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2017-08-29

Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Brogatan 13 Klockan 13.00 – 17.00

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S) ordförande
Eine Ikonen (S)
Rolf Svensson (S) ersätter Leif Thorstenson (S) §49
Leif Thorstenson (S) §50-§61
Sirkka Koskivuori (S)
Jonny Pettersson (S) ersätter ersätter Annika Rydberg (S)
Robin Tannarp (M) ersätter Ann Berglund (M)
Gunnel Ristander (M)
Kjell Monéus (M)
Kaj Madsen (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Charlotte Elf (SD)
Mikael Nygren (SD)

Ersättare

Rolf Svensson (S) §50-§61
Nina Hedenfeldt (MP)
Paula Ehrlin (KD)
Susanne Bergqvist (SD)

Utses att justera

Thomas Stääv

Justeringens plats
och tid

Tisdagen den 5 september 2017, 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 2017-08-29

Anslaget sätts upp

2017-09-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-09-28

§49-§60
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Ulrika Hansson
Marianne Hagman
Rina Oord Lundh
Eva Königsson
Cathrine Olsson
Ann-Kristin Rydberg

samordningschef, kommunledningskontoret
förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen §49-§54
utvecklare, stadsbyggnadsförvaltningen (SBF)
förvaltningschef, kultur- och utbildningsförvaltningen
enhetschef, kultur- och utbildningsförvaltningen (KFF)
sekreterare

Mirja Cervin
Jorma Seimilä
Mattias Thuen
Anders Enesved
Anna Bergfors Fall
Mervi Nyqvist
Nils Mossberg
Birgitta Edvardsson
Mattias Albers
Lena Rehnholm
Annika Edetun Lahtinen
Maria Ringström
Sara Nordlund
Anna Ekwall
Sara Hägglund
Johan Lindeberg

distriktchef Öst, Eskilstuna Kommunfastigheter AB §49
gatuchef, stadsbyggnadsförvaltningen §50-§53
avdelningschef, park- och natur, stadsbyggnadsförv §53
avdelningschef, projekt- och GIS, stadsbyggnadsförv §53
avdelningschef, trafikavd, stadsbyggnadsförvaltningen §53
ekonomichef, stadsbyggnadsförvaltningen §53
avdelningschef, arkiv o museer, kultur- och fritidsförv §53
avdelningschef, stadsbiblioteket, kultur- och fritidsförv §53
avdelningschef, arenor, kultur- och fritidsförv §53
avdelningschef, ung/fritid, kultur- och fritidsförv §53
jubileumsgeneral, kultur- och fritidsförvaltningen §53
destinationsstrateg, Destination Eskilstuna AB §53
utvecklare, kultur- och utbildningsförvaltningen §53-§56
planchef, stadsbyggnadsförvaltningen §54-§55
rektor Gökstensskolan, barn- och utbildningsförv §60
skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen §60
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TSN/2017:2

§ 49
Rapporter och frågor
Eskilstuna Kommunfastigheter AB informerar om sin verksamhet i Torshälla
Mirja Cervin, distriktschef Öst, informerar om bakgrunden till beslutet om neddragning
av kundtjänstens öppettider på Brogatan 13.
Till årsskiftet 2017/2018 kommer kundtjänsten att stänga helt i Torshälla med
hänvisning till en kunddator som placeras på Brogatan 13.
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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TSN/2017:36

§ 50
Yttrande över remiss av motion - Snöfria gator
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag antas.

Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad eftersom tekniken används redan idag.

Reservation
Thomas Stääv (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltning ger i skrivelse, daterad den 21 juni 2017, förslag till beslut.
Erika Rydja Sandvik har lämnat in en motion – utred om returvärme från
fjärrvärmenäten kan användas till att värma gator, torg och gångbanor så att det hålls
fria från snö och is.
Kommunstyrelsen har beslutat att motionen remitteras till stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd för yttrande.
Där det rör det sig mycket folk, t ex i centrala delar av Eskilstuna, och där det finns krav
på hög tillgänglighet finns markvärme installerat idag.
Markvärme används idag där det är ekonomiskt försvarbart och där det bedöms som
svårt eller dyrt att snöröja med traditionella metoder.
Eftersom markvärme med fjärrvärme är ett eget teknisk system med
installationskostnader och förbrukningsavgifter är det mycket svårt att få ekonomi
genom motsvarande mindre kostnad för vinterväghållning.
Installation av markvärme på befintliga gator och cykelvägar skulle i princip innebära
samma kostnad som en nyanläggning, plus tillkommande kostnader för markvärme.
Där markvärme kan kanske vara ett alternativ är om det kommer med i den tidiga
planeringen av nya investeringar och exploateringsområden och där det finns
fjärrvärmeledningar med tillräcklig kapacitet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Exempel skulle kunna vara hårt trafikerade cykel- och gångbanor, broar och entréer där
det bedöms svårt eller dyrt att snöröja med traditionella metoder.
Förvaltningen föreslår därför att motionen anses besvarad.
Föredragande: Jorma Seimilä
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Stääv (L) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlsson (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
- Thomas Stääv (L) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår först en propositionsordning som innebär att han ställer bifall till
förvaltningens förslag mot bifall till motionen. Torshälla stads nämnd godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd har
beslutat enligt Lars-Göran Karlssons (S) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

6(17)

2017-08-29

TSN/2017:52

§ 51
Yttrande över remiss - Avfallsplan för Eskilstuna
kommun 2018-2022
Beslut
Torshälla stads nämnd ställer sig bakom förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun
2018-2022.

Förslag till kommunfullmäktige
Avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022 antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 2 augusti 2018, förslag till
beslut.
Ett förslag till ny avfallsplan 2018-2022 har tagits fram och sänts på remiss till
kommunens nämnder utifrån revidering av den tidigare antagna avfallsplanen 20132017, fastställd 28 februari 2013. Remissvaret ska vara kommunledningen tillhanda
senast 31 augusti 2017.
Stadsbyggnadsförvaltningen har haft tjänstemän från olika avdelningar representerade i
arbetet som har genomförts under ledning av kommunledningskontoret.
De mål och åtgärder som Torshälla stads nämnd berörs till störst del av handlar om att
nämnden/förvaltningen förväntas arbeta med att förebygga avfall samt bidra till att öka
materialåtervinning inom de egna verksamheterna.
Planen är tydlig med syfte, målsättningar och förväntningar på respektive
förvaltning/nämnd och Eskilstuna kommun i enlighet med gällande lagstiftning samt
riktlinjer från naturvårdsverket, Torshälla stads nämnd föreslås därför ställa sig bakom
föreslagen avfallsplan för Eskilstuna kommun 2018-2022.
Föredragande: Jorma Seimilä
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2017:2

§ 52
Rapporter och frågor stadsbyggnadsförvaltningen
Förvaltning
Informationsbrev gällande snöröjning av enskilda gator och vägar
Ett informationsbrev kommer att skickas ut till berörda hushåll under oktober 2017.
Föredragande: Jorma Seimilä
Magnus Arreflods (MP) fråga om parkeringar vid Tornsvängen
Marianne Hagman informerar att frågan kommer att besvaras utförligare på kommande
nämnd den 19 september 2017
Magnus Arreflods (MP) fråga om slussportarna
Besvaras av Rina Oord Lundh
Förvaltningschefens rapport
Det har varit en bra och lugn sommar med ett fåtal inkomna synpunkter, samordning
pågår med den nya organisationen kring Torshälla stads nämnd, arbete pågår med
investeringsprojekt och hantering av felanmälningar i ärendehanteringssystem
Cityworks.
Föredragande: Marianne Hagman
____
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TSN/2017:2

§ 53
Gemensamma rapporter och frågor
Workshop preliminär verksamhetsplan 2018
- Presentation av tidigare måluppfyllelse i processerna 2015 och 2016
- Presentation av nuläge och utmaningar inom processerna inför 2018
- Behov och prioriteringar 2018
- Grupparbete: Vad vill vi uppnå 2018?, Vilka prioriteringar vill vi göra? Och
formulera åtaganden.
Ekonomi och nyckeltal
Rapporteras på kommande nämndsammanträde den 19 september 2017.
____
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TSN/2017:2

§ 54
Rapporter och frågor stadsbyggnadsförvaltningen
Aktuella detaljplaner i Torshälla
Presentation av planavdelnings verksamhet, pågående detaljplaner och kommande
planer.
Pågående planuppdrag, prioritering 1: Kvarteret Gillet och Skidåkaren (Spångagården)
Pågående planuppdrag, prioritering 2: Torshälla 5:24 (Edvardslundsgatan), Granbacken,
Ekensholm mfl och Torshälla 4:45 (fd A-verkstan Holmen).
Kommande planuppdrag: Chokladfabrikens förskola
Föredragande: Anna Ekwall
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

10(17)

2017-08-29

TSN/2017:58

§ 55
Yttrande över remiss - Samråd detaljplan Ekensholm
4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 mfl Mälarstranden
Beslut
Yttrandet godkänns och skickas till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 10 augusti 2017, förslag till
beslut.
Förslag till detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 mfl Mälarstranden
har inkommit från Stadsbyggandsförvaltningen. Samrådstiden för detaljplanen är 201706-28 till 2017-08-25. Området är beläget vid Mälaren ca 5 km nordost om Torshälla.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av fritidshusbebyggelse till
bostäder för permanentboende samt att utreda möjligheten till viss komplettering med
ett fåtal nya bostadsfastigheter, genom till exempel avstyckning av befintliga
arrendetomter. Området utgörs av 540 000m2 där det idag finns ca 110
bostadsfastigheter varav ca 15 % är åretruntbostäder.
Torshälla stads nämnd ser positivt på att staden ges möjlighet att växa genom att
attraktiva områden görs tillgängliga för åretruntboende samt att landbygden utvecklas.
Positivt är även att planen tydligt anger vikten av allmänhetens tillgänglighet till
Mälarstranden och naturområden för en aktiv fritid samt att områdets kulturvärden
bevaras.
Torshälla stads nämnd vill lämna följande synpunkter på planförslaget;
- Områdets utveckling är av betydelse för utvecklingen av Torshällas service
och handel då Torshälla är den närmaste tätorten. Fler permanentbostäder
skapar goda förutsättningar och underlag för såväl handel, service och
näringslivsutveckling. God tillgänglighet till Torshälla bidrar därmed även till
planområdets utveckling och attraktivitet.
- För ökad tillgänglighet bör även G/C-väg utredas som kopplar till såväl
Torshälla som Sundbyholm för att stimulera hållbara resor till skola, arbete,
service etc. Det skulle även gynna boende i t.ex. Grundby- och Vallbyområdet samt koppla an till utvecklingsstråken i översiktsplanen. Detta är
viktigt ur tillgänglighets-, jämställdhet- och barnperspektiv.
- Områden för anvisade skolor bör i samband med detaljplanen ses över för att
möjliggöra för barn och föräldrar att även kunna välja Torshällas skolor.
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Utifrån ett barnperspektiv berörs inte säkra skolvägar i planunderlaget.
Möjligheten för skolskjutsar att ta sig fram i området bör beaktas på samma
sätt som räddnings- och avfallsfordon.
Fastigheterna inom planområdet ligger inom planerad utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp. Nämnden har i ett tidigare yttrande över
vatten- och avloppsplan för Eskilstuna kommun (TSN/2016:144) framfört
att den fortsatta utbyggnaden av VA på Mälarstranden är av yttersta vikt och
att det är av viktigt att det arbetet ges prioritet.

Föredragande: Ulrika Hansson
____
Beslutet skickas till:
Planavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen
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TSN/2017:56

§ 56
Riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av
reklamplatser i Torshälla stads nämnds lokaler,
anläggningar, scener och arenor
Beslut
1. Godkänna riktlinjer för föreningars möjligheter till intäkter av reklamplatser i
Torshälla stads nämnds lokaler
2. Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att teckna nödvändiga
överenskommelser och/eller avtal med föreningar i enlighet med riktlinjerna

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 21 juni 2017, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd hyr ut idrott- och fritidsanläggningar, gymnastiksalar,
samlingssalar och scener till föreningar, allmänhet och företag i syfte att underlätta för
kommuninvånare att ta del av och delta i kultur, fritid och idrottsaktiviteter. När
föreningar hyr anläggningar och scener sker det till en kostnad enligt Torshälla stads
nämnds prislista gällande uthyrning av nämndens lokaler. I prislistan finns det generella
bestämmelser för att hyra lokaler och anläggningar samt en prioriteringsordning indelad
i tre kategorier. I prislistan saknas det riktlinjer för hur föreningar får använda
anläggningarna för reklamplatser. Föreningar kan hyra lokaler och anläggningar vid
enstaka tillfällen, under en säsong, på årsbasis men även genom överenskommelser
ansvara för driften av anläggningar och lokaler. Även de innefattas av riktlinjerna.
Riktlinjerna bidrar till att tydliggöra Torshälla stads nämnds förhållningssätt gentemot
föreningar och under vilka former reklam kan och får förekomma i nämndens lokaler.
Riktlinjerna ska även vara ett stöd i vid upprättande av avtal mellan förvaltningen och
föreningar gällande reklam och marknadsförning på/vid kultur- och Torshälla stads
nämnds lokaler. Syftet är att skapa likställighet och attraktiva lokaler, anläggningar,
scener och arenor som kan möta olika typer av behov för olika föreningar eller
arrangörer.
Föredragande: Sara Nordlund
____
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TSN/2017:2

§ 57
Rapporter och frågor KFF
Förvaltningschefens rapport
Det har varit en lugn men aktiv sommar, jubileumsfirandet av Torshälla 700 år, ökning
av besökare på sommartorget, ”sommarlovspeng” statliga medel 5 000 000 kronor,
förfrågan från vård- och omsorgsförvaltningen att få hyra Mälarvik till HVB-boende.
Föredragande: Eva Königsson
____
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TSN/2016:8, TSN/2017:16, TSN/2017:3, TSN/2017:51, TSN/2017:54, TSN/2017:6

§ 58
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1 Beslut 2017-06-08 Synpunkter inför start av planarbete för Torshälla 4:45
1.6 Beslut 2017-06-16 Engagemangskontrakt Torshälla 700 år - Kleerup - 2017-07-29
1.6 Beslut 2017-06-16 Engagemangskontrakt Torshälla 700 år - Allyawan - 2017-07-27
1.6 Beslut 2017-06-16 Engagemangskontrakt Torshälla 700 år - Naomi Pilgrim 2017-07-29
1.6 Beslut 2017-06-20 Avtal Torshälla 700 - Toabolaget Mellansverige AB 2017-07-26 2017-07-29
1.6 Beslut 2017-06-22 Contract Torshälla 700 år - Alfahanne 2017-07-29 - Slutfikat HB
3.3.1 Beslut 2017-06-27 Attestansvariga enligt kodplan
1.1 Beslut 2017-06-27 Arrangemangsbidrag - föreningen Sigurd Fafnisbane
1.6 Beslut 2017-07-17 Avtal Torshälla 700 år - Sightseeing Sverige AB – 2017-07-27 2017-07-30
1.6 Beslut 2017-07-17 Avtal Torshälla 700 år - Pyro Event AB - 2017-07-29
1.6 Beslut 2017-07-18 Avtal Torshälla 700 år - Mälarexpo AB (Rent a tent)
1.6 Beslut 2017-07-18 Avtal Torshälla 700 år - Restaurangtrion i Eskilstuna AB Upplåtelse av mark för servering av mat och dryck – 2017 07-27 - 2017-07-29
1.6 Beslut 2017-08-08 Avtal Torshälla 700 år - MoreTec AB - Alar talar
Förvaltningschefsbeslut
1.7 Beslut 2017-05-16 Engagemangskontrakt Torshälla 700 år - Linda Pira,
Krusgårdsparken 2017-07-27
1.7 Beslut 2017-05-19 Avtal Torshälla 700 år - KåBe Power AB 2017-07-26 –
2017-07-29
1.7 Beslut 2017-05-10 Avtal TK Hobby 2017-03-15 - 2018-06-10 - undervisning
Personalärenden
3. Lista personalärenden maj 2017
Gatu-och trafikärenden
4.3 Beslut 2017-04-18, Yttrande över remiss A289.741/2017 - Ansökan om tillstånd för
fyrverkeri 2017-07-29 - Pyro Event AB
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
Avgiftsbeslut 2017-06-01 gällande maj 2017
Arbetsutskott
Protokoll: 2017-05-30 §39 - §48, 2017-06-20 §49 -§50, 2017-08-15 §51-§61
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

16(17)

2017-08-29

TSN/2016:144, TSN/2016:150, TSN/2016:151, TSN/2016:153, TSN/2016:155,
TSN/2016:87, TSN/2017:19, TSN/2017:4, TSN/2017:53

§ 59
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Beslut 2017-05-18, § 163 - Svar på motion - Sällskapsdjur på äldreboende
Beslut 2017-05-18, § 168 - Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 4, 2016
Beslut 2017-05-18, § 165 - Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna
Beslut 2017-06-14 – 2017-06-15, § 179 - Årsplan 2018
Beslut 2017-06-14 – 2017-06-15, § 187 - Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna
kommun
Kommunstyrelsen
Beslut 2017-05-30, § 129 - Anvisning för investeringsbudget
Kommunledningskontoret
Delegationsbeslut - Överföring av oförbrukade investeringsanslag från 2016 till 2017
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2017:55 – 2017:60
____
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TSN/2017:2

§ 60
Övriga rapporter och frågor
Betygsresultat Torshälla skolor
Föredragande: Sara Hägglund och Johan Lindeberg
____
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