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2017-09-19

Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 – 15.55

Beslutande

Lars-Göran Karlsson, ordförande
Majlis Strandberg (S) ersätter Eine Ikonen (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Leif Thorstenson (S)
Annika Rydberg (S)
Ann Berglund (M)
Iiham Ibrahim (M) ersätter Kaj Madsen (M)
Nina Hedenfeldt (MP) ersätter Gunnel Ristander (M)
Vakant ersättare för Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Vakant ersättare för Thomas Stääv (L)
Thomas Stääv (L)
Charlotte Elf (SD)
Susanne Bergqvist (SD) ersätter Mikael Nygren (SD)

Utses att justera

Charlott Elf

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 26 september 2017, Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Charlott Elf

§61 - §68
§69

§61
§62 - §69

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Torshälla stads nämnd 2017-09-19

Anslaget sätts upp

2017-09-26

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner
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Rina Oord Lundh
Marianne Hagman
Eva Königsson
Cathrine Olsson
Ann-Kristin Rydberg

utvecklingsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen
förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen
förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen
sekreterare

Mattias Anglemark
Urban Svantesson
Markus Wahlberg
Annika Edetun Lahtinen

ekonomichef kultur- och fritidsförvaltningen §61 - §67
exploateringsingenjör, fastighet- och exploatering §67
exploateringsingenjör, fastighet- och exploatering §67
jubileumsgeneral kultur- och fritidsförvaltningen §67

Annette Johansson
Mathias Ledung
Branislav Sekaric

utbildningsinspektör, kommunledningskontoret §67
lärare Gökstensskolan, barn- och utbildningsförv. §69
lärare Gökstensskolan, barn- och utbildningsförv. §69
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TSN/2017:2

§ 61
Rapporter och frågor stadsbyggnadsförvaltningen
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera

Förvaltning
Ljusinstallation på Östra torget
Provbelysning kommer att ske under oktober månad. Ljusinstallationen planeras vara
klar november – december.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Förvaltningschefens rapport
Stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
kommunledningskontoret samarbetar för att skapa nya och smarta arbetsätt i den nya
organisationen kring Torshälla stads nämnd.
Redogörelse för aktuella rekryteringar.
Föredragande: Marianne Hagman
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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TSN/2017:62

§ 62
Torshälla stads nämnds delårsrapport 2, januari augusti 2017
Beslut
Delårsrapport 2, januari till augusti 2017, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 11 september 2017, förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige tog den 15 december ett beslut som innebär att Torshälla stads
nämnd bibehålls och att Torshälla stads förvaltning upphör, och dess verksamheter
samorganiseras med övriga förvaltningar. Det innebär i praktiken att medarbetare och
chefer som arbetat i Torshällas stads förvaltning tillhör en annan förvaltning senast
från och med 1 augusti 2017. Verksamheterna har successivt flyttats över till
fackförvaltningarna och all samorganisering var klar 1 juni 2017. Torshälla stads
förvaltning upphörde från och med 1 augusti 2017.
Torshälla stads nämnd ska ha fortsatt ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads
nämnd ges även uppdraget att följa utvecklingen av de övriga kommunala
verksamheterna inom Torshällas geografiska område.
Det har under våren varit ett stort fokus på att genomföra samorganiseringen på bästa
sätt. Planering för att genomföra samorganiseringen så att såväl medarbetare och
verksamheter förts över på ett så bra sätt som möjligt har varit prioriterat. Vi kan
konstatera att allt förarbete som skett under våren har gett resultat och
samorganiseringen har fungerat mycket bra. Nämnden har under våren fått nytt
reglemente och arbetet utifrån det nya reglementet har startat upp bra.
Delårsrapport 2 redovisar resultat för nämndens nuvarande ansvar. Bilagt i rapporten
finns resultatuppföljning för de verksamheter som andra nämnder har ansvar för
sedan 1 maj och 1 juni.
____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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TSN/2017:61

§ 63
Sammanträdesplan 2018
Beslut
Torshälla stads nämnd antar sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott år 2018.

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för nämndens och arbetsutskottets sammanträden
under år 2018 samt temanämnder och medborgardialoger.
Arbetsutskott kl 13.00-15.00
2018-01-09 (tis)
2018-02-06 (tis)
2018-03-05 (mån)
2018-03-27 (tis)
2018-05-31 (tor)

Nämnd kl 13.00-17.00
2018-01-18 (tor)
2018-02-20 (tis)
2018-03-19 (mån)
2018-04-16 (mån)
2018-06-12 (tis)

2018-08-09 (tor)
2018-09-04 (tis)
2018-09-25 (tis)
2018-12-04 (tis)

2018-08-23 (tor)
2018-09-18 (tis)
2018-10-11 (tor)
2018-12-18 (tis)

Planen har stämts av i samarbetate med kultur- och fritidsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen samt emot kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträdestider och tidplan för planerings- och uppföljningsarbetet.
Medborgardialog
En eftermiddag i månaden, klockan 15.00-18.00, kan medborgarna personligen träffa
politiker i Torshälla stads nämnd på Torshälla direkt för att ställa frågor eller diskutera
den kommunala verksamheten i Torshälla.
2018-02-06 (tis)
2018-03-27 (tis)
2018-05-31 (tor)

2018-08-09 (tor)
2018-09-25 (tis)
2018-12-04 (tis)

____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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TSN/2017:42

§ 64
Förordnande av personuppgiftsombud
Beslut
1. Annika Jakobsson, administratör, entledigas från uppdraget som
personuppgiftsombud för Torshälla stads nämnd från och med den 19
september 2017.
2. Andreas Lindbom, utvecklare, utses till personuppgiftsombud för Torshälla
stads nämnd från och med den 19 september 2017 till och med 24 maj 2018.

Ärendebeskrivning
I en kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för sin verksamhet. Nämnden
kan utse ett personuppgiftsombud som ser till att personuppgifter behandlas på ett
korrekt och lagligt sätt i verksamheten. Personuppgiftsombudet kan jämföras med en
internrevisor som påpekar fel och brister till den personuppgiftsansvarige.
Torshälla stads nämnd beslutade den 11 december 2012, § 98, att utse Annika
Jakobsson till personuppgiftsombud. Annika Jakobsson, administratör på konsult- och
uppdrag, entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för Torshälla stads
nämnd från och med den 19 september 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016 § 290, att Torshälla stads
förvaltning ska upphöra den 31 juli 2017 och att Torshälla stads nämnd ska bibehållas.
Kommunledningskontoret har samordningsansvaret för Torshälla stads nämnd samt
tillse att administrativt stöd ges till nämnden.
Andreas Lindbom, utvecklare på kommunledningskontoret, utses till
personuppgiftsombud för Torshälla stads nämnd fram till att den nya
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.
Beslut om personuppgiftsombud ska fattas av den personuppgiftsansvarige, det vill
säga Torshälla stads nämnd och anmälas till Datainspektionen.
____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, för kännedom
Konsult och uppdrag, för kännedom
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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TSN/2017:3, TSN/2017:49, TSN/2017:55

§ 65
Anmälan av delegationsbeslut 2017
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1 Beslut 2017-08-18
1.1 Beslut 2017-08-18

Ordförandebeslut – Yttrande över remiss – samråd
detaljplan Torshälla 5:8 (Granbacken)
Ordförandebeslut - Yttrande över remiss - samråd
detaljplan Skidåkaren 2 m.fl.

Förvaltningschefsbeslut
3.3.1 beslut 2017-08-18
Attestansvariga enligt kodplan kultur- och
fritidsförvaltningen
Arbetsutskott
Protokoll:

2017-09-05 §62 - §67

Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3

____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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TSN/2017:4

§ 66
Ärenden för kännedom 2017
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen
Beslut 2017-09-05, § 166 - Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och arbetsutskott.
Torshälla stads nämnd
Ärendelista 2017:61 – 2017:62
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

9(11)

2017-09-19

TSN/2017:2

§ 67
Gemensamma rapporter och frågor
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen
Preliminär verksamhetsplan 2018
Sammanställning av nämndens workshop den 29 augusti
Föredragande: Rina Oord Lundh
Ekonomi och nyckeltal, rapporteras under beslut om delårsrapport 2.
Temanämnd 2017-09-19: Torshälla 700 år
Rapport om jubileumsåret, alla aktiviteter som varit och är planerade för resten av
året.
Föredragande: Annika Edetun Lahtinen
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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TSN/2017:2

§ 68
Rapporter och frågor kultur- och fritidsförvaltningen
Förtroendevalda
Magnus Arreflod (MP) ställer fråga om när invigning sker av nya konstverket i
Holmbergsparken.
Besvaras av Cathrine Olsson

Förvaltning
Förvaltningschefens rapport
Samarbete och dialoger pågår för att skapa nya och smarta arbetsätt i den nya
organisationen kring Torshälla stads nämnd och att upprätthålla en god service inom
Torshälla stads nämnds ansvarsområde. Fokus just nu ligger på arbetet kring
jubileumsåret.
Föredragande: Eva Königsson
Gåva från Outokumpu till Torshälla 700 år
Outokumpu vill överlämna en gåva till Torshälla 700 år, med namnet ”Jussi”, i form
av segel tillverkat i stål (3x3x6m). Den har tidigare vistats i Kungsträdgården i
Stockholm. Gåvans placering är under utredning.
Föredragande: Rina Oord Lundh
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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TSN/2017:2

§ 69
Övriga rapporter och frågor
Markanvisningstävling, Svarvaren 4
Torshälla stads nämnd får information om en planerad markanvisningstävling för
kvarteret Svarvaren 4 i Torshälla. Det finns en stadsplan från år 1945, där Svarvaren 4
är upptagen som byggbar mark. Frågan är aktualiserad hos fastighet- och exploatering
på kommunledningskontoret. Nämnden har synpunkter på att de får information först
idag på sammanträdet, att aktuell plats planeras att bebyggas.
Markanvisningstävlingen är planerad att starta den 25 oktober 2017.
Föredragande: Urban Svantesson och Marcus Wahlström
Utpekat delegationsbeslut
Gökstensskolans deltagande i Erasmus-projektet och utbytet med en skolklass i
Italien.
Föredragande: Mathias Ledung och Branislav Sekaric
Skolkommissionens slutbetänkande
Genomgång av Eskilstuna kommuns yttrande över remiss - Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.
Föredragande: Annette Johansson
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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