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Kommunstyrelsen

Finansiering av Torshälla stads 700-års jubileum
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 3 miljoner kr för förberedelser och genomförande av
Torshälla stads 700-års jubileum.
2. Medel avsätts inom ramen för kommunstyrelsens allmänna medel 2016
motsvarande 1 miljon kr samt i samband med årsplan 2017 motsvarande 2
miljoner kr.

Sammanfattning
Torshälla, som är en av Sveriges äldsta städer, firar 700 år 2017. Jubileumet ger
Eskilstuna kommun en unik möjlighet att synliggöra och marknadsföra de två
städerna som finns i Familjen Eskilstuna i syftet att skapa långsiktiga effekter.
Torshälla 700 år projektleds av Torshälla stads förvaltning, via en styrgrupp som
består av representanter från kommunkoncernens förvaltningar och bolag.
Grundtanken är att alla förvaltningar och bolag samt näringsliv, föreningar och
andra aktörer är medskapande och bidrar till firandet genom att växla upp befintlig
verksamhet. Genom införandet av en jubileumsfond ges genomförande kraft.
Inför och under jubileumsåret kommer ett flertal satsningar att göras i stadsmiljön i
Torshälla för att skapa en attraktiv arena för jubileumet.
I ett förslag till projektbudget för förberedelser och genomförande av projektet
Torshälla 700års jubileum uppgår de totala kostnaderna till ca7,8 miljoner kronor
för perioden 2015-2018. Jubileumet i sin helhet kommer ha en omsättning som
beräknas passera 10 miljoner kronor.
Projektet Torshälla 700 år ansöker om anslag från kommunstyrelsen 3 miljoner kr
för förberedelser 2016 och genomförande 2017, samt från Kommunföretag AB 2
miljoner kr. Resterande del av budgeten består av 2 miljoner kr tidigare beslutade
av kommunstyrelsen för projektperioden. Jubileumsfonden 0,7 miljoner kr varav
0,3 miljoner kr från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Utöver detta så fokuserar
Torshälla stadsförvaltning personella resurser samt delar av driftbudget till förmån
för jubileumet till en kostnad som motsvarar ca.2.3 miljoner kr, samt satsningar
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i investeringsbudget på 19 miljoner kr som bidrar till att upplevelsen av Torshälla
lyfter och stärker jubileet.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Torshälla fick stadsrättigheter av kung Birger Magnusson år 1317 och firar därmed
700 år 2017. Det gör Torshälla till en av Sveriges äldsta städer.
Jubileumet sätter strålkastaren på Torshälla och ger en möjlighet att lyfta fram
staden, dess potential, erbjudanden och möjligheter. I Torshälla gjordes en
ortasanalys 2009 som pekade på en stark utvecklingspotential.
Ortsutvecklingsprojektet har inneburit en märkbar utveckling av orten. Även i
varumärkesplattformen för Eskilstuna 2013 anges Torshälla som en potential i
utvecklingen av en mer attraktiv plats, där möjligheter som attraktivt boende och
besöksmål lyfts fram.
Syfte, mål och grundläggande strategier
För uppmärksammandet av Torshälla 700 finns en övergripande målsättning som
handlar om att leda, styra mot en gemensam målbild som beskriver platsvarumärket
Torshälla bortom jubileet (2018-2025).
Själva jubileumsåret 2017 ska användas för att befästa bilden av det nya Torshälla,
utifrån bedömningen att mycket av Torshällas nuvarande, pågående och planerade
utveckling är relativt okänd, för omvärlden, Eskilstunabor och i viss mån kanske
även för Torshällabor.
Grundläggande strategier:
 Använda jubileumet för långsiktig ortsutveckling
 Hela familjen Eskilstuna tillsammans firar fördelsedagen Torshälla 700 år
 Bygga firandet utifrån de aktiviteter och aktörer som redan finns i Torshälla
 Stärka platsvarumärket Torshälla och Eskilstuna
Jubileet arbetar med orden ”Framtidsarv, förnyelse, närhet och samarbete”.
Varumärkespositionen för Torshälla bygger på platsvarumärket Eskilstuna och
uttrycks i industri & innovation, kultur, musik & idrott samt småstad, miljö &
hållbarhet. Dessa positioner kommer tydliggöras praktiskt via aktiviteter och då
stärka platsens identitet. Därmed blir 700-års firandet även en del av arbetet att
stärka platsvarumärket Eskilstuna och jubileet bygger vidare på
varumärkeskonceptet genom ”Torshälla gör småstadsevolution”.
Projektorganisation och samverkan
Torshälla 700 år projektleds av Torshälla stads förvaltning, via en styrgrupp med
representanter från kommunledningskontoret, Destination Eskilstuna, kultur- och
fritidsförvaltningen samt Kommunfastigheter. För att nå bästa tänkbara
syneregieffekt av kommunens samlade resurser är grundtanken att alla
förvaltningar och bolag är medskapande och bidrar till firandet genom att växla upp
alternativt förlägga verksamhet till Torshälla.
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Angreppsättet i jubileumsarbetet med att tänka ”Familjen Eskilstuna” ger
kommunen, kommunala bolag samt föreningslivet, näringslivet och andra aktörer
möjlighet till ökad samverkan och positiva långsiktiga effekter för såväl den egna
verksamheten som Torshälla och Eskilstuna i sin helhet.
Jubileumsåret
Genom aktiviteter och projekt under Jubileumsåret kan dold potential lyftas fram.
Allt ifrån historiska platser till näringslivspotential som väntar på att upptäckas. Ett
tillfälle för entreprenörer att stärka näringslivet, skapa nya affärer och
arbetstillfällen inom t.ex. handel och besöksnäring.
Aktiviter är planerade att pågå under hela jubileumsåret, dels i form av att stärka
upp befintliga arrangemang samt satsa på nya arrangemang, t.ex. genom stöd från
jubileumsfonden.


Födelsedagen fredagen den 24 februari 2017
Invigning, högtidligt och fest! Kungafamiljen bjuds in för invigningen.
Dagen firar årstiden, nuet, historien och framtiden – framtidsarv.



Jubileumskalas, 26-30 juli v30 2017
Jubileumskalaset sker mitt i sommaren för att ge tillfälle för besökare,
hemvändare och Torshällabon att ta semester i Torshälla. Regionen och
omvärlden ska upptäcka eller återupptäcka Torshälla.
Jubileumskalaset ska erbjuda något för alla, evenemangen ska i
möjligaste mån vara gratis.



Evenemang som avslutar jubileumsåret



Evenemang och aktiviteter under året
Utveckla befintliga arrangemang så som Konstrundan, Sommartorget
med mera. Just nu pågår dialog med olika aktörer för att bidra till
programutformning och programinnehåll.

Kostnader och intäkter
Den totala projektbudgeten är ca 7,8 miljoner kronor där 2 miljoner tidigare är
beslutade av KS för kostnadstäckning av projektledning under projektperioden
2015-2017. Intäkterna för Jubileumsfonden 0,7 miljoner kr varav 0,3 miljoner kr
från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Jubileumet i sin helhet kommer ha en omsättning
som beräknas passera 10 miljoner kronor.
Där bland andra Torshälla stadsförvaltning fokuserar personella resurser samt delar
av driftbudget till förmån för jubileumet till en kostnad som motsvarar ca.2.3
miljoner kr, samt satsningar i investeringsbudget på 19 miljoner kr som bidrar till
att upplevelsen av Torshälla lyfter och stärker jubileet.
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Kostnader
Kostnader för jubileumsarbetet består av programaktiviter, artister, teknik, scener,
marknadsföring, säkerhet, personalkostnader, projektledning mm.
KOSTNADER

2015

2016

2017

800 000

1 500 000

720 000

720 000

TSF omriktade resurser
Personal och drift i andra enheter TSF
Projektledning och admin
2 miljoner kr tidigare finansierat av KS

560 000

Jubileumsfond
Max75% genomförande finansiering för externa projekt.

700 000

Personal och drift
Kommuninterna tjänster, personal

180 000

300 000

400 000

400 000

Kommunikation & marknadsföring
Koncept, marknadsföringsmaterial mm

176 000

Förberedelse aktiviteter 2016
180 000

Upptakt och förberdelser

Födelsedagen 24/2 2017
100 000

Invigning, kungligheter, scen, teknik, artister mm

700 000

Jubileumskalas vecka 30 2017
2 100 000

Evenemang, Scen, teknik, artister, aktiviteter mm

Projekt aktiviteter under året 2017
140 000

Stärka befintliga evenemang

200 000

Avslut jubileet framåtriktat
300 000

Evenemang, aktivitet

Års summering projekt (exkl.TSF omriktade resurser)

736 000

1 720 000

5 420 000

Års summering totalt

736 000

2 520 000

6 920 000

Intäkter
Näringslivet är aktiva i ortsutvecklingen i Torshälla. Det finns en tradition av att
samverka och flera exempel där näringslivet tagit initiativ för Torshällas
utveckling. Intresset för att bidra till 700-års jubileumet är stort. Projektet kommer
att arbeta för att näringslivet deltar aktivt och bidra ekonomiskt.
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Jubileumet kommer att locka besökare vilket ger möjlighet för näringslivet att öka
sina affärer, inom exempelvis handeln, hotell- och restaurangnäringen i Eskilstuna
och Torshälla.
Projektet har lanserat en Jubileumsfond med 700 000 kr, där man kan ansöka om
stöd för realisering av sitt projekt. Näringslivet i form av Sparbanksstiftelsen
Rekarne har bidragit med 300 000 kr till jubileumsfonden övrig finansiering från
kommunkoncernen 400 000 kr. Fonden publicerades på Torshällas 699-årsdag, den
24 februari 2016 för allmänheten.
Torshälla stads nämnd
Torshälla stads nämnds egna ekonomiska satsningar till jubileumet består av
investeringar, personalresurser och särskilda satsningar för att få långsiktiga
effekter av jubileet. Torshälla stads förvaltning fokuserar resurser från andra
enheter på insatser som stödjer projektet Torshälla 700år.
Nämnden planerar att göra satsningar i stadsmiljön för att skapa en levande och
attraktiv stad som skapar en välkomnande upplevelse i linje med platsvarumärkets
värden och som utgör en arena för 700-års firandet.





Riktade resurser för jubileet, särskilda satsningar och personal motsvarande
minst tre årsarbetare, ca 2,3 miljoner kr.
Utveckling och upprustning av stadsmiljön och aktivitetsplatser.
Investeringar, 19 miljoner kr för stadsutveckling och ombyggnad av
Storgatan, skulpturpark, kvarteret runt Östra torget, Holmbergsparken,
Krusgårdsbro och park, infarter, vägar och vattenvägar.
Utveckla befintliga evenemangskoncept som t.ex. Sommartorget och
Barnkulturfestivalen.

Alla enheter inom Torshälla stads förvaltning kommer att anpassa befintliga
evenemang, aktiviteter och insatser så de stärker och utvecklar Torshällas 700-års
jubileum.
Kommunstyrelsen och Kommunföretag
För att få täckning för de kostnader som själva födelsedagen, jubileumsveckan och
marknadsföringen medför ansöker Torshälla stads nämnd om medel från
kommunstyrelsen och Kommunföretag.
Anslag som söks från kommunstyrelsen uppgår till 3 miljoner kr för förberedelser
2016 och genomförande 2017. Från Kommunföretag AB ansöks om 2 miljoner kr.
2 miljoner kr har tidigare beviljats av kommunstyrelsen för projektledning.

Kommunledningskontorets synpunkter
Torshälla är en av Sveriges äldsta städer och firandet av 700-årsjubiléet är en
milstolpe inte bara i Eskilstuna utan i svensk historia. Ett jubileum kan rätt
genomfört användas för att befästa Eskilstunas och Torshällas varumärken, bidra
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till en utveckling av besöksnäringen, som är en av de prioriterade branscherna i
Eskilstuna samt stimulera utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i Eskilstuna
genom att det lokala föreningslivet ges chans att utveckla idéer och evenemang.
Eskilstuna firade för ett antal år sedan 350-årsjubileum för staden. De totala
intäkterna vid det arrangemanget till 13,3 miljoner kronor varav Eskilstuna
kommun bidrog med tolv miljoner kr, Sparbanken Rekarne med 1 miljon kr och
övriga intäkter stod för 0,3 miljoner kr. För själva jubileusmveckan uppgick
kostnaderna till drygt fem miljoner kronor och för marknadsföringen 1,1 miljoner
kronor.
Bedömningen är att den budget som utarbetats för jubiléet i Torshälla är rimlig
utifrån åtagandet.
Det är emellertid önskvärt att näringslivet skulle kunna bidra till firandet i högre
utsträckning. Torshälla stads förvaltning har under flera år arbetat för att få lokala
näringslivet och föreningslivet delaktiga i firandet och det finns ett stort intresse att
på olika sätt medverka. Erfarenheter från såväl Eskilstuna parkfestival och juniorEM i friidrott visar dock att det är svårt att få näringslivet att gå in med kontanta
medel utan det handlar i första hand om barteravtal.
Kommunledningskontoret föreslår därför att ansökan från Torshälla stads nämnd
om ett anslag på tre miljoner kronor för jubileet ska beviljas. En miljon kronor
föreslås belasta kommunstyrelsens allmänna medel för 2016 och två miljoner
kronor avsätts i samband med årsplan 2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Jubileumsåret sätter Torshälla och Eskilstuna i ”strålkastarljuset” 2017, vilket ger
möjlighet till samhällsekonomiska effekter. Jubileumet ger externa aktörer så som
näringsidkare, föreningar med flera en arena som möjliggör ökade
turistekonomiska effekter samt exponering i media.
För att säkra en social hållbarhet kommer ett brett program ett erbjudas på flera
olika platser där invånarna själva är delaktiga i utformandet. En stor del av
aktiviteterna kommer vara kostnadsfria, vilket möjliggör för fler invånare att ta del
av evenemang och kulturutbudet. Även genus- och mångfaldsperspektivet ska
beaktas i ett brett programutbud.
Arrangemangen ska miljödiplomeras.
Genom samverkan inom kommunkoncernen och att växla upp eller forma om
befintliga aktiviteter skapas förutsättningar även för en effektiv organisation.
Projektet verkar utifrån Eskilstuna kommuns beslutade miljö- och
hållbarhetsstrategier, evenemangsstrategi och övriga styrdokument.

Eskilstuna kommun

2016-03-15

Pär Eriksson
Kommundirektör

Beslutet delges: Torshälla stads nämnd

7 (7)

Eva Norberg
Kommunikationsdirektör

