vidtas.
Alla nämnder har fått ett uppdrag av KS att redan 2015 genomföra åtgärder som
bromsar kostnadsutvecklingen. Uppdraget innebär att snabbt återställa ekonomisk
balans. I första hand ska strukturella och administrativa åtgärder genomföras som
inte får stora konsekvenser för invånare, brukare och kunder.
Förutom utredningsuppdragen som ges till förvaltningen har en rad åtgärder tagits
fram av förvaltningen för snabbt kunna återställa ekonomisk balans 2015. Dessa
insatser kräver inget nämnd beslut utan handlar om att minska
kostnadsutvecklingen och inte ta på sig mer kostnader än nödvändigt.
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Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Robin Tannarp (M), Tommy Ellfolk (C),
Nina Hedenfeldt (MP) och Solveig Pohjola (V) yrkar avslag till förvaltningens
förslag punkt 1.
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag punkt 2 och 3 samt
tillägg punkt 4 att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med fler förslag till
besparingar.
Föredragande: Ulrika Hansson, Rina Oord Lundh och Jeanette Lijesnic
____
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TSN/2016:3, TSN/2016:6

§ 20
Anmälan av delegationsbeslut februari 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2016-01-13 – Avtal handledning Nätverkskompaniet
4.3.5 – Beslut 2016-01-25 – Förteckning över attesträtter
1.7 – Beslut 2016-01-27 – Avtal InfoPoint Medborgarkontoret
1.7 – Beslut 2016-02-05 – Överenskommelse om resursanvändning socialförvaltningen

Skola
4.2.1 – Beslut 2016-01-27 – Avtal abonnemang Inläsningstjänst
9.1.1 - Beslut 2016-02-09 - Vistelsetid på fritids
Vård och omsorg
11.5 - Lista avgiftsbeslut 2016-02-01
Socialtjänst
Lista beslut för perioden 2016-01-01 – 2016-01-31
Personalärenden
3.1 – Listor för perioden januari 2016
Biståndsutskott
Protokoll: 2016-01-12 §§ 1 – 5, 2016-02-09 §§ 6 - 9
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-01-12 §§ 1 – 12, 2016-02-09 §§ 13 - 20
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
____
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TSN/2016:4

§ 21
Ärenden för kännedom februari 2016
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden
Protokollsutdrag 2016-01-28 – Verksamhetsidé Ung Fritid
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:14 – 2016:38
_____
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§ 22
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Medborgardialog kring äldrefrågor i Torshälla
Önskemål har framförts från lokala pensionärsorganisationer om att ha möten kring
äldrefrågor i Torshälla. Ett första möte är nu planerat till den 20 april 2016 klockan
13.30 i stora konferensrummet på Brogatan 13. Deltagare på mötet är lokala
pensionärsorganisationer, politiker i Torshälla stads nämnd samt tjänstemän i
förvaltningen. Arvode utgår inte.
Föredragande: Lars-Göran Karlsson (S)

Förvaltning
Torshälla 700 år, rapport aktuellt läge
Föredragande: Annika Edetun Lahtinen
Utpekat delegationsbeslut
Föredragande: Anna Werner och Conny Hall
På tur att peka ut ett delegationsbeslut: Solveig Pohjola (V)
Fler elever i grundskolan - Flytt av 2 st förskolegrupper till Staren 2
Föredragande: Ulrika Hansson
Nyckeltal samt behov och prioriteringar
Föredragande: Jeanette Lijesnic och Ulrika Hansson
_____
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