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Inledning 
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns 
nämnder gäller detta reglemente för Torshälla stads nämnd.  
 
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som anges i 
detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla istället för 
reglementet i den delen.  
 
Verksamhetsområde 
Torshälla stads nämnd är en kommundelsnämnd. Det ansvar och de 
uppgifter som enligt detta reglemente åligger Torshälla stads nämnd 
gäller inom det avgränsade geografiska område, som har fastställts av 
kommunfullmäktige den 16 december 2010, § 260, och som framgår av 
bilagd karta.  
 
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Trafiklagstiftning samt gatu- och väghållning 
Torshälla stads nämnd:  
1. ansvarar för kommunens uppgifter som gatu- och väghållare. 
2. ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom de 
uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut fullgörs av miljö- 
och räddningstjänstnämnden. 

3. är kommunal myndighet enligt lagen (1982:129) om flyttning av 
fordon i vissa fall. 

 
Stadsbyggnadsnämnden utför denna verksamhet åt Torshälla stads 
nämnd.  
 
Biblioteksverksamhet 
Torshälla stads nämnd ansvarar för kommunens uppgifter enligt 
bibliotekslagen. Kultur- och fritidsnämnden utför denna verksamhet åt 
Torshälla stads nämnd.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter om 
elevers tillgång till skolbibliotek enligt skollagen.  
 
Planprocessen 
Torshälla stads nämnd får yttra sig i planärenden.  
 
Serveringstillstånd enligt alkohollagen 
Torshälla stads nämnd får yttra sig i ärenden om serveringstillstånd 
enligt alkohollagen.  
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§ 2 Övriga uppgifter 
 
Torshälla stads nämnd ansvarar för följande uppgifter, vilka ska utföras 
av kultur- och fritidsnämnden:  
1. Kultur- och fritidsverksamheten, utom de uppgifter som enligt 

kommunfullmäktiges beslut fullgörs av kultur- och fritidsnämnden.  
2. Bergströmska gården och Ebelingmuseet. 
3. Den konst som deponeras till myndigheten, myndighetens 

konstsamling och sådan offentlig utsmyckning som köps in eller 
förvärvas på annat sätt vid nyproduktion/byggnation eller andra 
tillfällen. 

4. Foto Bäckstrands arkiv. 
5. Scener, idrottsanläggningar, motionsspår, badplatser, campingplats, 

samt Mälarvik.  
6. Säsongsuthyrning och annan korttidsuthyrning av lokaler.  
7. Fritidsgårdar, samt kommunens övriga arbete med ungdomars 

fritid och delaktighet 
8. Kommunens yrkesmässiga och kommersiella hamnverksamhet, 

innefattande till hamnverksamheten knutna offentliga toaletter, 
kiosker och liknande byggnader och anordningar.  

9. Gästhamnar och båtplatser. 
10. Drift och underhåll av fontäner.  
 
Torshälla stads nämnd ansvarar för följande uppgifter, vilka ska utföras 
av stadsbyggnadsnämnden:  
1. Gatudrift och markanläggningstjänster. 
2. Parkeringsverksamheten.  
3. Förvaltning, underhåll och skötsel av Eskilstunaån inklusive 

Torshällaån, Nybyån och Eskilstuna Nedre Kanal från inloppet till 
Nybyån till utloppet i Mälaren. Ansvaret avser kajer, slussar och 
andra regleringsanordningar samt sådana avvattningsanläggningar 
för vilka kommunen svarar. 

4. Utprickningen i ån från inloppet till Nybyån fram till 
Sjöfartsverkets ansvarsområde i Mälaren  

5. Torghandelsverksamheten och tillstånd enligt ordningslagen.  
6. Offentliga toaletter, kiosker och liknande byggnader och 

anordningar på allmän plats. 
7. Underhåll av och bidrag till enskilda vägar. 
8. Drift och underhåll av parker, planteringar, och andra grönytor 

detaljplanelagda som allmän plats med beteckningen park eller 
natur. 

9. Verka för trafiksäkerhet och tillfredsställande trafikförsörjning. 
10. Orts- och stadsutveckling. 
 
Därutöver ska Torshälla stads nämnd följa utvecklingen av de 
kommunala verksamheter som bedrivs av andra nämnder inom det 
geografiskt avgränsade området.  
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§ 3 Delegation från kommunfullmäktige 
 
Torshälla Stads nämnd ska besluta i följande ärenden:  
1. Utarrendering, uthyrning eller upplåtande av kommunala 

anläggningar och lokaler som faller under nämndens 
förvaltaransvar, samt fastställa avgifter för detta. Avgiften fastställs 
efter samråd med andra nämnder som hyr ut kommunens lokaler. 
Delegationen omfattar rätt att fastställa regler för 
depositionsavgift, samt rätt att besluta om sänkt avgift i enskilda 
fall och under särskilda omständigheter.  

2. Avgifter för bibliotekslån och andra kostnadsersättningar för 
biblioteksverksamheten enligt 9 § bibliotekslagen inom nämndens 
ansvarsområde. 

3. Avgifter för museiverksamheten inom nämndens ansvarsområde.  
4. Parkeringsavgifter inom ramen för den av fullmäktige beslutade 

högsta avgiften. 
5. Upplåta mark som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats eller 

vattenområde och som faller under nämndens förvaltaransvar. 
_____  
 
Ändringshistorik  
Datum § Dnr Beslut Ikraftträdande 
2017-04-27 112 KSKF/2017:251  Kultur- och fritidsnämnden får 

ansvaret att utföra verksamhet åt 
Torshälla stads nämnd (§ 1 och § 2).  
 
Förtydligande att Torshälla stads 
nämnd inte har ansvar för 
föreningsbidrag (§ 2, punkt 7) samt 
mötesplatser (§ 2, punkt 14).  

2017-05-01 
 
 
 
 
 

2022-05-05  93 KSKF/2022:76 Förtydligande att Torshälla stads 
nämnd inte har ansvar för 
arrangemangsbidrag (§2, punkt 5 i 
nämnden reglemente from 2017-05-
01) som överförs till Kultur- och 
fritidsnämnden från och med den 5 
maj 2022.  

2022-05-05 

 


