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

samordningschef
förvaltningschef kultur och fritidsförvaltningen
enhetschef kultur och fritidsförvaltningen
förvaltningschef stadsbyggnadsförvaltningen
utvecklingsstrateg stadsbyggnadsförvaltningen
sekreterare

Caroline Andersson
Therese Nilsson
Mattias Anglemark

temaledare/enhetschef § 38
utvecklare konsult och uppdrag § 39
ekonomichef kultur och fritidsförvaltningen § 48
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TSN/2017:45

§ 38
Rapportering av icke verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
kvartal 2, år 2017
Beslut
Redovisningen godkänns och överlämnas till Inspektionen för Vård och omsorg,
kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 10 april 2017, förslag till beslut.
Enligt 16 kap 6 § f – h socialtjänstlagen ska rapportering ske kvartalsvis
av alla beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen avseende SoL-beslut där
verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
I redovisningen finns samtliga beslut där verkställighet dröjt mer än 90 dagar.
Kolumnen ”Möjlig verkställighet” visar det datum då beslutet kunde blivit verkställt
om personen tackat ja till erbjudandet.
Enligt SoL (socialtjänstlagen) 16 kap 6f § gäller att icke verkställda beslut enligt SoL 4
kap 1§ varje kvartal ska inrapporteras till socialstyrelsen. Denna rapport avser första
kvartalet 2017, perioden 1 januari till och med 31 mars.
För första kvartalet 2017 uppgår antalet icke verkställda beslut inom
tremånadersgränsen till 6 ärenden.
Äldreomsorg- icke verkställda beslut
Inga beslut inrapporterade för kvartal 1.
Omsorg om funktionshindrade- icke verkställda beslut
 1 brukare har inte fått insatsen hemtjänst verkställd på grund av att brukaren
inte har gått att nå varken per telefon eller brevledes trots upprepade försök.
Brukaren har under perioden varit ambivalent till om denne vill ta emot
insatsen. Insatsen avslutas 2017-03-31 på brukarens egen begäran utan att ha
verkställts.
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1 brukare har inte fått insatsen trygghetslarm på grund av att denne inte har
gått att nå varken per telefon eller brevledes trots upprepade försök. Kontakt
fås med brukaren i januari 2017, därefter har hemtjänst inväntat bostadsnyckel.
Insatsen avslutas 2017-03-31 på brukarens egen begäran utan att ha verkställts.
1 brukare har väntat på insatsen boendestöd. Insatsen har inte kunnat
verkställas då flera inbokade uppstartsmöten har avbokats av brukaren själv.
2017-02-22 avslutades insatsen på brukarens egen begäran, utan att ha
verkställts.

Individ- och familjeomsorg- icke verkställda beslut
 1 brukare har väntat på insats i form av boende på Vilsta slussen. Insatsen har
inte kunnat verkställas på grund av resursbrist då det har saknats ledig
boendeplats på Vilsta slussen. Brukaren återtar sin ansökan 2017-04-13 utan
att insatsen har verkställts.
 1 brukare har väntat på insats i form av kontaktfamilj. Insatsen har inte kunnat
verkställas på grund av resursbrist då det saknas lämplig uppdragstagare.
Insatsen är verkställd 2017-03-03.
 1 brukare har väntat på insatsen kontaktperson. Insatsen kunde inte verkställas
då brukaren inte kom till inbokat uppstartsmöte. Nytt uppstartmöte har bokats
in för verkställighet. Insatsen är verkställd 2016-12-30.
Föredragande: Caroline Andersson
____
Beslutet skickas till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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TSN/2017:9

§ 39
Systematisk uppföljning av anmälda kränkningar till
huvudman januari – maj 2017
Beslut
Rapporten godkänns och skickas till mottagande barn- och utbildningsnämnden för
åtgärd.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 7 juni 2017, förslag till beslut.
I Torshälla stads förvaltning finns verksamhetsgemensamma rutiner och blanketter
som innebär att en anmälan till huvudman sker skriftligt så fort kränkningen uppstått.
I förskolan dokumenteras anmälan och utredning i lex.
I grundskolan dokumenteras anmälan och utredning samlat i en pärm på enheten,
sorterat i bokstavsordning efter den utsatta elevens efternamn. En kopia läggs i
aktuella elevers mappar i arkivet.
Om den misstänkta kränkningen har utförts av en medarbetare genomförs
utredningen av chef i samarbete med HR-konsult och utvecklingsstrateg. Utredning
och eventuell åtgärdsplan påbörjas omgående och följs upp med täta intervaller.
En systematisk uppföljning av anmälda kränkningar redovisas till nämnd två gånger
om året. Likabehandlingsplanerna med årlig plan presenteras från och med 2014 för
nämnd, i februari varje år. I juni (med undantag 2017) genomförs en
stickprovskontroll av genomförda utredningar för att säkra kvaliteten på utredningarna
och åtgärderna, i enlighet med Skolverkets allmänna råd för ”Arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling”.
I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till andra myndigheter.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
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TSN/2016:148

§ 40
Delrapport internkontrollplan 2017
Beslut
1. Rapporten godkänns och skickas till mottagande förvaltningar för åtgärd.
2. Internkontrollplan för Torshälla stads nämnd 2017, bifogas.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 31 maj 2017, förslag till beslut.
Kontrollområde och moment inom:
Förskola – rutiner för om barn försvinner är kända av personalen på förskolan
Förskola/skola – rutin för anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa
är kända för medarbetare
Vård och omsorg – att varje enhet följer framtagen handlingsplan utifrån
nattfastemätning 2016
Vård och omsorg/socialtjänst – rutin för avvikelsehantering är känd hos medarbetare
inom vård och omsorg samt socialtjänsten
Alla verksamheter – om de har en aktuell krishanteringsplan
Föredragande: Ulrika Hansson
____
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TSN/2017:47

§ 41
Årsredovisning för donationsstiftelser år 2016
Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
En stiftelse (Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas
ändamål enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt
kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kr har upprättat särskilda årsredovisningar.
För godkännande av Torshälla stads nämnd överlämnar vi följande års-redovisningar
för år 2016.
Stiftelse
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)
Biblioteksstiftelsen Torshälla

Org. nr
818001-0574
818000-6259

Föredragande: Cathrine Olsson
____
Beslutet skickas till:
Konsult och uppdrag, redovisning
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TSN/2017:48

§ 42
Prislista 2017 vid uthyrning av Torshälla stads
nämnds lokaler
Beslut
1. Prislistan lokaler och anläggningar i Torshälla 2017 godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens prislistas (KFN/2016:242) generella bestämmelser,
prioritering och fördelning av tider samt kategorier för prissättning antas gälla vid
uthyrning av lokaler och anläggningar inom Torshälla stads nämnd.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 11 maj 2017, förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämnden fattar årligen beslut om en prislista för uthyrning av
arenor och lokaler (KFN/2016:242) Lokaler som finns inom Torshälla stads nämnds
ansvar har under 2016 fastställts i beslut i nämnden. En inflationskorrigering av
priserna har skett i prislistan för 2017.
För att lokaler och anläggningar ska komma till största möjliga nytta, ska lokaler och
anläggningar användas i så hög grad som möjligt. I lokaler och anläggningar ska det
bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter.
Lokaler, scener och idrottsanläggningar uthyrs och upplåts i befintligt skick. Detta kan
innebära att lokaler och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion
beroende på byggnadens och/eller anläggningens ålder och skick. Förutsättningar för
olika verksamheters bedrivande kan därför variera från plats till plats och från en
tidpunkt till annan.
Eskilstunas kommunfullmäktige har antagit en idrottspolitisk handlingsplan
”Eskilstuna rör sig”, IPP, och en kulturpolitisk handlingsplan, KPP, ”Eskilstuna växer
tillsammans”. Dessa handlingsplaner är grunden till prislistan samt riktlinjerna för
fördelningen av tider i de kommunala anläggningar och lokaler som hyrs ut.
I handlingsplanerna lyfts några delar fram som direkt påverkar hur priser och
fördelning av tider ska tillämpas.
Åtgärder enligt de idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna
- Barn och unga tilldelas träningstider före vuxna i de kommunal drivna
anläggningarna. (IPP)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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-

Hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för
vuxna. (IPP)
Bokningssystemet ska tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas
mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. (IPP)
Fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas. (KPP)
Kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. (KPP)

Lokalsubventioner i prislista för hyra av lokaler delas in i tre nivåer:
1. verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening upp till 65 år.
2. vuxenverksamhet i stödberättigad förening
3. övriga föreningar, allmänhet och företag.
Vid matcher och arrangemang med inträde gäller särskilda hyresnivåer.
Tider i anläggningar ska fördelas så att barn och unga tilldelas tider före vuxna. Flickor
och pojkar respektive män och kvinnor ska ha lika goda möjligheter att använda en
anläggning under attraktiva tider. Föreningar tilldelas tider i anläggningar och ansvarar
för att fördela dessa inom föreningen så att barn och unga prioriteras på attraktiva
tider och flickor/pojkar respektive män och kvinnor har lika goda möjligheter att
använda lokalerna på attraktiva tider. Matcher och arrangemang kan gå före träning
och repetition.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
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TSN/2017:37

§ 43
Svar på remiss - Motion om pilotprojekt rörande
specialkost - inlämnad av MP
Beslut
Torshälla stads nämnd avstår att yttra sig i ärendet då verksamheten överförs till barnoch utbildningsnämnden från och med den 1 juni 2017.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 16 maj 2017, förslag till beslut.
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 21 mars 2017 lämnat in en
motion om pilotprojekt rörande specialkost.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun genomför ett pilotprojekt och testar metoder där
tillagning och upplägg av skolmåltiden anpassas på ett sådant sätt så att
behovet av specialkost minimeras.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2017:25

§ 44
Revidering av delegationsordning
Beslut
Delegationsordningen godkänns.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 1 juni 2017, förslag till beslut.
Kommunfullmäktige tog den 15 december ett beslut som innebär att Torshälla stads
nämnd bibehålls och att Torshälla stads förvaltning upphör, och dess verksamheter
samorganiseras med övriga förvaltningar. Det innebär i praktiken att medarbetare och
chefer som idag arbetar i Torshällas stads förvaltning inom förskola, grundskola,
socialtjänst, vård och omsorg samt gatu-park och fritid kommer att tillhöra en annan
förvaltning senast från och med 1 juni 2017.
Verksamheterna har successivt flyttats över till fackförvaltningarna under våren 2017.
Torshälla stads förvaltning upphör från och med 1 augusti 2017. Torshälla stads
nämnd ska ha fortsatt ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort –näringslivs- och
föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads nämnd ges även
uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala verksamheterna inom Torshällas
geografiska område.
Med anledning av samorganiseringen har det skapats ett nytt reglemente för Torshälla
stads nämnd, och denna delegationsordning utgår från detta. Föreslagen revidering har
sin utgångspunkt i att mottagande förvaltningar har aviserat att vissa delar inom
upphandlingsområdet saknats i delegationsordningen. I den reviderade
delegationsordningen har även delegation för beslut om kostnader för enskild vid
arrangemang/evenemang i verksamheten tagits bort.
Föredragande: Marianne Hagman
_____
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
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TSN/2017:50

§ 45
Regler för flyttbara skyltar "gatupratare" på
gatumark i Torshälla
Beslut
Torshälla stads nämnd antar de nya uppdaterade reglerna för flyttbara skyltar.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen ger i skrivelse, daterad den 17 maj 2017, förslag till beslut.
Bakgrund
Trafikavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen, ansvarar tillsammans med
polismyndigheten, för flyttbara skyltar, s.k. gatupratare, i kommunen.
De regler som finns från 2007 (se bilaga 2) beträffande tillstånd för gatupratare har
relativt låg efterlevnad och alltför många näringsidkare ansöker inte om tillstånd via
polismyndigheten, vilket är ett krav för att ha gatupratare enligt de lokala
ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun (§ 7).
Under perioden 2006 till 2013 hanterade Svenska handel och sedan Eskilstuna
Marknadsföring AB de årliga ansökningarna från ett 80-tal näringsidkare i centrala
Eskilstuna. Dessa näringsidkare blev därefter debiterade 1000 kr/år för sitt tillstånd.
De befintliga reglerna avser endast näringsidkare inom avgränsningen centrum d.v.s.
Järnvägen – Tullgatan – Eskilstuna Ån – Rådhusbron i centrala Eskilstuna.
Övriga näringsidkare i kommunen har ej behövt tillstånd då reglerna endast rör
centrum vilket resulterat i en stor variation beträffande utseende och placering av
gatupratare runt om i kommunen.
Nuläge
Vår uppfattning är att gatupratare inte bidrar till en attraktiv stadsmiljö om det är stor
variation på utseende och placering. Idag förekommer modeller som inte är tillåtna,
exempelvis vippande gatupratare som riskerar att man gör sig illa eller gatupratare som
saknar markram. Markramen är ett krav från främst synsvaga, som känner med sin vita
käpp var den står men även för att barnvagnshjul och rullatorhjul annars kan fastna i
skylten.
I befintligt regelverk tillåts en gatupratare per näringsidkare som ska stå i dikt med
verksamheten och tas in varje dag efter stängning.
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Många näringsidkare respekterar reglerna men allt för många gör inte det utan placerar
sin gatupratare långt från sin entré samt plockar ut både bord, stolar, pollare, mattor,
glassgubbar, stafflin med menyer etc., utan tillstånd och på olämpliga platser.
Samråd inför beslut
Inför denna föreslagna förändring har vi haft ett enklare samråd med berörda aktörer.
Vi har brevledes kontaktat de ca 80 näringsidkare som tidigare hade tillstånd för
gatupratare samt rådet för funktionshinder och fem stycken PRO föreningar för att
höra deras syn på gatupratare. Vi har även haft information i kommunannonsen om
att allmänheten kan lämna synpunkter i sakfrågan via webben.
Sammantaget har 6 näringsidkare, 16 privatpersoner och PRO:s samorganisation
lämnat synpunkter som redovisas nedan:
Näringsidkarna: önskar ha kvar gatupratare men önskar att det ska ”skötas bättre”
och vill att centrum ska vara snyggt.
Allmänheten: 6 av 16 personer anser att gatupratare är bra då man ser utbudet/
menyn lätt från gatan. 5 anser att reglerna måste skärpas till och 5 anser att gatupratare
ska förbjudas.
PRO: anser att gatupratare ska förbjudas. PRO anser att gatupratare är ett hinder för
synsvaga, men också för andra som rör sig i staden.
Med ovan nämnda bakgrund i ärendet har vi sett över tillståndshanteringen och
regelverket för gatupratare för att säkerställa likabehandling och en högre
regelefterlevnad och föreslår därför att Torshälla stads nämnd antar det nya förslaget
på reviderat regelverk för gatupratare att gälla även i Torshälla.
Stadsbyggnadsnämnden antog de nya reglerna vid möte den 19 april 2017, vilket
innebär att reglerna gäller i hela Eskilstuna kommun förutom Torshälla.
Skillnaden mellan de befintliga riktlinjerna och förslaget i de nya riktlinjerna (se bilaga
1) är att alla som ska ha gatupratare i Eskilstuna kommun ska söka tillstånd hos
Polismyndigheten.
Föredragande: Marianne Hagman
____
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
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TSN/2016:143, TSN/2016:8, TSN/2017:16, TSN/2017:3, TSN/2017:44,
TSN/2017:46, TSN/2017:49, TSN/2017:6, TSN/2017:7

§ 46
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 Beslut 2017-01-30 - Avtal föreställning Babblarna 2017-07-29, kl. 13 och 15,
Krusgårdsparken
1.7 Beslut 2017-03-15 - Uppsägning av del av lokal, 512 kvm av totalt 1732 kvm,
Brogatan 13
1.7 Beslut 2017-03-29 - Avtal med Gökstens BK gällande elevens val - Handboll, till
och med 2018-06-01
3.1.1Beslut 2017-04-07 - Tf förvaltningschef 10 - 13 april
1.7 Beslut 2017-04-07 - Tilläggsavtal Biblioteket, underhåll/omdränering
1.7 Beslut 2017-04-07 - Tilläggsavtal förskola Gökvingegränd, takbyte
1.7 Beslut 2017-04-11 - Överenskommelse om avstående från besittningsskydd
mellan Torshälla stads förvaltning och Malane AB - Mälarbadens camping, bad och
gästhamn, Torshälla gästhamn med ställplatser
1.7 Beslut 2017-04-12 - Återtag av uppsägning - Edvardslundsgatan 3 B
3.3.18 Beslut 2017-04-12 - Utlandsresa inom EU
1.7 Beslut 2017-04-20 - Tilläggsavtal Mälarvik, underhåll
1.7 Beslut 2017-04-20 - Avtal med Torshälla Nyby IS avseende
jubileumsfondsprojektet - Föreningarnas dag 2017-05-27 i samband med TV-lagets
match
4.4.1 Beslut 2017-04-24 - Ansökan avslås om arrangemangsbidrag för Föreningarnas
dag
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4.4.1 Beslut 2017-05-02 - Ansökan beviljas om arrangemangsbidrag för dans- och
spelmansstämma 19 augusti 2017
1.7 Beslut 2017-05-04 - Engagemangsavtal - Torshälla 700 år - Kristian Anttila 201707-27
1.7 Beslut 2017-05-05 - Avtal Torshälla 700 år - Spelning med Loreen,
Krusgårdsparken 2017-07-29
1.7 Beslut 2017-05-05 - Avtal Torshälla 700 år, jubileumskalaset - Maia Hirasawa,
Ossler, Jennie Abrahamson - 2017-07-27 - 2017-07-29
3.1.1.1 Beslut 2017-05-11 - Tf förvaltningschef 11-12 maj 2017
1.7 Beslut 2017-05-18 - Överenskommelse angående utställning på Ebelingmuseet Emelie Otterbeck - 2017-09-03 - 2017-10-29
9.1.7 Beslut 2017-05-19 - Avtal med Västerås stad gällande mottagande av elev med
stöd av skollagen 10 kapitlet 25 §
6.3 Beslut 2017-05-30 - Yttrande över samrådsremiss Torshälla 5:8 med flera
(Granbacken)
Personalärenden
3. Lista personalärenden april 2017
3.3.1 Beslut 2017-05-24 - Attestansvariga enligt kodplan
Gatu-och trafikärenden
6.3 Beslut 2017-04-18 - Yttrande över remiss A178.4527.2017- ansökan om tillstånd
för valborgsmässofirande på Holmberget 2017-04-30
6.3 Beslut 2017-04-20 - Yttrande över remiss A122.661/2017 - ansökan om tillstånd
för Torshälla hantverksmarknad 2017-09-09 - 2017-09-10
Förskola och grundskola
8.1.13 Beslut 2017-05-02 - Vistelse på Nattis utifrån särskilda skäl
9.1.1 Beslut 2017-04-24 - Plats på fritids utifrån särskilda skäl, 2017-08-21-2017-10-31
Socialtjänst
10. Lista februari – april 2017
Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
11.5 Avgiftsbeslut 2017-05-01 gällande april 2017
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Biståndsutskott
Protokoll: 2017-04-18 §§ 25 – 27, 2017-05-09 §§ 28 – 33, 2017-05-19 extra §§ 34,
2017-05-30 §§ 35 – 59.
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
____
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TSN/2016:157, TSN/2017:13, TSN/2017:4

§ 47
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27, § 96 - Val till kommunala uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27, § 107 - Årsredovisning 2016 för Eskilstuna
kommun
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27, § 112 - Förändrad ansvarsfördelning mellan
Torshälla stads nämnd och facknämnderna
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27, § 114 - Revidering av modell för ekonomisk
kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden 2017-05-17 § 102 - Detaljplan för Torshälla 4:45
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2017:36 – 2017:54
____
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TSN/2017:2

§ 48
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Eskilstuna Kommunfastigheter AB öppettider i Torshälla
Lars-Göran Karlsson (S) får i uppdrag av Torshälla stads nämnd att diskutera de
ändrade öppettiderna samt framtida samverkan med styrelsen för Eskilstuna
Kommunfastigheter AB.
Föredragande: Lars-Göran Karlsson
Investeringsbudget, alla nämnder har ett besparingskrav på 2 mnkr/år under en 3årsperiod. Torshälla stads nämnd fördelar besparingen på gång- och cykelväg
Bjällersta, asfalt och försköning av Torshälla.
Föredragande: Lars-Göran Karlsson och Ulrika Hansson
Magnus Arreflod (MP) ställer skriftlig fråga om parkeringar samt förslag till
förbättringar.
Frågan bereds och tas upp på kommande arbetsutskott.

Förvaltning
Ekonomi och nyckeltal
Föredragande: Mattias Anglemark
Temanämnd: service, kultur och ungdom
Föredragande: Cathrine Olsson
Öppen service i Torshälla och Kvarnen
Föredragande: Cathrine Olsson och Rina Oord Lundh
Presentation av kultur- och fritidsförvaltningen
Föredragande: Eva Königsson
Presentation av stadsbyggnadsförvaltningen
Föredragande: Marianne Hagman
Övergripande utvecklingsplan för Torshälla, processen
Samråd sker under hösten 2017. Elever i åk 4-5 bjuds in till ”barn-GIS”. Torshälla
stads nämnd föreslås bli politisk styrgrupp. Arbetetet med utvecklingsplanen leds av
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stadsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen fattar beslut. Planen beräknas vara klar
senast vid årsskiftet.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Fördjupad handelsanalys för Eskilstuna och Torshälla
Föredragande: Rina Oord Lundh
Återrapport första verksamhetsflytten
Föredragande: Ulrika Hansson
Byte av plats för arbetsutskottets sammanträden
Arbetsutskottets sammanträden förläggs i stadshuset från och med den 20 juni 2017.
Föredragande: Ulrika Hansson
Föredragningslistan till arbetsutskott och nämnd
Föredragningslistan ändras från och med hösten 2017 så att beslutsärenden och
rapporter samlas som berör kultur och fritidsförvaltningen samt för
stadsbyggnadsförvaltningen.
Föredragande: Ulrika Hansson
Överenskommelse TSN - TSF
Den gemensamma överenskommelsen som är beslutad av nämnd och förvaltning
behöver revideras tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen samt
stadsbyggnadsförvaltningen. Ulrika Hansson får i uppdrag av Torshälla stads nämnd
att återkomma med ett förslag.
Föredragande: Ulrika Hansson
Betygsresultat Gökstensskolan
Torshälla stads nämnd får muntlig information om preliminära betygsresultat för
Gökstensskolan.
Föredragande: Ulrika Hansson
____
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