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Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, Torshälla Klockan 13.00 – 16.10

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S) ordförande
Eine Ikonen (S)
Majlis Strandberg (S) ersätter Leif Thorstenson (S)
Leif Thorstenson (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Annika Rydberg Ajakainen (S)
Ann Berglund (M)
Muhammad Thasin (M) ersätter Kaj Madsen (M)
Kaj Madsen (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Nina Hedenfeldt (MP) ersätter Thomas Stääv (L)
Charlotte Elf (SD)
Rolf Svensson (S) ersätter Susanne Bergqvist (SD)

Ersättare

Majlis Strandberg (S)
Jonny Pettersson (S)
Muhammad Thasin (M)
Nina Hedenfeldt (MP)
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Utses att justera

Charlotte Elf

Justeringens plats
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Måndagen den 26 februari 2018, Eskisltuna
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Sekreterare
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Ann-Kristin Rydberg

Ordförande
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Lars-Göran Karlsson
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Ulrika Hansson
Eva Königsson
Cathrine Olsson
Sara Nordlund
Marianne Hagman
Rina Lundh
Ann-Kristin Rydberg

samordningschef, kommunledningskontoret
förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen
förvaltningsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen
utvecklingsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen
sekreterare, kommunledningskontoret

Johan Lindeberg
William Wikström
Malin Göransson
Mattias Albers
Annika Einarsson
Mervi Nyqvist
Anders Rehman
Göran Andersson
Stefan Axberg

områdeschef, barn- och utbildningsnämnden, § 9
kvalitetsutvecklare, stadsbyggnadsförvaltningen, §12
utvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen, §12
avdelningschef, kultur- och fritidsförvaltningen, §12
ekonomichef, kultur- och fritidsförvaltningen, §12-§18
ekonomichef, stadsbyggnadsförvaltningen, §13
kommunstrateg, kommunledningskontoret, §13
handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen, §17
handläggare, kultur- och fritidsförvaltningen, §18
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§9
Rapport om Gökstensskolan och Nattis
Johan Lindeberg informerar om:
- Gökstensskolans ekonomiska läge, omställningsarbete och arbetet framåt.
- Nattisverksamheten som finns i en lägenhet på Edvarslundsgatan 3 c.
Torshälla stads nämnd fortsätter att följa Nattisverksamhetens och skolornas
utveckling genom rapporter på nämndens sammanträden.
____
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TSN/2017:2, TSN/2018:1, TSN/2018:13

§ 10
Rapporter och frågor - stadsbyggnadsförvaltningen
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
Försäljning av fastigheten Apotekaren 1 Torshälla, Storgatan 25, Torshälla
Rina Oord Lundh informerar om Eskilstuna kommuns planerade försäljning av
fastigheten Apotekaren 1 i Torshälla. Torshälla stads nämnd har inget att invända.
Svar på Magnus Arreflods (MP) fråga om parkeringar samt förslag till
förbättring vid Tornsvängen
Magnus Arreflod (MP) har i skrivelse till Torshälla stads nämnd, daterad den 13 juni
2017, frågor om parkeringar samt förslag till förbättringar vid Tornsvängen på
Klockberget.
Marianne Hagman besvarar frågan muntligt och skriftligt.
Torshälla stads nämnd vill se en framtida lösning så att besökare kan parkera på plats.
Förvaltningschefens rapport
Marianne Hagman informerar om:
Förslag till reviderad taxa för fordonsflytt i Eskilstuna kommun.
Beslut i Torshälla stads nämnd den 19 mars 2018.
____
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TSN/2017:68

§ 11
Yttrande över remiss av motion - Upprätta en
ambitiös strategi för hur Eskilstuna kommun ska få
en väl fungerande laddinfrastruktur
Beslut
Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med Torshälla stads nämnds yttrande.
Av yttrandet framgår att det idag finns en kortsiktig plan för laddinfrastruktur och att
stadsbyggnadsförvaltningen är positiva till framtagande av en långsiktig plan.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(Bilaga A).

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 22 december 2017, förslag till
beslut.
Yttrande
Energi och Miljö AB har i sitt ägardirektiv fått i uppdrag att sätta upp 30 laddplatser
på kommunal mark under 2017. En överklagad upphandling har fördröjt installationen
som dock ska fortsätta kommande år. Bolaget har fått i uppdrag inför år 2018 att
verka för fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar i samverkan med
marknadsaktörer. Energi och Miljö AB är därmed den kanske viktigaste parten om en
mer långsiktig strategi för laddinfrastruktur skulle tas fram.
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiva till framtagande av en långsiktig och mer
ambitiös plan för laddinfrastruktur men anser att uppdraget i så fall bör ligga på
kommunledningskontoret.
Om en plan för laddinfrastruktur ska tas fram som ett separat styrdokument, som
bilaga eller integreras i befintliga styrdokument ser förvaltningen att huvudansvaret
bör ligga på kommunledningskontoret eftersom frågan berör flera olika förvaltningar
och kommunala bolag. Stadsbyggnadsförvaltningen är dock en viktig part då en sådan
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struktur på något sätt bör finnas med i parkeringsstrategi och/eller trafikstrategi för att
integreras i arbetet.
Om en plan ska tas fram vill förvaltningen lyfta några viktiga aspekter att beakta.
Energi- och klimatrådgivningen bedriver i nuläget ett aktivt arbete för att uppmuntra
fler privata aktörer att investera i laddplatser. Särskilt viktiga att nå i det arbetet är
bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.
För att det ska finnas tillräcklig kapacitet i elnätet på platser där snabbladdplatser
upprättas är det viktigt att tidigt kartlägga och identifiera lämpliga platser för dessa och
vid behov förstärka elnätet vid de utpekade platserna.
Ansvaret för laddplatser på de kommunägda parkeringsanläggningarna bör ligga på en
elleverantör som har möjlighet att hantera elleveransen. En betalningslösning behöver
tas fram som på ett bra sätt kombinerar elkostnaden med parkeringskostnaden men
som samtidigt ger en enkel lösning och ett incitament att investera i elbilar.
Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad.

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finnar att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
- Magnus Arreflods (M) yrkande om bifall till motionen.
Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Torshälla stads nämnd
beslutar enligt Lars-Göran Karlssons (S) förslag, det vill säga enligt förvaltningens
förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2017:32, TSN/2018:1, TSN/2018:5, TSN/2018:6

§ 12
Gemensamma rapporter och frågor
Förtroendevalda
Politikerenkät
Enkäten är utskickad via mail till alla ledamöter och ersättare. Den ska vara besvarad
senast den 2 mars 2018.

Förvaltning
Behov och prioriteringar, investeringsbudget och investeringsplan 2019-2023
Inför beslut om behov och prioriteringar samt investeringar har nämnden en
genomgång av omvärldsspaning och utmaningar, demografi, demokrati, berikande
kultur och fritid, miljö och samhällsbyggnad samt investeringar.
Föredragande: Ulrika Hansson, Sara Nordlund och William Wikström
700-årspresenten, utvecklingssatsning av hamnområdet
Projektarbetet är igång och ett förslag ska presenteras innan sommaren 2018.
Styrgrupp: Eva Königsson, Marianne Hagman, Kristina Birath, Martin Roos,
Rina Oord Lundh och Ulrika Hansson.
Föredragande: Ulrika Hansson
Workshop om utvecklingen av Torshargs IP
Grupparbeten utifrån frågeställningarna:
- Vilka effektmål/värden vill vi uppnå?
- Hur skulle vi vilja att det var?
- Drömläge!
- Nuläge: Vad är bra? Fortsätta stärka?
- Målgrupper
- Hinder att överbrygga
Måndag den 5 mars kl 17.30 – 19.30 inbjudan till ett öppet forum om utvecklingen av
Torsharg.
Föredragande: Malin Göransson och Mattias Albers
Nyckeltal ekonomiskt bistånd för perioden januari 2018, skriftlig rapport
____
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TSN/2018:4

§ 13
Torshälla stads nämnds verksamhetsberättelse för
2017
Beslut
Verksamhetsberättelsen godkänns och överlämnas till Eskilstuna kommuns
årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 13 februari 2018, förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige tog den 15 december 2016 ett beslut som innebar att Torshälla
stads nämnd bibehölls och att Torshälla stads förvaltning upphörde, och dess
verksamheter samorganiseras med övriga förvaltningar. Det innebar alla att
medarbetare och chefer som arbetat i Torshällas stads förvaltning nu tillhör en annan
förvaltning sedan halvårsskiftet 2017. Torshälla stads förvaltning upphörde från och
med 1 augusti 2017. Torshälla stads nämnd har fortsatt ansvar för kultur- och
fritidsverksamhet, ort -näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och
parkverksamhet. Torshälla stads nämnd gavs även uppdraget att följa utvecklingen av
de kommunala verksamheterna inom Torshällas geografiska område.
Det har under hela första halvåret 2017 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.
Verksamhetsberättelsen 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 2017.
Inom processen kultur och berikande fritid har Jubileumskalaset för 700-års jubileet
varit den största händelsen för perioden. Totalt besöktes kalaset av 11 000-12 000
personer. Festivalen pågick under tre dagar på en ny evenemangsplats,
Krusgårdsparken, med två scener där det tog plats 32 akter. Kalaset var en stor
framgång med sitt varierade program som lockade många olika målgrupper. Inom
ramen för Torshälla 700 år har det skett en rad kulturaktiviteter som bidrar till att
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införliva kulturpolitiska planens mål och aktiviteter som tillgängliggör konst i det
offentliga rummet och som många invånare lätt kan ta till sig.
Inom processen miljö och samhällsbyggnad har arbetet med framtagande av en
utvecklingsplan för Torshälla varit det stora. Planen kopplar an till Torshällas
varumärke och kommer vara ett viktigt styrdokument för Torshällas långsiktiga
utveckling. Dialoger och samråd för planen har skett under hösten 2017. Ett flertal
utvecklingsprojekt har genomförts för att öka stadens attraktivitet och att skapa
tilltalande, funktionella och trygga stadsmiljöer för boende, verksamma och besökare.
Inom processen näringsliv och arbete har det genomförts en handelsanalys som
kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av handel i Torshälla. Antalet företag
i Torshälla växer ständigt. 2017 fanns totalt 631 företag, vilket är en ca 40% ökning
sedan 2009. Näringslivet bidrar såväl till arbetstillfällen och till att stärka stadens
attraktivitet genom att erbjuda en bredd av service och tjänster.
Inom processen värna demokrati har delaktighet och trygghet varit i fortsatt fokus.
Orts- och stadsutvecklingsarbetet sker med bred delaktighet från Torshällas invånare,
besökare, näringsidkare, föreningar och andra organisationer. Under året har barn-GIS
genomförts med syfte att fånga barns perspektiv i stadsutvecklingen. 700årsjubileumet har genomförts med stor mängd aktiviteter som både utformas och
genomförts genom delaktighet, medskapande och engagemang från boende,
föreningar och näringsliv. Upplevelsen av delaktighet påverkar upplevelsen av trygghet
och är en viktig del i Torshällas framtida utveckling. Resultaten på SCB:s
medborgarundersökning vad gäller trygghet visar ett resultat på index 39, vilket är
samma som 2014 då undersökningen genomfördes senast med resultat på
Torshällanivå. Det är ett lågt resultat jämfört med Sveriges samtliga kommuner, 57.
Inom processen processkvalitet har varumärkesarbetet haft stort fokus liksom
förberedelse och genomförande av Torshällas jubileumskalas. Hela jubileet utgår från
platsvarumärket och var dessutom miljöcertifierat. Det finns ett aktivt arbete inom
samtliga enheter för en ökad jämställdhet i förvaltningarnas tjänster och service.
Samarbete kring barn och unga, där i stort sett samtliga verksamheter är involverade,
ger goda resultat både främjande, förebyggande och riktat.
Inom processen ekonomi redovisas 3 700 000 kronor som resultat för år 2017.
____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:148

§ 14
Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2017
Beslut
Slutrapport för internkontroll 2017 godkänns.

Ärendebeskrivning
Internkontrollplanen för 2017 har omfattat 11 kontrollpunkter, och inkluderat alla
nämndens verksamheter. Då nämndens reglemente och ansvarsområden förändrades
under året så delredovisades 5 kontrollpunkter i juni (2017-06-13 §40) och resultatet
överlämnades till mottagande förvaltningar för åtgärd.
Följande av nämndens internkontrollpunkter uppvisar avvikelser:
- Att rutinerna för om barn försvinner är kända av personalen i förskolan.
- Att rutinerna för anmälan till socialtjänsten om misstanke om ett barn far illa
är kända för medarbetare som arbetar med barn och unga.
- Att rutiner för avvikelsehantering är kända hos personal inom vård- och
omsorg samt socialtjänsten.
- Att alla enheter har en aktuell krishanteringsplan
- Att barnkonsekvensanalyser genomförs inför nämndens beslut.
- Att handlingsplan för jämställdhetsintegrering finns i varje verksamhet.
- Att handlingsplaner och rutiner finns för IT-avbrott
- Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan
- Kontroll av rutin för ansökan av bidrag
____
Beslutet skickas till:
kommunledningskontoret
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TSN/2018:2

§ 15
Anmälan av delegationsbeslut 2018
Beslut
Delegationsbeslut för januari 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningens anmälan av delegationsbeslut januari 2018:
4.1 Upplåtelse av mark:
Antal: 1
4.9 Fordonsflytt
Antal fordon: 12
Antal skrotade fordon: 2
Antal till förvaringen: 3
Antal fordon flyttade av ägaren: 7
Torshälla stads nämnd
2.3.3 Protokoll Torshälla stads nämnds presidium 2018-01-30 §1-§2 – Beslut om
yttrande över serveringstillstånd enligt Alkohollagen
____
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsförvaltningen
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TSN/2016:136, TSN/2017:53, TSN/2018:3

§ 16
Ärenden för kännedom februari 2018
Beslut
Ärendena läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27, § 119 - Svar på motion om ett pilotprojekt
för ökad idrott i skolan
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 270 - Kompletteringar till årsplan 2018 för
Eskilstuna kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-21 §94 - Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2018
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-01-31, § 4 - Reviderad delegationsordning
för kultur- och fritidsnämnden
Torshälla stads nämnd
Ärendelista 2018:7 – 2018:15
____
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TSN/2018:1

§ 17
Rapporter och frågor - kultur- och
fritidsförvaltningen
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
Svar på Magnus Arreflods (MP) fråga om gränsdragning kring Torshälla stads
nämnds lokaler
Göran Andersson informerar om gällande gränsdragning och underhållsansvar för
Torshälla stads nämnds lokaler.
Förvaltningschefens rapport
Eva Königsson informerar bland annat om:
- Samverkan mellan skola, socialtjänst och Ung fritid
- Bonsai har många besökare
- Torshälla Konstrund den 31 mars 2018, arrangör Torshälla Konstförening i
samarbetet med Lions Torshälla.
____
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TSN/2018:8

§ 18
Arrangemangsbidrag för idrott och kultur februari
2018
Beslut
Torshälla Konstförening beviljas 8 000 kronor i arrangemangsbidrag för föreningens
arrangemang, Torshälla Konstrunda 2018.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 26 januari 2018, förslag till
beslut.
Torshälla Konstförening ansöker om arrangemangsbidrag för att täcka kostnader när
föreningen arrangerar Torshälla Konstrunda den 31 mars 2018.
Föreningen söker bidrag för transporter och gage och arvoden.
Utöver föreslaget bidrar Kultur och fritidsförvaltningen med produktion och
distribution av programfoldrar och affischer. Personal från kultur- och
fritidsförvaltningen bistår också föreningen under arrangemanget.
Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för
kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större
idrottsevenemang.
För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat
bidrag för arrangemang under en säsong.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
- hur mycket arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
- hur nyskapande är arrangemangen,
- förväntat publik- och deltagarantal.
Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang
med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker är det möjligt att söka
förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-20

Sida

15(15)

antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Arrangemangsbidrag fördelas av Torshälla stads nämnd vid cirka fyra tillfällen per år.

Finansiering
I Torshälla stads nämnds budget finns 130 000 kronor avsatta för bidrag till publika
arrangemang. Nu föreslås 8 000 kronor att fördelas.
Beslutade bidrag utbetalas i februari 2018.

____
Beslutet skickas till:
Berörd förening
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