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TSN/2016:147

§1
Utbildning/filmvisning - Mäns våld mot kvinnor
Uppdrag motverka mäns våld mot kvinnor är en grundläggande utbildning i form
av en kort film gjord för Eskilstuna kommunkoncern.
Filmen förmedlar grundläggande kunskap om vad mäns våld mot kvinnor är. Filmen
ger också en översiktlig presentation av Eskilstuna kommuns målsättningar och arbete
för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
Frågeställningar i Torshälla stads nämnd efter att ha sett filmen den 31 januari 2017:
 Hur reagerar du?
 Har du varit med om att någon utsatts för våld?
 Hur reagerade du?
 Vad gjorde du då?
 Känner du till någon i din närhet som utsätts för våld?
 Hur reagerar du på det?
 Ger filmen dig som politiker i Eskilstuna kommun och Torshälla stads nämnd
tillräcklig kunskap för att stå upp för jämställdhetsmålet ”Mäns våld mot
kvinnor ska upphöra”?
Föredragande: Karin Engstad
____
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TSN/2016:144

§2
Yttrande över remiss - Vatten- och avloppsplan för
Eskilstuna kommun
Beslut
Torshälla stads nämnd antar yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen

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

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivesle, daterad den 25 november 2016, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har fått möjlighet att yttra sig över kommunens förslag till
Vatten- och avloppsplan. På senare tid har behovet av en samlad planering för all
typ av vatten- och avloppsförsörjning blivit tydligare. Att inom kommunkoncernen
gemensamt planera för utbyggnad, förnyelse och andra åtgärder är en nödvändighet
för en fungerande vatten- och avloppsförsörjning för såväl befintlig som
nytillkommande bebyggelse. En god framförhållning som grund för planering av
åtgärder ökar möjligheten för kommunens förvaltningar och bolag att planera sina
investeringar. På så vis kan en mer hållbar ekonomisk situation skapas.
Remissförslaget omfattar:
1. Vatten- och avloppsöversikt - bakgrund, förutsättningar, roller, med
bilagor tillhörande ärendet.
2. Vatten- och avloppsplan för Eskilstuna kommun med bilagor
tillhörande ärendet.
3. Riktlinjer för vatten- och avloppsplanering i Eskilstuna kommun - processen
för vatten- och avloppsplanearbetet.
4. Åtgärder enligt Riktlinjer för vatten- och avloppsplanering - utveckling av
processen.
5. Vatten- och avloppslösningar i väntan på utbyggd allmän vatten- och
avloppsanläggning.
Vatten- och avloppsplanen beskriver vilka vatten- och avloppslösningar som
planeras för olika områden med befintlig bebyggelse. I förslaget till vatten- och
avloppsplan hanteras tillämpningen av Vattentjänstlagen, vilket resulterar i ett
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förslag på utbyggnadsplan innehållande 12 områden med totalt cirka 800 befintliga
bostäder.
Områdena har tagits fram med hjälp av GIS-analyser med avgränsningarna att
husen ska vara minst 25 m2 stora, finnas i en grupp om minst 20 st hus med max 50
meter mellan husen. Områden med 15-19 st hus kontrollerades också i analysen.
Planen berör även kort att det ska i samband med remisstiden tas fram principer för
hanteringen av den avbrutna VA-utbyggnaden längs Mälarstranden.
För att vatten- och avloppsplanens olika delar ska kunna genomföras behöver
processen inom kommunkoncernen delvis byggas upp, delvis behöver befintlig
process utvecklas och kvalitetssäkras. För det arbetet har riktlinjer för vatten- och
avloppsplanering samt åtgärder enligt dessa tagits fram. Det är vatten- och
avloppshuvudmannen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna kommuns
miljökontor, stadsbyggnadsförvaltning samt kommunledningskontoret som är
involverade i planerings- och genomförandeprocessen samt hanteringen av enskild
vatten- och avloppsförsörjning.
Yttrande
Planen är väl genomarbetad och anger kommunens planer för VA-försörjning
under en längre period. Det finns delar i planens som bör tillföras och förtydligas så
att det får avsedd effekt.
-

-

-

-

-

Eskilstuna kommun har många antagna planer och policys , för att tydliggöra
VA-planens roll i förhållanden till andra planer bör detta beskrivas så att det
inte uppkommer konfliker mellan antagna planer. Ett exempel är kopplingen
till översiktsplanen som bör förtydligas.
VA-planen är en komplex plan som innehåller många bilagor. Dessa bilagor
bör vävas in i planen så att det blir tydligare vad som är styrande.
Tidplanen i planen är relativt generell med långa tidsangivelser. Tidplanen
med ansvar och kostnader bör specificeras mer för tydligare styrning.
Planen tar enbart höjd för befintlig bebyggelse, här bör kopplingen till
framtida planer för bebyggelse tydliggöras genom att t ex ange principer för
var kommunalt VA ska anläggas i kommunen.
Den fortsatta utbygganden av VA på Mälarstranden är av yttersta vikt. Det
är viktigt att det arbetet ges prioritet. Viktigt är även att definiera vad som
är Mälarnära. Det kan till exempel vara områden som topografiskt har
avrinning mot Mälaren som inte har tillfredsställanden VA-lösningar där
det finns uppenbara miljömässiga risker.
Avgränsningen som används kan innebära begränsningar för att förutse var
utbyggnad av kommunalt VA kan komma att behövas. Detta i förhållande
till att spridd bebyggelse på landet inte heller finns med gör att plan bör
kompletteras med principer för hur det ska hanteras.
Planen behöver även förtydyliga hur samarbete med andra kommuner ska
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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ske. Vissa av de utpekade områdena ligger nära kommungränsen och ett
samarbete behövs för att ta hänsyn till samhällsekonomiska värden.
Planen tar inte upp behovet av att se över underhåll avbefintligt VA-nät.
Detta kan likväl som nybyggnad generera kostnader som behöver planeras
för.
I de fall det inte finns möjlighet att anlägga kommunalt VA bör planen även
kunna ange riktning för alternativa lösningar i minder anläggningar. Till
exempel kan Södertäljemodellen i Hölö vara en modell att titta vidare på
om områden ligger för långt bort för att kommunalt VA kan vara aktuellt.
Södertäljemodellen har arbetats fram av LRF, SLU och Södertälje kommun
och där enskilda avlopp i kretslopp på ett bra, enkelt och kostnadseffektivt
sätt kan åtgärda sitt avlopp för att minska utsläppen av näringsämnen till
sjöar och vattendrag samt möjliggöra återföring av näringsämnena till
åkermarken.

Föredragande: Ulrika Hansson

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2016:148, TSN/2015:198

§3
Slutrapport internkontroll 2016 och
Internkontrollplan 2017
Beslut
1. Slutrapport för internkontroll år 2016 godkänns.
2. Internkontrollplan för år 2017 antas.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 21 december 2016, förslag till
beslut.
Internkontrollplanen för 2016 har omfattat 10 kontrollpunkter, och inkluderat alla
nämndens verksamheter.
Några av nämndens internkontrollpunkter uppvisar avvikelser och bör fortsatt vara en
del av nämndens internkontrollplan för 2017, där åtgärder ej bedömts vara tillräckliga
för fortsatt kontroll;
1. Att rutinerna för om barn försvinner är kända av personalen i förskolan.
2. Att rutinerna för anmälan till socialtjänsten om misstanke om ett barn far illa
är kända för medarbetare som arbetar med barn och unga.
I dessa två ovanstående punkter rådde det fortfarande viss osäkerhet gällande innehåll,
tillämpning och förvaring. Resultatet visade dock på en förbättring från föregående års
kontroll gällande punkt 2.


Att det finns rutiner som är kända för hur situationer kring hot och våld ska
hanteras.

Kontrollpunkten visar avvikelser. Det fortsatta arbetet inkluderas i enheternas arbete
med lokala krishanteringsplaner som föreslås vara en internkontrollpunkt 2017.


Att barnkonsekvensanalyser genomförs inför nämndens beslut.

Barnkonsekvensanalys har genomförts inför behov och prioriteringar 2017 samt inför
vissa förändringar i förskolan. Det behöver tas fram en rutin för att systematisera
arbetet, samt även genomföra en dialog med KLK/KS om handläggningstider på
remisser, framförallt sommartid. Bedömningen är att kontrollpunkten bör flyttas över
till Internkontrollplan 2017.
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Introduktion av nyanställda saknar i nuläget resultatredovisning och analys, vilket
innebär att en bedömning om fortsatta behov inte kan genomföras.
Kontrollpunkten om läkemedelshantering inom vård- och omsorg visar på avvikelser,
men av mycket låg omfattning i förhållande till det totala antalet
läkemedelsdistributioner. Att arbeta vidare för införande av digitala signeringslistor
samt hantering inom områdets systematiska kvalitetsarbete bedöms som tillräckligt
inför 2017.
Föredragande: Annette Johansson
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2016:136

§4
Yttrande över remiss av motion om ett pilotprojekt
för ökad idrott i skolan
Beslut
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.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 12 december 2016, förslag till
beslut.
Kim Fredriksson (SD) har den 23 augusti 2016 lämnat in en motion om ett
pilotprojekt för ökad idrott i skolan.
Motionärens motivering
 Sverige är ett av de länder i Europa som satsar minst på idrott i skolan
 Sverige har sjunkit rejält i Pisa-undersökningen
 Den ökade andelen överviktiga barn och ungdomar
 Fysisk aktivitet har byts ut mot stillasittande mobilsurfande eller dataspelande
 En ökad konsumtion av söta läskedrycker och snabbmat
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Valdemarsvik har gjort ett pilotprojekt som vi kan använda som ett gott
exempel

Yttrande
En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterat undervisningstimmar, hur
de ska fördelas framgår av tabell i yttrandet. Enligt timplanen ska grundskolan ha
totalt 500 idrottstimmar, det motsvarar i snitt 1,5 timmar i veckan.
I slutet av april 2016 föreslog riksdagens utbildningstillskott att antalet idrottstimmar
skulle öka från 500 till 600 samt att timmarna skulle tas från elevens val. Motiveringen
var att motverka stillasittande och barnfetma samt att forskningen visar att mer idrott i
skolan visar att eleverna presenterar bättre.
En internationell jämförelse visar att Sverige ligger illa till när det kommer till antalet
idrottstimmar i skolan. Frankrike, som har 108 timmar idrott per skolår i grundskolan,
toppar listan. I andra änden ligger Sverige. Med Sveriges genomsnitt på 56 timmar
idrott i skolan per år är det endast sju EU-länder som har mindre idrott i skolan.
Redan idag finns det möjlighet för varje enskild skola att öka antalet idrottstimmar i
skolan. Grundskolor som vill har möjlighet att, under vissa förutsättningar, använda
sig av skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent, för att istället lägga dessa timmar på
skolans val. Antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och
matematik får dock inte minskas1.
Hösten 2016 kunde samtliga huvudmän ansöka om statsbidrag för hälsofrämjande
skolutveckling. Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att
hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Det innebär att
när elever mår bättre, så kommer de att lära sig bättre. Samtidigt som att lärandet
stimulerar elevernas välbefinnande. Huvudmän kan söka bidrag för insatser med syfte
att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. Ökad fysisk aktivitet kan vara en del
av planerade insatser. Tyvärr har Eskilstuna kommun, tillsammans med många andra
kommuner, inte beviljats medel i första omgången.
Allt fler skolor satsar på att ta tillvara på rasterna i det förebyggande och främjande
elevhälsoarbetet på skolan. Det kan bland annat innebära att anordna aktiviteter som
ger fysisk aktivitet mellan lektionerna. Förutom att det ökar elevens tid som hen aktivt
rör på sig, minskar konflikter mellan eleverna på rasterna.
Att öka den fysiska aktiviteten i skolan behöver således inte enbart handla om att
utöka antalet timmar i idrott och hälsa. Fysisk aktivitet kan kopplas till andra ämnen i
läroplanen och bli en större del av den pedagogiska verksamheten.
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan1.159242
1
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2016-12-15 fastställde kommunfullmäktige den nya idrottspolitiska planen för 20162021. Bland annat gavs nämnden i uppdrag att:
 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.
 Utreda möjligheterna att införa idrott, rörelse och/eller motorikövningar
under skoldagens ram för att öka skolresultaten.
 Skolan och förskolan ska utifrån sitt uppdrag söka samverkan med
idrottsrörelsen för att bidra till att fler flickor och pojkar är fysiskt aktiva.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
- Tobias Gustafssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionen.
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/2016:138

§5
Yttrande över medborgarförslag - Reglera
användning av miljögifter och farliga kemikalier i
förskolor
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen och förslagsställaren.

Förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd samt kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att:
 Genomföras 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.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 12 december 2016, förslag till
beslut.
En medborgare har den 7 september 2016 lämnat in ett medborgarförslag om att
reglera användningen av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor.
Medborgarens motivering:
 Inomhusmiljön är en källa till miljögifter – vanliga vardagsprodukter kan
innehålla främmande och även farliga kemikalier ex. hormonstörande ftalater,
bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen och bisfenol A
 Vi behöver göra medvetna val för att minska exponeringen
Medborgaren yrkar följande:
1. Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att få en
bättre miljö på förskolorna och säkerställer att lägsta pris inte är styrande. (Se
nytt beslut i EU-parlamentet januari 2014.)
2. Antar ett handlingsprogram för en giftfri förskola som omfattar kartläggning
och plan för utbyte av inredning och leksaker till de med mindre hälso- och
miljöfarliga ämnen.
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3. Ställer krav på att förskolor i kommunen rensar ut befintliga varor med
potentiellt farliga kemikalier från förskolorna. (se Naturvårdsverkets rapport
”giftfria barn leka bäst”.)
4. Ge stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rörande
kemikalier i enlighet med lagstiftningen.
5. Säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att
inköpsrekommendationerna finns på alla förskolor, där miljö- och
kemikalieaspekter ingår.
6. Ställer krav på nybyggen och renoveringar så att inte nya problem uppstår.
7. Implementera krav mot miljögifter och farliga kemikaler i de delar av
styrdokument som berör förskolan och att detta följs upp årligen.
Yttrande
Sedan industrialiseringen tog fart i början av 1900-talet, har den årliga
kemikalieanvändningen i världen ökat från 7 miljoner ton kemikalier per år, till 400
miljoner ton. Idag innehåller allt i vårt samhälle kemikalier; kläder, förpackningar,
mobiltelefoner, byggmaterial, böcker, plastgranar, tv-apparater, leksaker, schampo och
livsmedel. Den här är en skrämmande utveckling som kommunen kontinuerlig måste
ha uppsikt på.
När det gäller Eskilstuna kommuns inköp och hantering av kemiska produkter och
kemikalier inom förskolor och skolor bedrivs redan idag ett mycket ambitiöst och bra
arbete. Kommunens totala varuinköp sker sedan många år tillbaka utifrån riktlinjer för
hållbar upphandling där obligatoriska krav på miljö- och hälsoaspekter finns med och
utvecklas detta gäller inte minst kemikalier och kemiska produkter.
De flesta kemikalier är trots allt relativt ofarliga för människors hälsa och miljön, men
andelen med oönskade effekter ökar stadigt. Forskare har tillexempel hittat tydliga
samband mellan kemikalier och många av våra vanligaste folksjukdomar i samhället
som fetma och diabetes. Forskning har också visat att kemikalier kan medföra
problem att skaffa barn, störa hormonproduktionen i kroppen eller ge mutationer på
arvsmassan. Kemikalier kan även vara långlivade i miljön och bioackumulerande.
Exempel på sådana ämnen som pekas ut i debatten är tillexempel PFOS, bromerande
flamskyddsmedel och ftalater. Det är emellertid ett fåtal ämnen där man med säkerhet
vet vilka effekter de medför på människa och miljö. Kunskap saknas i stora stycken
om ämnens farlighet på både kort och långsikt.
Eskilstuna kommun har som ekokommun hög ambition att leva upp till miljömålet
om en giftfri miljö.
Flera av förskolorna i Torshälla är byggda 1970-1980, och byggdes efter de krav och
normer som gällde då. Vart tredje år gör miljökontoret i Eskilstuna kommun, tillsyn av
samtliga förskolor. Områden som omfattas av tillsynen är bland annat förekomst av
radon samt avfalls- och kemikalierhantering. Senaste tillsynen gjordes våren 2015 då
mindre avvikelser konstaterades. Tillsynen avslutades hösten 2015 då alla avvikelser
var hanterade.
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När renoveringar görs används materiel som idag är godkända utifrån miljöaspekterna.
Eskilstuna kommunfastigheter AB (K-fast) förvaltar Torshällas förskolor och
använder sig av standarden ”Sunda hus” som föreslår bästa möjliga val. K-fast
ansvarar även för städning och upphandlar bästa möjliga val av produkter för städning
och rengöring.
Det finns ett aktivt arbete Torshälla stads förvaltning med att få bort så mycket farliga
kemikalier som möjligt från förskolorna. En utrensning av elektronikskrot, farliga
plaster, leksaker som innehåller skadliga kemikalier enligt Arbetsmiljöverket och
Naturvårdsverket har påbörjats på någon förskola. Naturskyddsföreningen och
Arbetsmiljöverkets olika framtagna listor över skadliga ämnen används i viss mån i
Torhällas förskolor. Vid inköp görs medvetna val för att minska exponeringen till
exempelvis så köps inte leksaker som innehåller hormonstörande ftalater. Det pågår
regelbundna diskussioner kring en giftfri förskola ute i verksamheterna, som en del av
det systematiska kvalitetsarbetet.
Eskilstuna kommun strävar efter att i största möjliga mån servera ekologisk mat i
kommunens förskolor. Inköpsstatistiken för januari till oktober 2016 visar att andelen
ekologiska inköp i Torshällas förskolor är 55,2%.
All städ- och tvätt-utrustning på förskolorna förvaras bakom låsta dörrar, och
personalen har rutiner för att dessa dörrar inte ska lämnas öppna utan tillsyn. De
kemikalier som används i samband med städ- och tvättarbetet på enheterna är av
sådan art att de har minst miljöpåverkan och är framtagna och testade enligt bästa
miljö val. Alla kemikalier är inköpta enligt gällande avtal. I samband med upphandling
ställs krav på att de skall vara så miljövänliga som möjligt och innehålla så lite
allergiframkallande medel eller miljöpåverkande beståndsdelar som möjligt.
Diskmaskiner som finns på förskolorna har i de flesta fall ett slutet system med
diskmedel där kemikalier är inlåst oåtkomlig för barnen. Även de förskolor som inte
har slutet system, förvarar kemikalierna inlåsta oåtkomliga för barnen. Kemikalier är
märkta med bra miljöval.
Vid upphandling av lekplatsutrustning och leksaker ställs följande krav:
 ”Samtliga offererade produkter ska vara säkra för barn och uppfylla gällande lagar och
förordningar om leksakers säkerhet och i förekommande fall produktsäkerhetslag.
 Leksaker får inte innehålla ämnen som kan vara cancerogena, mutagena eller
reproduktionsstörande i högre andel än som medges i lag om leksakers säkerhet.
 Kravet gäller alla leksaker som barn kan stoppa i munnen, även om de inte är avsedda för
att stoppa i munnen.
 Verifikation som beskriver innehåll i produkten, t ex ingående plaster, färg, lim eller andra
kemikalier ska skickas till beställaren på förfråga.”
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Leksaker, målarfärg, lim, lera, och andra produkter köps in via gällande avtal och är av
bästa miljöval och uppfyller kraven ställda i upphandlingen. Äldre leksaker som kan
misstänkas
Bedömningen är att det inte i första hand är ekonomin som sätter stopp för en helt
giftfri miljö, utan att okunskap är den främsta orsaken. Det finns ett fortsatt behov av
att utbilda personal och chefer. Utbildningen bör ge kunskap om vilka de
hormonstörande och produktionshämmande ämnena är, som till exempel Ftalater,
Bisfenol-A, flamskyddsmedel och PVC samt vilka produkter de vanligtvis
förekommer i och vilka konsekvenser dessa ämnen ger när barn och unga utsätts för
dem. Ett annat förslag är att förskolorna får en checklista som hjälper dem att
kartlägga vilka farliga kemikalier som finns på förskolan samt att de därefter kan göra
en handlingsplan. Den systematiska uppföljningen skulle med fördel kunna integreras i
arbetet med barnsäkerhetsronderna.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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TSN/2016:139

§6
Yttrande över medborgarförslag – Låt varje barn i
skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i
skolpengen
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 12 december 2016, förslag till
beslut.
Inger Salam Nouri har den 12 september 2016 lämnat in ett medborgarförslag om att
varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukten ska ingå i skolpengen.
Medborgaren yrkar på:
 När barn/elever är utan mellanmål sjunker blodsockret, vilket leder till att
barnen/eleverna inte orkar vara aktiva
 Dietister brukar ge råd att barn/elever ska ha ett mellanmål mellan frukost och
lunch
Det finns inget i lagar och förordningar som säger att skolan ska erbjuda
mellanmål/frukt på skoltid. Inte heller Eskilstuna kommuns riktlinjer för mat och
måltider anger detta. Kostnaden för en frukt/dag beräknas till 450 tkr/1000 elever och
år, vilket motsvarar drygt en tjänst/1000 elever. Det största ansvaret för näringsintaget
ligger för flertalet av eleverna utanför skolan, då majoriteten av dem äter enbart lunch
i skolan.
Torshälla skolor erbjuder frukt till alla barn som vistas på fritidsverksamheterna på
eftermiddagen.
Skollagen anger att skolan ska vara avgiftsfri. Om skolan kräver att elever har frukt
med sig varje dag, kan kostnaden inte längre anses som obetydlig. Skolan kan således
inte kräva detta.
Barnkonventionen anger även att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
beslut som rör barn (artikel 3) och att alla barn har rätt till liv, överlevnad och
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

17(29)

2017-01-31

utveckling (artikel 6). I frågan gällande frukt i skolan görs redan idag bedömningar
utifrån den enskilda individen. Elever som inte har ätit frukost och därför inte orkar
med skolarbetet, får möjlighet till att äta på skolan. Elever som inte har frukt med sig
till förmiddagsrasten, men bedöms behöva något i magen, får frukt eller liknande från
skolan.
Yttrande
Intentionen med medborgarförslaget är god, både utifrån likvärdighetsprincipen och
ur ett hälsoperspektiv. Det finns inget i lagar och förordningar som säger att skolan
ska erbjuda mellanmål/frukt på skoltid. Inte heller Eskilstuna kommuns riktlinjer för
mat och måltider anger detta. Forskning visar att frukt är bra för hälsan och ger ett
snabbt energipåslag som ökar prestationen. Livsmedelsverket rekommenderar att man
från 10 års ålder äter minst 500 gram frukt och grönsaker om dagen. I Eskilstuna
kommuns riktlinjer för mat och måltider i grundskolan anges att eleverna ska äta 100125 gram grönsaker och frukt i samband med lunchen, och alla skolor har därför
minst 5 olika komponenter i salladsbuffén dagligen.
Livsmedelsverket rekommenderar att frukosten bör ge 20–25 procent av dagens
energiintag, lunchen 25–35 procent och middagen 25–35 procent. Resten kan komma
från ett till tre mellanmål. Det största ansvaret för näringsintaget ligger för flertalet av
eleverna utanför skolan, då majoriteten av dem äter enbart lunch i skolan.
Redan idag erbjuds alla elever i Torshällas skolor, som vistas i fritidsverksamheterna
på eftermiddagen, en frukt om dagen. Många elever har en egen frukt med sig till
förmiddagsrasten.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:150

§7
Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar större
valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet
och familjen
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) har den 26 oktober 2016 lämnat in
en motion – Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet
och familjen; fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg
Motionärerna yrkar på följande:
 Kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln.
 Kommunen utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg
samt föreslå en tidplan för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna
kommun.
Yttrande
I skollagen 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med begreppet pedagogisk
omsorg. Pedagogisk omsorg kan t.ex. vara verksamhet där barn tas omhand i
personalens eget hem (traditionellt familjedaghem, ännu tidigare kallat
dagbarnvårdare) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas
i en särskild lokal. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi.
Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola eller fritidshem och vänder sig till barn
i samma åldrar (1-12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem.
Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den
förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst
kapitel 25). Förskolans läroplan (reviderad 2010) är vägledande, ej styrande, för
pedagogisk omsorg.
Det finns inga krav på att det ska finnas en viss form av pedagogisk omsorg i
kommunen, men kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om
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verksamhetsform. Kommunerna ska enligt 25 kap. 2 § skollagen sträva efter att
erbjuda barn pedagogisk omsorg. Däremot har alla barn rätt till förskola;
”Hemkommunen är ansvarig för att alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola erbjuds detta
om deras vårdnadshavare önskar det. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den
omfattning som det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet kan även
ha ett eget behov av att få plats i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. Utöver detta ska
barn även erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola.”2
Skollagen anger dessutom att alla barn ska från och med höstterminen det år barnet
fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året.
Pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare har inte funnits i Torshälla sedan 2001. I
oktober 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att avveckla pedagogisk
omsorg, i form av familjedaghem, till augusti 2016. Orsaken var bland annat att en allt
minskande efterfrågan. Sommaren 2015 slutade 15 barn men bara 4 barn fanns i kön
för att nyplacera. Att det i stort sett är en obefintlig kö till verksamheten är en orsak
till att verksamheten går med underskott:

Källa: BUN/2015:340
En annan orsak till beslutet om avveckling var att det har varit svårt att rekrytera
medarbetare till pedagogisk omsorg. Det har varit få antal sökande till tjänsterna, flera
har inte uppfyllt kravprofilen och flera sökande har inte varit bosatt i de områden där
önskemål av pedagogisk omsorg funnits.
Däremot finns ”Nattis”, som är en pedagogisk omsorg, kvar inom barn- och
utbildningsnämnden.
I dagsläget finns ”Nattis”, som är enda pedagogiska omsorg i Torshälla.

2

Skollagen (2010:800)
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Skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola/fritidshem:
 Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett
komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
 Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk
omsorg.
 I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man
inte i pedagogisk omsorg.
 I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns
det inga krav på för pedagogisk omsorg.
Det finns möjlighet för fristående huvudmän att ansöka om att starta pedagogisk
omsorg samt möjlighet att få bidrag för att starta pedagogisk omsorg.
För att kunna bedriva en pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare i Torshälla och
skulle det behövas ett visst antal dagbarnvårdare. Innan avvecklingen i augusti 2016
hade medarbetarna inom pedagogisk omsorg enligt avtal en reglerad arbetstid på 40
timmar/vecka. Detta medförde att schemat för medarbetarna inom pedagogisk
omsorg behövde läggas så att varje medarbetare var ledig en dag per vecka. Utifrån
detta var medarbetarna i pedagogisk omsorg organiserade i arbetslag som samarbetade
med gemensamma aktiviteter och avlastning när någon var sjuk eller när någon hade
sin lediga dag i veckan.
I den reviderade skollagen och läroplanen för förskolan har det förtydligats att
förskola är en rättighet för barnen, inte för deras vårdnadshavare. Förskolan är en
skolform som styrs av läroplaner och där undervisning och utbildning finns beskrivna.
I förskolan ska det finnas legitimerad personal. Forskning visar att barn som tagit del
av förskolverksamhet under sin uppväxt har bättre förutsättningar att nå målen i
skolan.
Barn har rätt till en likvärdig förskola. Barnkonventionen anger att alla barn är lika
mycket värda och har samma rättigheter. (Artikel 2) Det innebär i den här frågan att
alla barn ska få lika goda förutsättningar för god och hållbar utveckling. Det handlar
om att utgå från varje barns unika förmågor och skapa förutsättningar för varje barn
att utvecklas till sin fulla potential.
Att vara dagbarnvårdare innebär även andra arbetsuppgifter än den i den direkta
pedagogiska verksamheten. På förskolan har all personal fokus på det pedagogiska
uppdraget. Övriga uppgifter så som städning och matlagning utförs av annan personal
utbildad för detta.
Om pedagogisk omsorg skulle återinföras behöver organisationen av den samma se
annorlunda ut än den gjorde förut. Kanske skulle varje dagbarnvårdare kunna tillhöra
en förskola? Kanske skulle förskolläraren på den aktuella förskolan kunna ansvara för
planering av den pedagogiska verksamheten som ska ske inom den pedagogiska
omsorgen? Kanske skulle barnet kunna tillhöra en förskola där denne kan vara när
dagbarnvårdaren är sjuk eller ledig?
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Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag
- Magnus Arreflod (MP) yrkande om bifall till motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionen.
Ordföranden finner att Torshälla stads nämnd har beslutat i enlighet med Lars-Göran
Karlssons (S) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
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TSN/2016:153

§8
Yttrande över remiss av motion om att stärka stödet
till landsbygdsskolorna
Beslut
Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 24 oktober 2016 lämnat in en motion om att stärka
stödet till landsbygdsskolorna.
Motionären yrkar på följande:
 Att stödet till landsbygdsskolorna höjs vid nästkommande årsplan eller
kompletterande årsplan.
 Att delen som berör antalet elever för att få stödet ses över enligt motionens
intentioner.

Yttrande
Motionen är inte aktuell i och med att det inte finns några landsbyggsskolor inom
Torshälla stads nämnds ansvarsområde.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:151

§9
Yttrande över remiss av motion - Sällskapsdjur på
äldreboende
Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 3 januari 2017, förslag till beslut.
En motion om sällskapsdjur på äldreboende i Eskilstuna har lämnats in av Stefan
Krstic (L) till Kommunstyrelsen, som har remitterat ärendet till Vård- och
omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd för yttrande (KSKF/2016:512).
Liberalerna yrkar på att undersöka intresset för sällskapsdjur hos samtliga berörd
personal och boende inom Eskilstunas äldreomsorg samt vilka fysiska möjligheter som
finns på de olika boendena att införa detta. Liberalerna yrkar även på att om
förutsättningar och önskemål finns genomföra intentionen i motionen.
Socialstyrelsen har gjort en systematisk översikt av effekter och vetenskapligt stöd för
insatser med vårdhund för äldre i särskilt boende. Översikten av studier indikerar att
djurens betydelse i vården ger ökad livskvalitet för många äldre. Det finns enligt
Socialstyrelsen ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att uttala sig om effekter av
vårdhund.
Det finns en mängd lagstiftning och föreskrifter, som reglerar verksamhetens
möjlighet att inkludera sällskapsdjur i vården. Vårdgivaren är ansvarig för och måste
vara medveten om vilka risker, som uppstår när man tillåter djur i vården.
Torshälla stads nämnd ser positivt på att användandet av vårdhundteam utökas i
kommunen och att det anknyts till forskning för att bidra till ökad evidens på området.
Torshälla stads nämnd bedömer inte att det är rimligt att undersöka intresset för
sällskapsdjur hos personal och boende inom all vård- och omsorgsboendeverksamhet
samt undersöka boendeformernas förutsättningar. Det framgår inte av motionen om
den avser hundar eller sällskapsdjur i allmänhet.
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När en enskild brukare har önskemål om att ta med sig sitt sällskapsdjur till ett vårdoch omsorgsboende måste det föregås av att verksamhetsansvarig vidtar åtgärder för
att säkerställa att kraven i gällande lagstiftning och föreskrifter uppfylls. Det sker som
en del i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) och Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Thomas Stääv (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens förslag
- Thomas Stääv (L) yrkande om bifall till motionen
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionen.
Ordföranden finner att Torshälla stads nämnd har beslutat i enlighet med Lars-Göran
Karlssons (S) med fleras yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
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TSN/2017:7, TSN/2017:6, TSN/2017:3, TSN/2016:15, TSN/2016:8, TSN/2016:7,
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§ 10
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1-Ordförandebeslut 2017-01-11 - Förordnande av verksamhetschef för den
medicinska och psykologiska delen av elevhälsan
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2016-10-25 – Avtal Akademin för hälsa, vård och välfärd
1.7 – Beslut 2016-11-03 – Engagemangskontrakt – Gaytenor Sweden AB
1.7 – Beslut 2016-11-08 – Tilläggsavtal KFAST FSK Gökvingegränd, städkostnader
1.7 – Beslut 2016-12-09 – Överenskommelse utställning Ebelingmuseet
1.7 – Beslut 2016-12-14 – Avtal Torshälla 700 år – Hembygdsföreningen S:t Olofs
Gille
1.7 – Beslut 2016-12-22 – Överenskommelse utställning Ebelingmuseet
1.7 – Beslut 2016-12-27 – Avtal Torshälla 700 år – Torshälla Finska Förening
1.7 – Beslut 2016-12-27 – Avtal Niluprodukter Hyrtoaletter
1.7 – Beslut 2016-12-27 - Överenskommelse - leverans av heldagsabonnemang samt
transport till Tor och Freja
1.7 – Beslut 2017-01 03 – Tilläggsavtal KFAST Gökstensskolan, nytt ventilationsaggregat musikdelen
1.7 – Beslut 2017-01-09 – Överenskommelse utställning Ebelingmuseet
1.7 – Beslut 2017-01-09 – Överenskommelse utställning Ebelingmuseet
1.7 – Beslut 2017-01-10 – Avtal Torshälla 700 år – Ebelingmuseets Vänner
1.7 – Beslut 2017-01-10 – Avtal Torshälla 700 år – Ebelingmuseets Vänner
1.7 – Beslut 2017-01-17 – Engagemangskontrakt Torshälla 700 år – Circus Arts AB
1.7 – Beslut 2017-01-18 – Avtal Torshälla 700 år – Torshälla församling
1.7 – Beslut 2017-01-18 – Avtal Torshälla 700 år – Torshälla församling
Personalärenden
3. - Beslut 2016-12-28 – Överenskommelse, personalärende
3. Lista personalärenden november – december 2016.
Socialtjänst
10. Listor 2016-12-01 – 2016-12-31
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Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
11.5 – Avgiftsbeslut 2016-12-01 gällande november 2016
11.5 – Avgiftsbeslut 2017-01-01 gällande december 2016
Förskola och grundskola
9.1.1 – Beslut 2016-12-07 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
9.1.1 – Beslut 2016-12-20 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
9.1.1 – Beslut 2016-12-20 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
9.1.1 – Beslut 2017-01-11 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
9.1.1 – Beslut 2017-01-11 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
9.1.1 – Beslut 2017-01-12 – vistelsetid på fritids, Edvardslundsskolan
Ekonomi
4.2 – Beslut 2017-01-17 – Hyresavtal Cashpoint AB, kassaapparat Ung Fritid
Biståndsutskott
Protokoll: §§ 117-132
Arbetsutskott
Protokoll: 2017-01-17 §§ 1-12
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
____
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TSN/2017:4, TSN/2016:133, TSN/2016:127, TSN/2016:101, TSN/2016:93,
TSN/2016:32, TSN/2016:4

§ 11
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, § 254 - Komplettering av årsplan 2017 för
Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, § 255 - Förslag att erbjuda arbetsskor till
personal inom vård och omsorg samt förskola
Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, § 260 - Revidering av Eskilstuna kommuns
klimatplan
Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, § 292 - Förändring av personalförmånen
friskvård
Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, § 294 - Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, § 299 - Strategi med övergripande mål för att
motverka hemlöshet
Protokollsutdrag - beslut 2016-11-24, § 261 - Riktlinjer för stadsodling på allmän plats
i Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, § 293 - Genomförandeplan för samlad
måltidsorganisation i Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, § 298 - Utöka målgruppen för avgiftsfritt
boendestöd enligt SoL även till brukare som tillhör personkrets 1 enligt LSS
Protokollsutdrag - beslut 2016-12-15, § 290 - Samarbete/samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:156 – 2017:11
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Eskilstunas kommunala grundskolor – Förskoleklass till årskurs 6, utdelas
Eskilstunas kommunala grundskolor – Högstadiet årskurs 7 till 9, utdelas
Sammanträdesdagar 2017 för Eskilstuna kommuns styrelser och nämnder, utdelas
____
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TSN/2017:15, TSN/2017:2, TSN/2015:100

§ 12
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera

Förvaltning
Utvecklingsplan
Genomgång av förslag till utvecklingsplan för Torshälla. Förslaget ska bearbetas
vidare inför arbetsutskottets sammanträde den 14 februari 2017.
Föredragande: Pernilla Lindström och Rina Oord Lundh
Förändringsarbete utifrån KFs beslut 2016-12-15
Ett projekt är tillsatt för att genomföra samorganisering av Torshälla stads förvaltning
och övriga förvaltningar. Det som händer nu:
1. Analys av projektuppdraget- Vad?(december-januari)
2. Planering av projektet – Hur och när? (januari -februari)
3. Genomförande av projektaktiviteter - (mars-augusti)
4. Avslut – slutrapportering (augusti)
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Avvikelser, bordläggs och tas upp på kommande nämndsammanträde.
Hyreskonsekvens tillbyggnad Spångagården
Arbetsutskottet fattar beslut om hyreskonsekvens den 14 februari 2017.
Under april månad börjar tillbyggnationen av Spångagården.
Föredragande: Karin Engstad
Ekonomi och nyckeltal, uppföljning januari – december 2016
Torshälla stads nämnds resultat för år 2016: -4,6 mnkr.
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Utpekat delegationsbeslut, på tur att peka ut ett beslut: Kjell Monéus
Redovisas på kommande nämndsammanträde den 28 februari 2017.
____
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