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2017-01-20

Dag och tid

Tisdagen den 31 januari 2017 , klockan 13.00

Plats

Stor konferensrummet, Brogatan 13

Ledamöter
1. Lars-Göran Karlsson (S) ordf
2. Eine Ikonen (S) 1:e vice
3. Sirkka Koskivuori (S)
4. Leif Thorstenson (S)
5. Annika Rydberg Ajakainen (S)
6. Ann Berglund (M)
7. Peter Utas (M)
8. Gunnel Ristander (M)
9. Kjell Monéus (M)
10. Tommy Ellfolk (C)
11. Magnus Arreflod (MP) 2:e vice
12. Solveig Pohjola (V)
13. Thomas Stääv (L)
14. Mikael Nygren (SD)
15. Tobias Gustafsson (SD)

Ersättare
16 Maj-Lis Strandberg (S)
17. Rolf Svensson (S)
18. Jonny Pettersson (S)
19. Robin Tannarp (M)
20. Kaj Madsen (M)
21. Nina Hedenfeldt (MP)
22. Vakant (KD)
23. Charlott Elf (SD)

Ärende

Förvaltning
Ingrid Sköldmo, förvaltningschef
Ulrika Hansson, biträdande förvaltningschef
Annette Johansson, tf kvalitetschef
Ann-Kristin Rydberg, sekreterare

Karin Engstad, utvecklingsstrateg, punkt 10, 13
Pernilla Lindström, SBF, punkt 13
Rina Oord Lundh, utvecklingsstrateg, punkt 13
Mattias Anglemark, tf ekonomichef, punkt 13

Beteckning

1.

Protokollsjustering

2.

Utbildning - Filmvisning - ”Mäns våld mot
kvinnor”

TSN/2016:147

3.

Yttrande över remiss - Vatten- och avloppsplan
för Eskilstuna kommun
Föredragande: Ulrika Hansson

TSN/2016:144

Förslag

Mikael Nygren

2017-01-31 KS

Förvaltningens förslag:

Torshälla stads nämnd antar
yttrandet och översänder det till
kommunstyrelsen

Förslag till kommunfullmäktige
Vatten- och avloppsplanen antas
efter justeringar utifrån nämndens
yttrande.

Arbetsutskottets förslag:
Öppen

4.

Slutrapport internkontroll 2016 och
Internkontrollplan 2017
Föredragande: Annette Johansson

TSN/2015:198
TSN/2016:148

Förvaltningens förslag:

1. Slutrapporten för
internkontrollen 2016 godkänns.
2. Internkontrollplan för år 2017
antas.

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

5.

Yttrande över remiss av motion om ett
pilotprojekt för ökad idrott i skolan
Föredragande: Annette Johansson

2017-01-20

TSN/2016:136
2017-02-01 KS
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Förvaltningens förslag:

Yttrandet antas och skickas till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad enligt
Torshälla stads nämnds yttrande:
 Timplanen anger 500 timmar
idrott och hälsa under elevens
skoltid. Varje enskild skola har
möjlighet att utöka antalet
idrottstimmar genom att
använda ”skolans val”.
 Allt fler skolor tar tillvara på
rasterna i det förebyggande och
främjande elevhälsoarbetet,
genom bland annat organiserade
aktiviteter på rasterna.
 Ökad fysisk aktivitet i skolan
behöver inte enbart handla om
att utöka antalet timmar i idrott
och hälsa.
 Kommunfullmäktige har bland
annat gett nämnden följande
uppdrag i den idrottspolitiska
planen:
o Utforma skolgårdar så
att de stimulerar till lek,
spontan rörelse och
idrott för både flickor
och pojkar, unga
kvinnor och unga män
ur ett
barnrättsperspektiv.
o Utreda möjligheterna att
införa idrott, rörelse
och/eller
motorikövningar under
skoldagens ram för att
öka skolresultaten.
o Skolan och förskolan
ska utifrån sitt uppdrag
söka samverkan med
idrottsrörelsen för att
bidra till att fler flickor
och pojkar är fysiskt
aktiva.

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag
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6.

2017-01-20

Yttrande över remiss - Medborgarförslag Reglera användning av miljögifter och farliga
kemikalier i förskolor
Föredragande: Annette Johansson

TSN/2016:138
2017-02-01 KS
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Förvaltningens förslag:

Yttrandet antas och skickas till
kommunstyrelsen och
förslagsställaren.

Förslag till kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden,
Torshälla stads nämnd samt kulturoch fritidsnämnden får i uppdrag att:
 Genomföra utbildningsinsatser i
verksamheter som möter barn
och unga.
 Ta fram/besluta om en
checklista som hjälper
verksamheterna att kartlägga
vilka farliga kemikalier som finns
i verksamheten.
 Framtagning av handlingsplan
utifrån kartläggningarnas
resultat, och integrera planerade
insatser i arbete med behov och
prioriteringar.

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag

7.

Yttrande över remiss - Medborgarförslag - Att
varje barn i skolan ska få en frukt per dag och
att frukt ska ingå i skolpengen
Föredragande: Annette Johansson

TSN/2016:139

Förvaltningens förslag:

2017-02-01 KS

Yttrandet antas och skickas till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget avslås

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag.

8.

Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar
större valfrihet att välja den omsorg som är bäst
för barnet och familjen
Föredragande: Annette Johansson

TSN/2016:150
2017-02-01 KS

Förvaltningens förslag:

Yttrandet antas och skickas till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag

9.

Yttrande över remiss av motion om att stärka
stödet till landsbygdsskolorna
Föredragande: Annette Johansson

TSN/2016:153
2017-03-08 KS

Förvaltningens förslag:

Yttrandet antas och skickas till
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag
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10.

2017-01-20

Yttrande över remiss av motion - Sällskapsdjur
på äldreboende
Föredragande: Karin Engstad

TSN/2016:151
2017-03-08 KS
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Förvaltningens förslag:

Förvaltningens förslag till yttrande
godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Arbetsutskottets förslag:
Enligt förvaltningens förslag

11.

Anmälan av delegationsbeslut

TSN/2017:3

Förvaltningens förslag:
Skrivelserna läggs till handlingarna

12.

Ärenden för kännedom

TSN/2017:4

Förvaltningens förslag:
Skrivelserna läggs till handlingarna

13.

Rapporter och frågor

TSN/2017:1

Förtroendevalda
Förvaltning
Utvecklingsplan
Föredragande: Pernilla Lindström,
Rina Oord Lundh
Förändringsarbete utifrån KFs beslut 2016-12-15

Föredragande: Ingrid Sköldmo

- Avvikelser
-Hyreskonsekvens tillbyggnad Spångagården
Föredragande: Karin Engstad
Ekonomi och nyckeltal
Föredragande: Mattias Anglemark

Välkommen!
Lars-Göran Karlsson
ordförande

Ann-Kristin Rydberg
sekreterare
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