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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)
Leif Thorstenson (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Annika Rydberg (S)
Ann Berglund (M)
Muhammed Thasin (M) ersätter Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Kaj Madsen (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Majlis Strandberg (S) ersätter Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Charlotte Elf (SD)
Susanne Bergqvist (SD)

Ersättare

Rolf Svensson (S)
Jonny Pettersson (S)
Peter Laufer (SD)

Utses att justera

Thomas Stääv

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 22 januari 2018, Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Thomas Stääv

Paragrafer

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

Torshälla stads nämnd 2018-01-18

Anslaget sätts upp

2018-01-25

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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2018-02-20
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Ulrika Hansson
Eva Königsson
Cathrine Olsson
Sara Nordlund
Rina Oord Lundh
Ann-Kristin Rydberg

samordningschef, kommunledningskontoret
förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen
kultur- och fritidsförvaltningen
utvecklare, stadsbyggnadsförvaltningen
sekreterare, kommunledningskontoret

Majvor Gyllhamn
Urban Pantzar
Bo Lundkvist
Linnea Olström
Anna Bergfors Fall

revisor, kommunrevisionen §1
revisor, kommunrevisonen §1
utvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen § 2
praktikant, stadsbyggnadsförvaltningen § 3
avdelningschef, stadsbyggnadsförvaltningen § 7
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§1
Kommunrevisionen
Majvor Gyllhamn och Urban Pantzar presenterar sig och informerar kort om
kommunrevisionens verksamhet och kommunrevisionens internkontroll av
Torshälla stads nämnd.
____
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TSN/2018:1

§2
Rapporter och frågor kultur- och fritidsförvaltningen
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
Ny museilag, ny kulturarvspolitik
Genomgång av huvuddragen i den nya museilagen och nya kulturarvspolitiken och
vad det innebär för Torshälla stads nämnds ansvarsområde.
Föredragande: Eva Königsson
Kulturkonventet ”Folk och kultur” 7 – 10 februari 2018 Munktellstaden, se
program på www.folkochkultur.se Ett årligen återkommande kulturkonvent. Länsteatrarna i
Sverige, Regional Musik i Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd vill, genom den
gemensamma föreningen Kulturlyftet – kultur i hela landet, etablera ett årligen
återkommande kulturpolitiskt konvent, Folk och Kultur, i Munktellstaden, Eskilstuna.
Det första konventet arrangeras den 7–10 februari 2018. Avsikten är att skapa ett
årligen återkommande evenemang som ska vara en mötesplats och plattform för
diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken.
Föredragande: Bo Lundkvist
Förvaltningschefens rapport
Eva Königsson informerar bland annat om:
- Ny organisation på kultur- och fritidsförvaltningen har trätt i kraft den 1 januari
2018.
- Tre områden: Arenor och scener, Ung Fritid och mötesplatser samt Kultur
- Rekrytering pågår av områdeschef för Kultur
- Extra nattvandringar har genomförts av Torshälla Finska Förening och Torshälla
assyriska förening den 5, 6 och 7 januari 2018. Flera föreningar var tillfrågade men
tackade nej.
- Mälarbadens camping, åtgärder planeras bland annat komplettering av belysning.
- Torshargs IP, en workshop är planerad med nämnden.
- Ellfolk arena, inför nytt låssystem.
- Hur är fördelningen av underhållsansvaret för nämndens anläggningar?
Förvaltningen återkommer med svar till kommande nämndsammanträde.
- Förändrade öppettider på Torshälla direkt.
- Eskilstuna Kommunfastigheter AB har flyttat sin verksamhet från Torshälla direkt.
Torshälla stads nämnd avvaktar vidare åtgärd.
____
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§3
Gemensamma rapporter och frågor
SCBs medborgarundersökning hösten 2017
En bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att
tycka till. 2200 enkäter (varav 600 i Torshälla) skickades ut mellan 16 augusti – 27
oktober 2017 till 18 - 84 åringar. Svarsfrekvens 38 % (36 % hela Eskilstuna).
Undersökningen består av tre delar:
- Medborgarna om att bo och leva i kommunen (Nöjd-Region-Index, NRI)
- Medborgarna om kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index NMI)
- Medborgarna om inflytandet i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, NII)
Föredragande: Ulrika Hansson
Nyckeltal ekonomiskt bistånd för perioden december 2017
Torshälla stads nämnds förvaltningsområde, ny karta
Oklara gränser har funnits i en tidigare karta därför har kartan ritats om utifrån
kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16 §260.
Föredragande: Ulrika Hansson
Workshop 3 utvecklingsplan för Torshälla
Genomgång av sammanställning från workshop 2 och viktiga steg att ta för att nå
vision 2030. Workshop 3, idag: Torshälla i ett större samanhang. Hur kan Torshälla
stärka och utveckla Eskilstuna och regionen, och vice versa?
Under maj- juni skickas utvecklingsplanen ut på remiss.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Uppstart fördjupad förstudie Torshälla hamn
Födelsedagspresent från Eskilstuna kommun till Torshälla 700 år. Gåvan är en
utvecklad förstudie inför investeringar i området samt budget för etappvis
genomförande av föreslagna åtgärder.
Genomgång av en preliminär projektorganisation med preliminärt uppdrag och
leverans, preliminär geografisk avgränsning, preliminär intressentanalys, preliminär
tidplan, ekonomi och preliminär beslutsprocess.
Föredragande: Rina Oord Lundh
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TSN/2016:8, TSN/2018:2

§4
Anmälan av delegationsbeslut 2018
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1.6 Beslut 2017-12-12 - Avtal Laser Image - Lasershow 2017-12-31
____
Beslutet skickas till:
Torshälla 700 år
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TSN/2016:107, TSN/2016:133, TSN/2017:26, TSN/2017:37, TSN/2017:52,
TSN/2017:53, TSN/2017:63, TSN/2017:67, TSN/2018:3

§5
Ärenden för kännedom 2018
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 273 - Koncerngemensamma
internkontrollmoment 2018
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-23, § 275 - Policy för jämlik hälsa och social
hållbarhet
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 305 - Vision och målbild 2030 för
Eskilstuna
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 311 - Revidering av det gemensamma
reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 316 - Avfallsplan för Eskilstuna kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 327 - Slutrapport
samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 328 - Svar på motion om hållbar kost
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14, § 334 - Svar på motion om pilotprojekt
rörande specialkost
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-19, §64 - Kultur- och fritidsnämndens
verksamhetsplan och budget 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-12-19, §65 - Prislista och tidsfördelning vid
uthyrning av Kultur- och fritidsnämndens lokaler 2018
Torshälla stads nämnd
Ärendelista 2017:72 – 2017:74, 2018:1 – 2018:6
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§6
Rapporter och frågor stadsbyggnadsförvaltningen
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera

Förvaltning
Förvaltningschefens rapport, finns inget att rapportera.
____
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§7
Förslag till nya avgifter för markupplåtelse och
torghandel
Beslut
Nya avgifter för markupplåtelse och torghandel antas med ändring att en höjning av
avgifterna sker under en 3-årsperiod.

Förslag till komunfullmäktige
1. Nya avgifter för markupplåtelse och torghandel antas
2. Nya avgifter för markupplåtelse och torghandel antas att gälla från och med den 1
april 2018.

Ärendebeskrivning
Konsult- och uppdrag ger i skrivelse, daterad den 12 januari 2018, förslag till beslut.
En översyn av avgifter är gjord gällande markupplåtelse och torghandel för Eskilstuna
kommun, vilket senast gjordes 1993-01-28 respektive 1996-01-01.
Vi har gjort en jämförelse av våra avgifter med andra kommuner.
I jämförelsen ser vi att Eskilstuna kommun har låga avgifter och i vissa fall krånglig
prissättning.
Vår målsättning är att få en enkel och konsekvent prissättning för både handläggare
och sökande genom att endast ha två område med två olika prisnivåer beroende på
upplåtelsens ändamål. Den administrativa avgiften är borttagen i detta förslag.
Förslaget har stämts av i samråd med avdelningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen samt marknadschef på Destination Eskilstuna AB (DEAB), så att
det överensstämmer med deras möjligheter att ordna evenemang.
Vi strävar efter att vara en attraktiv stad att ordna evenemang för medborgare i
Eskilstuna kommun.
Ärendet innehåller ett nytt förslag för Avgifter för markupplåtelse och torghandel, bilaga 1.
Förslaget berör både stadsbyggnadsnämndens och Torshälla stads nämnds
ansvarsområden. Förvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut att anta de delar av
förslaget som berör Torshälla.
Samtliga tidigare beslut upphävs i frågan kring markupplåtelse och torghandel.
Dessa beslut upphör att gälla:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Avgifter vid upplåtelse av allmän plats, 1993-01-28, Dnr 92.000568, bilaga 2.
 Försäljning av och avgift för försäljning av varm korv på allmän platsmark, 199405-18, Dnr 94.000197, bilaga 3.
 Kommunfullmäktiges beslut 1995-11-30 § 225
Avgifter för och upplåtelser av torgsaluplats, 1995-11-30, Dnr 95.000423, bilaga 4.
 Kommunfullmäktiges beslut 2007-05-31 § 15
Fri marknadsplats för lokala odlare och livsmedelsförädlare, 2007-05-31,
KSKF/2007:10 125, bilaga 5.
 Förändring av avgifter för försäljningsvagnar, gällande from 2008-01-01, bilaga 6.
 Reviderade avgifter för torgsaluplats, stadsbyggnadsnämnden 2017-03-28, 2007–
10094, bilaga 7
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Vår strävan är att få en förenklad prissättning för avgifter för markupplåtelse och
torghandel för handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen, kultur och
fritidsförvaltningen och sökande. Eskilstuna kommun ska vara en attraktiv stad att
ordna evenemang i och ha en levande torghandel.

Yrkanden
Ann Berglund (M) yrkar att de nya avgifterna för markupplåtelse och torghandel antas
med ändring att en höjning av avgifterna sker under en 3-årsperiod.
____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
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§8
Utbildning i intern styrning och kontroll
Beslut
Eine Ikonen (S) och Tommy Ellfolk (C) anmäler sig till utbilningen ”Intern styrning
och kontroll” den 17 april 2018 som anordnas av konsult – och uppdrag Eskilstuna
kommun.
____
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