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TSN/2017:31

§ 29
Torshälla stads nämnds delårsrapport 1 för 2017
Beslut
Delårsrapport 1, januari till mars 2017, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 7 april 2017, förslag till beslut.
Delårsrapport 1 för 2017 är den sista delårsrapporten i nuvarande organisation och
ansvarsområde. 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 augusti 2017, och eventuellt få en
ny chef. Verksamheterna kommer att successivt flyttas 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.
I rapporten redovisas enbart de processmål och åtaganden där det finns ett utfall för
perioden.
Inom utbildningsprocessen arbetar samtliga förskolor med barnen språkliga utveckling
och resultaten är goda. Förskolan har även utvecklat arbetssätt i linje med Skolverkets
riktlinjer för barngruppers storlek. Analysen visar att åldershomogena grupper
underlättar ett sådant arbetssätt. Grundskolan har arbetat med att förtydliga
fritidshemmens uppdrag i elevernas lärande, och synliggjort uppdraget i planering och
genomförande. Allt fler årkurser arbetar i projekt direkt kopplat till det omgivande
samhället i ett entreprenöriellt lärande. Detta ger en ökad motivation och ökad
måluppfyllelse.
Inom processen vård och sociala tjänster har antal dygn på institution har minskat, medan
antal vårddygn i familjehem har ökat för perioden gällande barn och unga, i relation
till motsvarande period 2016. Det gränsöverskridande samarbetet mellan förskola,
skola, fritid och socialtjänst har fortsatt med goda resultat. Placerade barn har
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fungerande skolgång, med undantag av ett barn. Där finns mycket speciella
omständigheter och ett intensivt arbete pågår för att få till skolgången. Gällande vuxna
har antal vårddygn både på institution och familjehem minskat. Ett
kommungemensamt arbete för stöd och vård till personer med komplex problematik
har inletts. Vård- och omsorg för äldre arbetar fortsatt med de utvecklingsarbeten som
planerades inför 2017, anhörigstödet ska utvecklas, kvalitetsarbetet lika så. Utbyggnad
av Spångagården har inletts.
Inom processen kultur och berikande fritid har födelsedagen för 700-års jubileumet varit
den största händelsen för perioden. I övrigt pågår ett arbete med implementering av
de nya idrottspolitiska- och kulturpolitiska programmen. Kulturverksamheterna
samarbetar med övriga verksamheter i Torshälla och bidrar till måluppfyllelsen för
helheten. Det planerade utvecklingsarbetet för Torshargs idrottsplats har senarelagt
och kommer att inledas under hösten 2017.
Inom processen miljö och samhällsbyggnad har arbetet med framtagande av en
utvecklingsplan för Torshälla varit det stora. Samtidigt pågår arbete för att rusta upp
och försköna de fysiska miljöerna runt om i Torshälla. Earth hour firades på Östra
torget med uppträdande och kostenheten bjöd på soppa med tilltugg.
Inom processen näringsliv och arbete har det genomförts en handelsanalys som kommer
att ligga till grund för fortsatt utveckling av handel i Torshälla. Med utgångspunkt från
Eskilstunas varumärke har ett varumärkesarbete genomförts i nära samverkan med
invånare och aktörer i Torshälla. Arbetet har skett inom ortsutvecklingsprojektet
'Framtidens Torshälla'. 700 års jubileumet 2017 tar sin grund i det framtagna
platsvarumärket. Samtliga verksamheter tar kontinuerligt emot praktikanter som ett
led i deras väg mot egen försörjning. 80% av försörjningsstödstagarna har en
individuell plan för egen försörjning.
Inom processen värna demokrati har delatighet och trygghet varit i fortsatt fokus. Ortsoch stadsutvecklingsarbetet sker med bred delaktighet från Torshällas invånare,
besökare, näringsidkare, föreningar och andra organisationer. Upplevelsen av
delatighet påverkar upplevelsen av trygghet och är en viktig del i Torshällas framtida
utveckling.
Inom processen processkvalitet har varumärkesarbetet haft stort fokus liksom
förberedelse och genomförande av Torshällas 700-åriga födelsedag den 24 februari.
Hela jubileet utgår från platsvarumärket och är dessutom miljöcertifierat.
Inom processen medarbetare har det genomförts ett intensivt arbete för att minska
sjukfrånvaron. Även omställningsarbetet i samband med samorganiseringen, har varit i
fokus. Omställningen gick snabbt och smidigt, och alla aktuella medarbetare har fått
nya tjänster.
Inom processen ekonomi redovisas ±0 exklusive semesterlöneskuldnämndens som
resultat för perioden januari-mars. Semesterlöneskulden är -5,5 mnkr för perioden.
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För samma period 2016 var semesterlöneskulden -5,4 mnkr. Det är de
myndighetsutövande verksamheterna inom processen att tillgodose vård och sociala
tjänster och förskolan som redovisar underskott. Övriga verksamheter har en ekonomi
i balans. Prognosen för helåret är ±0.
Föredragande: Annette Johansson och Mattias Anglemark
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledingskontoret
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TSN/2017:32

§ 30
Behov och prioriteringar 2018
Beslut
Behov och prioriteringar 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP), Solveig Pohjola (V) och Mikael Nygren (SD) deltar ej i
beslutet.

Särskilt yttrande
Magnus Arreflod (MP) lämnar ett särskilt yttrande (Bilaga A).
Solveig Pohjola (V) lämnar ett särskilt yttrande (Bilaga B).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 10 april 2017, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd ska senast 20 april överlämna sina behov och prioriteringar för
2018 till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens styrsystem.
Dokumentet innehåller en beskrivning av de utmaningar som nämnden står inför i
verksamhetsprocesserna inom hållbar utveckling; att värna demokrati, att tillgodose
behovet av utbildning, att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster, att tillgodose
behovet av kultur och berikande fritid, att tillgodose behovet av miljö och
samhällsbyggnadsarbete, att bedriva samhällsskydd och säkerhetsarbete samt att
främja näringsliv och arbete.
Kommunfullmäktige tog den 15 december 2016 ett beslut som innebär att Torshälla
stads nämnd blir kvar, men med mer avgränsat ansvarsområde, och att Torshälla stads
förvaltning upphör. Nämndens verksamheter samorganiseras med övriga
förvaltningar. Verksamheterna kommer att successivt flyttas över till
fackförvaltningarna under våren 2017. Torshälla stads förvaltning upphör från och
med 1 augusti 2017.
Torshälla stads nämnd ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads
nämnd ges även uppdraget att följa utvecklingen av de övriga kommunala
verksamheterna inom Torshällas geografiska område. Behov och prioriteringar är
beskrivna utifrån nämndens nuvarande ansvarsområde, både som ett underlag för
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utveckling inom nämndens fortsatta ansvarsområde som för mottagande
förvaltningars och nämnders uppdrag för fortsatt utveckling av Torshälla.
Föredragande: Annette Johansson
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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§ 31
Investeringsbudget och investeringsplan 2018 - 2022
Beslut
Investeringsbudgeten för 2018-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP), Solveig Pohjola (V) och Mikael Nygren (SD) deltar ej i
beslutet.

Särskilt yttrande
Magnus Arreflod (MP) lämnar ett särskilt yttrande (Bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 4 april 2017, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd ska senast 20 april överlämna sin investeringsbudget för 20182022 till kommunstyrelsen i enlighet med kommunens styrsystem.
Flera av de investeringar som är upptagna i investeringsplanen löper över flera år och
många av dem är redan påbörjade. Det gäller bland annat förskönande av stadsbilden,
äldreboende och trygghetsskapande åtgärder.
Antalet äldre i Torshälla ökar och de närmaste åren och nytt boende för äldre finns
upptaget i investeringsplanen. Planeringen av nytt boende för äldre pågår. Då antalet
barn i grundskolan ökas finns även investeringsmedel för verksamhetsanpassningar i
förskola/skola med.
I samband med nämndens förslag till investeringsbudget för 2018 beräknas kostnader för
drift och kapitaltjänst att öka, dessa medel äskas utöver ram.

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) och Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
kommunledningskontoret
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§ 32
Reviderad delegationsordning
Beslut
Delegationsordningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
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 augusti 2017, och eventuellt få en ny chef.
Verksamheterna kommer att successivt flyttas 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 –näringslivsoch 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.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2017:26

§ 33
Yttrande över remiss av motion om hållbar kost
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 6 april 2017, förslag till beslut.
Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 7 februari 2017 lämnat in en
motion om hållbar kost av hög kvalitet inom skola och omsorg.
Arbetsutskottet föreslår att Torshälla stads nämnd ska avstå att yttra sig i ärendet då
verksamheten överförs till barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2017.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2017:27

§ 34
Yttrande över remiss av motion om att öka
förståelsen och respekten för Polisens arbete bland
skolungdomar
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 6 april 2017, förslag till beslut.
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om att öka
förståelsen och respekten för Polisens arbete bland skolungdomar.
Arbetsutskottet föreslår att Torshälla stads nämnd ska avstå att yttra sig i ärendet då
verksamheten överförs till barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni
2017.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Chalott Elf (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
 Charlott Elfs (SD) 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
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TSN/2015:166, TSN/2016:8, TSN/2017:16, TSN/2017:3, TSN/2017:34,
TSN/2017:6

§ 35
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – Beslut 2017-03-07 – Avtal med Taxikurir AB, skolskjuts
1.7 – Beslut 2017-03-08 – Avtal – Uppdrag ledningsansvarig skolsköterska
1.7 – Beslut 2017-03-20 – Avtal med NTRK, ridning elevens val
1.7 – Beslut 2017-03-20 – Avtal med Torshälla IBK, innebandy elevens val
1.7 – Beslut 2017-03-20 – Avtal med Talking Minds, föreläsning
1.7 – Beslut 2017-03-28 – Evenemangskontrakt Torshälla 700 år, Blixten & Co AB
1.7 – Beslut 2017-04-04 – Tilläggsavtal med Kommunfastigheter AB,
underhåll/investering bygg på Edvardslundsskolan
4.4.1 – Beslut 2017-04-07 – Beviljad ansökan om arrangemangsbidrag för
jubileumsloppet 12 augusti 2017, Eskilstuna friidrott
Personalärenden
3. Lista personalärenden mars 2017
Socialtjänst
10. Lista 2017-03-01 – 2017-03-31
Omsorg om äldre och funktionshindrade, SoL, HSL samt PSL
11.5 – Avgiftsbeslut 2017-04-01 gällande mars 2017
Gatu-och trafikärenden
6.3 – Beslut 2017-03-24 – Yttrande över remiss – ansökan om tillstånd för
Musikskolans uppträdande på Östra torget
6.3 – Beslut 2017-03-24 – Yttrande över remiss – ansökan om tillstånd för
nationaldagsfirande på Östra torget
6.3 – Beslut 2017-04-05 - Yttrande över remiss - ansökan om tillstånd för
cirkusföreställning, Cirkus Maximus 2017-04-25
Biståndsutskott
Protokoll: 2017-03-21 §§ 22 - 24
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Arbetsutskott
Protokoll: 2017-03-07 §§ 23 – 29, 2017-04-04 §§ 30 - 38
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
____
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TSN/2015:1, TSN/2016:105, TSN/2016:113, TSN/2016:114, TSN/2016:118,
TSN/2016:122, TSN/2016:138, TSN/2016:139, TSN/2016:148, TSN/2016:87,
TSN/2017:4

§ 36
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 6 - Kulturpolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016-2021
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 7 - Idrottspolitisk plan för Eskilstuna
kommunkoncern 2016-2021
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-09, § 9 - Lönepolitisk plan för Eskilstuna
kommun 2017-2019
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 48 - Val till kommunala uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 59 - Återrapportering av
internkontrollarbetet 2016
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 61 - Svar på motion - Handlingsplan mot
hedersförtryck
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 62 - Svar på motion - Upprätta riktlinjer
för skolors och förskolors skolgårdar
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 64 - Svar på motion - Obligatoriskt skolval
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 68 - Svar på medborgarförslag - Reglera
användning av miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 69 - Svar på medborgarförslag - Att varje
barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-23, § 71 – Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 2016
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2017:31 – 2017:35
____
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TSN/2016:8, TSN/2016:96, TSN/2017:2

§ 37
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Lars-Göran Karlsson (S) och Magnus Arreflod (MP) har träffat medborgare som har
synpunkter på förvaltningens parkvård. Tillsammans har de promenerat från Rådhuset
till hamnen för att titta på träd och buskar som sågats ned. Förvaltningen får i uppdrag
att återkomma med information till nämnden om planeringen för den aktuella
sträckan samt vilka rutiner som finns.

Förvaltning
Rapport från DOs tillsyn
Föredragande: Annette Johansson
Genomförande av samorganisering Torshälla stads förvaltning med övriga
förvaltningar, aktuellt läge
Föredragande: Ingrid Sköldmo och Ulrika Hansson
Utpekat delegationsbeslut
Föredragande: Sara Hägglund
Utpekat delegationsbeslut
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Öppen service, aktuellt läge
Utifrån nämndens beslut 2016-02-23 om effektiviseringar 2016, (TSN72014:322):
”Torshälla stads förvaltning får i uppdrag att genomföra samordning av verksamheter inom öppen
service i Torshälla”, pågår arbetet med arkitektskisser och ekonomiska kalkyler för
samlokalisering på Brogatan 13. Hyreskonsekvenser utreds ytterligare.
Parallellt pågår en förstudie kring alternativ användning av Kvarnen.
En workshop planeras till kommande nämnd den 13 juni.
Föredragande: Cathrine Olsson
Temanämnd: Förskoleverksamheten
Föredragande: Jarna Parkkila, Carita Laajala och Carina Bergström
Torshälla 700 år, filmvisning från födelsedagen den 24 februari samt rapport om
programmet för jubileumsveckan 24 – 30 juli 2017.
Föredragande: Annika Edetun Lahtinen
____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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