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2017-11-21

Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 – 16.45

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S)
Eine Ikonen (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Leif Thorstenson (S)
Majlis Strandberg (S)
Ann Berglund (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Kaj Madsen (M)
Muhammad Tahsin (M)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Charlotte Elf (SD)
Susanne Bergqvist (SD)
Mikael Nygren (SD)

Ersättare

Rolf Svensson (S)
Nina Hedenfeldt (MP)
Paula Ehrlin (KD)
Susanne Bergqvist (SD)

ordförande

ersätter Annika Rydberg Ajakainen (S)

ersätter Tommy Ellfolk (C)

§78-§80
ersätter Charlotte Elf (SD) §81-§84

§78-§80

Utses att justera

Magnus Arreflod

Justeringens plats
och tid

Fredagen den 24 november 2017, Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Magnus Arreflod

Paragrafer

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

Torshälla stads nämnd 2017-11-21

Anslaget sätts upp

2017-11-24

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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Ulrika Hansson
Eva Königsson
Cathrine Olsson
Marianne Hagman
Ann-Kristin Rydberg

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

Birgitta Gillberg
Mikael Wärme
Stefan Axberg
William Wikström
Camilla Eriksson
Mathias Thuen
Charlotte Mörn

rektor, musikskolan kultur- och fritidsförvaltningen §78
bitr rektor, musikskolan kultur- och fritidsförvaltningen §78
handläggare, kultur- oh fritidsförvaltningen §79
kvalitetsutvecklare, stadsbyggnadsförvaltningen §80
controller, stadsbyggnadsförvaltningen §80
avdelningschef, park o natur stadsbyggnadsförvaltningen §84
bitr enhetschef, park o natur stadsbyggnadsförvaltningen §84
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2017-11-21

TSN/2017:2

§ 78
Rapporter och frågor - kultur- och
fritidsförvaltningen
Förtroendevalda
Finns inget att rapportera.

Förvaltning
Musikskolans nya verksamhetssystem ”StudyAlong”
Föredragande: Birgitta Gillberg och Mikael Wärme
Förvaltningschefens rapport
Eskilskällan har gett ut ett jubileumsnummer om Torshälla. Skriften utdelas på
nämndens sammanträde i december. Eskilskällan finns i Eskilstuna stadsbiblioteks
lokaler.
Föredragande: Eva Königsson
____
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TSN/2017:66

§ 79
Ansökan om arrangemangsbidrag - Nyby Torshälla
ridklubb
Beslut
Föreningen Nyby Torshälla ridklubb beviljas 10 000 kronor i arrangemangsbidrag för
föreningens arrangemang ”Luciashow” i Torshälla den 10 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 8 november 2017, förslag
till beslut.
Nyby Torshälla ridklubb ansöker om arrangemangsbidrag för att täcka kostnader när
föreningen arrangerar en ”Julshow” på föreningens anläggning i Torshälla den 10
december 2017. Föreningen kommer att visa upp verksamheten med en Julshow som
avslutas med ett Luciatåg till häst. Föreningen kommer också att vara aktiva på
Julmarknaden samma dag i Torshälla.
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
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
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Arrangemangsbidrag fördelas av Torshälla stads nämnd vid cirka fyra tillfällen per år.
Beslutade bidrag utbetalas i december månad 2017.
Föredragande: Stefan Axberg
____
Beslutet skickas till:
Nyby Torshälla Ridklubb
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TSN/2017:2

§ 80
Gemensamma rapporter och frågor
Slutrapport samorganisering Torshälla - Eskilstuna förvaltningar
Föredragande: Ulrika Hansson
Workshop internkontroll 2018
Föredragande: William Wikström och Camilla Eriksson
700-årpresenten från kommunstyrelsen
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut, den 23 november, om kompletterande
årsplan 2018 startar arbetet med förstudie för hamnen i Torshälla.
Föredragande: Lars-Göran Karlsson
Ekonomi och nyckeltal för oktober 2017
Föredragande: Eva Königsson och Marianne Hagman
Rapport från kommunrevisionen
Föredragande: Lars-Göran Karlsson
____
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TSN/2017:60

§ 81
Revidering av dokumenthanteringsplan för Torshälla
stads nämnd
Beslut
1.
2.
3.
4.

Reviderad dokumenthanteringsplan, antas.
Dokumenthanteringsplanen och tillämpningsanvisningar uppdateras årligen
Gallring får ske i enlighet med dokumenthanteringsplanen
Handlingar, som ska bevaras, överlämnas till stadsarkivet, kultur- och
fritidsförvaltningen, för fortsatt vård.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 8 november 2017, förslag till
beslut.
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2016, § 290, ärendet om
”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna”. Av beslutet framgår
bland annat att Torshälla stads nämnd framöver ska ha ansvar för kultur- och
fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och
parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla stads nämnd ska
överföras till facknämnderna. Beslutet verkställdes i två steg, 1 maj och 1 juni 2017.
I beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att
förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
Dokumenthanteringsplanen är nämndens sätt att hålla en god ordning och överblick
över sina allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingsslag som förekommer,
om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras) och var handlingarna
är förvarade.
I nämndens verksamhet cirkulerar en mängd handlingar dagligen.
Bidragsansökningar och cirkulär kommer in, protokoll upprättas och
tjänsteutlåtanden skrivs. Diverse utredningar och budgetavräkningar görs, journaler
förs och motioner lämnas in m.m. Om man redan från början vet hur man ska
hantera alla dessa dokument kan besparingar göras. Man slipper onödiga
lagringskostnader för handlingar som kan gallras och rationella
återsökningsmetoder gör att handläggningstiderna kan kortas.
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Dokumenthanteringsplanen omfattar endast hanteringen av allmänna handlingar.
Hur den anställde organiserar arbetsmaterial, referensmaterial eller eventuella
privata handlingar som förvaras hos kommunen är upp till var och en. Arbets- och
referensmaterial respektive privata handlingar ska dock hållas tydligt åtskilda från
allmänna handlingar. Förvaltningen har använt stadsarkivets mall för
dokumenthanteringsplan.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
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TSN/2016:8, TSN/2017:3

§ 82
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.6 - 2017-10-30 beslut om avtal – Torshälla 700 år – Act of Emotion - Ljusshow
Förvaltningschefsbeslut
2017-06-30 beslut om överenskommelse – Torshälla 700 år - Torshällaren berättar!
Arbetsutskott
Protokoll: 2017-11-07 §74 - §77
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3

____
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TSN/2017:4, TSN/2017:61, TSN/2017:63

§ 83
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Beslut 2017-09-21, § 216 - Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige
Beslut 2017-09-21, § 209 - Riktlinje för intern styrning och kontroll
Kultur- och fritidsnämnden
Beslut 2017-10-10 § 54 - Sammanträdesplan för Kultur- och fritidsnämnden 2018
Torshälla stads nämnd
Ärendelista TSN/2017:65 – 2017:67
____
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TSN/2017:2

§ 84
Rapporter och frågor - stadsbyggnadsförvaltningen
Förtroendevalda
Information om plan- och bygglagen
Föredragande: Marianne Hagman
Svar på Solveig Pohjolas (V) fråga om Julinbron med tillhörande väganslutning
till Skeppargatan och Aliforsgatan. Delar av frågan besvaras på nästkommande
nämndsammanträde.
Besvaras av Marianne Hagman.
Förändrade upptagningsområden för Torshälla skolor
Magnus Arreflod (MP) tar upp fråga kring barn- och utbildningsnämndens beslut
2017-09-20 §56 om skolans förändrade upptagningsområden i Torshälla. Beslutet
innebär att familjer i Torshälla kan få sina barn placerade på olika skolor. Torshälla
stads nämnd bjuder in barn- och utbildningsförvaltningen till ett möte.

Förvaltning
Förvaltningschefens rapport
Krusgårdsparken, start av ny upphandling. Boverket har beviljat förlängt
slutförandedatum för projektets beviljade statsbidrag.
Slussportar, ett avtal är på gång för renovering.
Föredragande: Marianne Hagman
Trygga Torshälla
Rapport om trygghetsläget i Torshälla och arbetet som pågår.
Solveig Pohjola (V) har blivit kontaktad av oroliga medborgare angående ungdomars
tillhåll vid gångvägen mellan Julinbron och biblioteket.
Magnus Arreflod (MP) rapporterar om ungdomars skadegörelse i bussarna.
Föredragande: Ulrika Hansson
Tema: Park och natur
Föredragande: Mathias Thuen och Charlotte Mörn
____
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