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TSN/2016:32

§ 29
Yttrande över remiss - Riktlinjer för stadsodling i
Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslaget till riktlinjer godkänns efter förtydligande kompletteringar, enligt
nämndens förslag.
2. Förslaget på riktlinjer remitteras även till Eskilstuna Kommunfastigheter AB
för yttrande innan beslut i kommunfullmäktige.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Särskilt yttrande
Magnus Arreflod (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 29 mars 2016, förslag till beslut.
Kommunledningskontoret har inkommit med ett förslag på riktlinjer för stadsodling i
Eskilstuna kommun till Kommunstyrelsen (KSKF/2015:468). Torshälla stads nämnd
och Stadsbyggnadsnämnden har fått förslaget för remissyttrande. Förslaget till
riktlinjer har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från
kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.
Förslaget innehåller exempel på hur andra städer arbetar med stadsodling, möjliga
positiva effekter av stadsodling, ansvarsfördelning mellan odlare och kommun samt
rutiner för hantering av inkommande odlingsinitiativ. Riktlinjerna föreslås gälla 20162019 och därefter revideras.
Stadsodling ingår i Strategi för Eskilstuna kommuns stadsdelsutveckling 2013-2015,
som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-13.
Med stadsodling avses olika typer av odling som sker på kommunägd mark i
stadsmiljö.
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Genom att upplåta mark till stadsodling vill Eskilstuna kommun:
•
•
•
•

Öka platsers trygghet och attraktivitet
Öka invånarnas inflytande över det offentliga rummet och delaktighet i
närområdet
Ge förutsättningar för förbättrad folkhälsa
Öka möjlighet till självförsörjning

Ettåriga skötselavtal upprättas, enligt förslaget, mellan Eskilstuna kommun/
stadbyggnadsförvaltning eller Torshälla stads förvaltning, och odlaren.
Eskilstuna kommun ska ansvara för att tillgängliggöra odlingsbar mark och säkerställa
markens lämplighet för odling.
Odlaren föreslår odlingsplats och ansvarar för att odlingen sker med ekologiska
metoder och att platsen hålls ren. Vid avtalets upphörande ska odlaren återställa
platsen till sitt tidigare skick. Odlingsmarken är kostnadsfri och får inte drivas i
kommersiellt syfte.
Yttrande
Torshälla stads nämnd är positiv till att stimulera stadsodling, men anser att
stadsodlingen inte får innebära extra kostnader för kommunen.
Nämnden anser att det är positivt att stadsodling kan erbjuda odlingsmöjligheter till
invånare utan egen odlingsmark, att stadsodling ger invånare inflytande över
boendemiljön samt att den skapar möjligheter till nya gemenskaper.
Torshälla är en grön stad med flera parker och naturen inpå knuten. Stadsodling kan
berika upplevelsen av staden och bidra till att bredda aktivitetsutbudet till invånare för
en mer aktiv och hälsosam fritid.
Nämnden betonar dock att stadsodling inte får innebära ökade kostnader för
Torshälla stads nämnd/Eskilstuna kommun för t.ex. provtagning av mark,
marksanering, tillhandahållande av vatten till bevattning, redskap eller andra behov
som kan uppstå i samband med stadsodlingen. En administrativt enkel och effektiv
rutin för kommunens hantering av stadsodling bör eftersträvas.
Nämnden föreslår att riktlinjerna förtydligas på ett antal punkter för att säkerställa en
likvärdig och effektiv hantering inom kommunkoncernen.
• Riktlinjerna bör innehålla rutiner för hur kommunen kan arbeta proaktivt
med att på förhand utse lämpliga platser för stadsodling. Genom att på
förhand identifiera ett antal platser lämpliga för stadsodling kan flera
positiva effekter uppnås: försköning av stadsmiljö, ökade förutsättningar
för samverkan mellan odlare etc.
• Fasta villkor, gemensamma för alla odlare, bör finnas i standardmallen för
skötselavtalet och gälla alla stadsodlingsplatser. Likvärdighet ger tydliga
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•
•
•

rutiner för hanteringen, underlättar administration och förenklar
kommunikation.
Regler och rutiner för förvaring av redskap, samt ansvar vid skadegörelse
bör tydligt framgå av skötselavtalet.
Innebörden av ”befintligt skick” bör förtydligas så att odlarens eget ansvar
vid avslutande av skötselavtal är tydligt.
Städer som arbetat framgångsrikt med stadsodling lyfter fram vikten av
stöd i form av t.ex. trädgårdskunniga resurser, tillgång till jord och visst
underhåll av odlingsplatser. Förslaget till riktlinjer anger inte Eskilstuna
kommuns hållning till den typen av resurser.

Riktlinjerna bör, där så är relevant, gälla kommunkoncernens bolag, så som Eskilstuna
Kommunfastigheter AB. Detta säkerställer en likvärdighet i erbjudande och hantering
inom kommunkoncernen samt skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte,
kompetensutveckling, stärker det strategiska arbetet för stadsodling samt underlättar
samordning av eventuella stödresurser till odlare.
Torshälla stads nämnd föreslår att Eskilstuna Kommunfastigheter, som har lång
erfarenhet av stadsodling, erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
riktlinjer innan de fastställs.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar tillägg till förvaltningens förslag:
- Riktlinjerna bör lägga fokus på föreningar/nätverk framför enskilda personer när det gäller
möjliggörande av stadsodling på kommunal mark
-

Riktlinjerna bör förtydligas att kemiska bekämpningsmedel inta kan tillåtas. Kommunen
bör också utreda förutsättningarna för hur kommunen kan bidra med tjänster som
rådgivning, matjord från vår kommunala kompostanläggning, lån eller uthyrning av
redskap och utrustning etc

-

Viktigt att utpekade odlingsplatser är tydligt avgränsade samt att dessa platser har närhet
till vattenförsörjning, offentliga toalett och sopkärl.

Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till Magnus Arreflods (MP) förslag.
Ann Berglund (M) yrkar avslag på Magnus Arreflods (MP) förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande att bifalla förvaltningens förslag.
- Magnus Arreflods (MP) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att Torshälla stads nämnd har beslutat i enlighet med Lars-Göran
Karlssons (S) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2016:33

§ 30
Yttrande över remiss - Skyltprogram för Eskilstuna
kommunkoncern
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Remissen anses besvarad med Torshälla stads nämnds yttrande.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 29 mars 2016, förslag till beslut.
Skyltprogrammet ska bidra till det strategiska området attraktiv stad genom ett
enhetligt och sammanhållet uttryck vid skyltning samt till en mer effektiv organisation
i underhåll av skyltar.
Skyltprogrammet omfattar hela Eskilstuna kommunkoncern. Programmet avses
tillämpas när nya skyltar sätts upp, gamla ändras eller vid behov av tillfällig skyltning.
Det anges även att programmet blir särskilt aktuellt vid utveckling av hela stadsdelar,
bostadsområden, handelsområden och friluftsområden.
Våren 2014 gjordes en kartläggning av skylthanteringen i Eskilstuna kommunkoncern
med syfte att få en bättre skylthantering med gemensamt uttryck.
Kartläggningen skulle ge svar på vem som är ansvarig för att sätta upp skyltar och att
underhålla dem samt skapa ett register över var de olika skyltarna sitter.
Kartläggningen visade att förvaltningar och bolag har svårt att veta vilka skyltar de
ansvarar för och gränsdragningar mellan olika aktörer. Vid kartläggningen visade det
sig att Eskilstuna kommun saknar ett enhetligt program skyltar.
Under våren 2014 infördes en styrgrupp för skyltprogrammet och en arbetsgrupp.
Sundbyholm har använts som pilotområde i framtagningen av programmet.
Arbetsgruppen gjorde under hösten 2014 en kartläggning av Sundbyholms samtliga
skyltar för att skapa en nulägesanalys. I analysen framgick det att det idag finns en
mängd olika skyltar, från olika aktörer, med olika utformning och tonalitet. Det finns
ingen enhetlighet och många skyltar sätts upp utan samverkan mellan varandra.
Med utgångspunkt i nulägesanalysen av Sundbyholm samt tidigare kartläggning av
skylthanteringen har ett gemensamt skyltprogram arbetats fram. Skyltprogrammet
redogör för grundprinciper för skyltning, hur olika kategorier av skyltar ska hanteras,
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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ansvarsfördelning mellan förvaltningar och bolag samt prioriterade områden för
skyltprogrammet. Skyltprogrammet föreslås gälla för samtliga förvaltingar och bolag.
Yttrande
Skyltning är en viktig del av kommunens gestaltning och arkitektur. Torshälla stads
nämnd är positiv till att ett kommunövergripande program för skyltning har tagits
fram.
Att programmet visar olika typer av skyltar och beskriver var, när och hur de ska
användas ger god vägledning till enhetlighet inom många olika områden.
Det är viktigt att katalogisera skyltarna för att kunna hålla gott underhåll av de skyltar
som sätts upp och även när de behöver bytas ut. Koppling till ett skyltlager i
Eskilstunakartan är en bra lösning.
Att förbereda för en digital information kopplat till kommunens officiella
turistinformation ger mervärde för besökare och invånare vid våra besöksmål.
Utseende och formgivning
I programmet ges exempel på skyltarnas utseende och formgivning.
Torshälla stads nämnd anser att det måste finnas utrymme i skyltprogrammet för att
skyltar ska kunna spegla och i samklang med historik och den tidsepok för det område
den beskriver.
Föredragande: Anna Geschwindt Eriksson
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2015:105

§ 31
Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och
förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till
fritidsplats tio timmar i veckan
Beslut
Beslut om att ge barn i förskoleklass och årskurs 1-3 med hemmavarande förälder, rätt
till fritidsplats bör fattas, men först när ekonomin så tillåter.

Särskilt yttrande
Solveig Pohjola (V) lämnar ett skriftligt särskilt yttrande (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 23 mars 2016, förslag till beslut.
Ett medborgarförslag om att ge barn i skola och förskoleklass med hemmavarande
förälder rätt till fritidsplats tio timmar i veckan, har lämnats in till kommunfullmäktige
den 27 mars 2015.
Medborgarförslaget rör verksamhet inom såväl barn- och utbildningsnämndens som
Torshälla stads nämnds ansvarsområde, och kommunfullmäktige har därför remitterat
båda berörda förvaltningar för yttrande över förslaget.
Barn- och utbildningsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning yttrade sig över
medborgarförslaget den 25 augusti 2015 (BUN/2015:245, TSN/2015:105)
Kommunfullmäktige beslutade därefter den 26 november 2015 att Barn- och
utbildningsförvaltningen skulle utreda förslaget (KSKF/2015:213)
Enligt skolans styrdokument ska undervisningen i fritidshemmet komplettera
utbildningen i förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande
samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska även ge omsorg
när föräldrarna arbetar eller studerar.
Det är skolhuvudmannen som har det övergripande ansvaret för kvalitet och resultat i
förskoleklass, skola och fritidshem. Eftersom de flesta elever som går i förskoleklassen
och grundskolans tidiga år även går i fritidshem finns en stor potential att ge eleverna
en förstärkt skolstart genom en nära samverkan mellan fritidshem och övrig skola.
Kommunen ska enligt skollagen erbjuda barn plats i förskola och fritidshem i den
omfattning som behövs utifrån bland annat föräldrarnas arbete, studier eller om
barnet av särskilda skäl har ett eget behov. Rektorerna har därför möjlighet att besluta
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om utökad tid i fritidshem.
I februari 2016 har 79% av barnen i förskoleklass till årskurs 3 plats i
fritidshemsverksamheten i Eskilstuna. Dock skiljer sig andelen barn som har en
fritidshemsplats stort mellan olika skolor. Inom den kommunala
fritidshemsverksamheten sträcker det sig från 51% till 93% mellan de enheter som har
lägst respektive högst andel barn inskrivna i fritidshemsverksamheten.
Utveckling och lärande
Eftersom barns lärande sker i många olika sammanhang, både formellt och informellt
och därmed både i och utanför skolan har fritidshemsverksamheten en potentiellt
mycket viktig roll i barns utveckling. Dock kräver detta att personalen medvetet
stimulerar elevens utveckling i både planerade aktiviteter och i leksituationer.
Fritidshemmets uppdrag handlar bland annat om att stärka sociala relationer i lek samt
ge eleverna möjlighet att träna konfliktlösning. Eleverna ska också ges möjlighet att
utvecklas utan att begränsas av förväntningar kopplade till kön, etnicitet, sexuell
läggning, etc. Fritidshemmet kan utmana elevernas lärande utan prestationskrav och
därmed kan de elever som lyckas i informella lärande situationer få stärkt självkänsla
och självförtroende, något som i sin tur kan förbättra lärandet i de mer formella
situationerna i skolan. Genom en mer utforskande, elevaktiv och praktisk verksamhet
kan fritidshemmen bidra till högre måluppfyllelse.

Meningsfull fritid
I fritidshemmets verksamhet ska eleverna vara trygga och må bra samtidigt som de får
möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper de har nytta av i framtiden.
Fritidshemmet skall vara en avvägd verksamhet mellan planerad undervisning och
spontan lek. Verksamheten bör vara varierad och aktiviteter adekvat anpassade till
barnens ålder, behov och förutsättningar. Fritidshemmets kompensatoriska uppdrag
innebär att verksamheten skall stimulera elevernas utveckling genom att de får ta del
av utmanande och meningsfulla aktiviteter som de kanske inte får tillgång till i
hemmet.

Omsorgsuppdraget
I fritidshemsverksamheten bildar omsorgen tillsammans med utbildningen en helhet
för barnet. Fritidshemmet är den verksamhet där elever i förskoleklassen och
grundskolans tidiga år ska få den omsorg de behöver då deras föräldrar arbetar eller
studerar. Därmed blir det viktigt att både elever och föräldrar upplever fritidshemmet
som en trygg, säker och trivsam miljö. Samarbetet med hemmet och personalens
kommunikation med föräldrarna är central för att eleverna ska få en bra omsorg.
Föräldrarna ska kunna känna tilltro till att eleverna får det stöd, omsorg och stimulans
de behöver i fritidshemmet.
Utökad rätt till vistelsetid i fritidshemsverksamheten för samtliga barn i förskoleklass
och grundskolans tidiga år har positiv effekt på barnens lärande och utveckling samt
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med tydlighet bidra till att öka likvärdigheten i rätten till utbildning1. Vidare bedöms
det öka barnens möjligheter till att ha en meningsfull fritid i en trygg och stimulerande
miljö vilket har potential att motverka social exkludering och segregation.

Kostnadsberäkning
Kostnadsberäkningarna är schablonberäkningar baserat på faktiska kostnader
exklusive lokalkostnader för 2015 samt justerade för skolpeng respektive á-pris 2016.
Då det är mycket svårt att kartlägga efterfrågan till fritidshemsplacering hos de som
idag ej har rätt till sådan presenteras kostnadsberäkningar för olika grader av
inskrivning av de barn som idag ej är berättigade till placering.
De avgifter som vårdnadshavare betalar för fritidshemmet bokförs i grundskolan
gemensamt och finansierar á-priset så att det blir högre än skolpengen. De barn som
idag ej går på fritids bedöms generera en lägre genomsnittlig intäkt från avgifter och
därmed ökar kostnaderna för grundskolan gemensamt.

Personal
Personalberäkningarna utgår från nuvarande personaltäthet. Exakt hur mycket fler
medarbetare en utökning skulle generera är mycket svårt att säga då det finns en rad
olika faktorer som påverkar detta. Då flertalet tjänster i fritidshems-verksamheten är
tjänster som kombineras med arbete i grundskoleverksamheten beror det till stora
delar på hur den utökade tiden förläggs samt hur olika skolenheter lyckas organisera
verksamheten lokalt. Det kan antas att det faktiska antalet nya tjänster som behöver
tillsättas är något lägre en den schablonberäkning som presenteras nedan.
ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE PÅ FRITIDS (2015)

172

ANTAL BARN/ANSTÄLLD

20

ANTAL ANSTÄLLDA ÅRSARBETARE OM ALLA BARN GÅR PÅ
FRITIDS

221

ÖKNING PERSONAL (ÅRSARBETARE)

49

Barn- och utbildningsförvaltningens och Torshälla stads förvaltnings
kompetensförsörjningsplaner identifierar fritidspedagoger och förskolelärare (de tvĺ
största yrkesgrupperna som arbetar i fritidshemsverksamheten) som grupper där det är
mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och där utbudet av befintliga
tjänster är högre än tillgången på sökande. Därmed bedöms möjligheterna att rekrytera
kompetent personal till ett stort antal nya tjänster i fritidsverksamheten som mycket
begränsade.

1

Fritidshemmet – lärande i samspel med skolan, Forskning för skolan; Skolverket
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Samtidigt som personalkostnaderna är den största utgiftsposten så är personalens
kompetens sannolikt den viktigaste kvalitetsfaktorn i fritidshemmet. En stor del av
fritidshemmets verksamhet består av sådana målstyrda processer som i skollagen
definieras som undervisning. Begreppet undervisning ska ges en vid tolkning när det
gäller fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Det är huvudmannens ansvar att se till att det finns lärare i fritidshem eller
fritidspedagoger i sådan omfattning att de kan bedriva och ansvara för undervisningen
i fritidshemmet. Personalens utbildning och kompetens är avgörande för kvaliteten i
fritidshemmet. En god kvalitet förutsätter att det finns lärare i fritidshem och
fritidspedagoger som kan leda och utveckla arbetet i enlighet med läroplanen samt
omsätta kunskaper om aktuell forskning i den praktiska verksamheten.
Förmågan att rekrytera kompetent personal till verksamheten påverkar direkt
verksamhetens kvalitet. Därmed blir de förväntade positiva effekterna av utökad
vistelsetid för alla barn beroende av i vilken utsträckning verksamheten kan bemannas
med kompetent personal.

Lokaler
Då en stor andel av fritidshemsverksamhetens lokaler samutnyttjas med grundskolan
så styrs behovet av lokaler främst av volymutvecklingen för förskoleklass och
lågstadium. Därmed går lokalbehovet för fritidshemmen ej att särskilja från
grundskolans behov. Dock får de enheter med dedikerade fritidshemslokaler i vissa
fall problem att rymma det utökade antalet barn utan lokalanpassningar och/eller
tillbyggnationer.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Det finns inget i lagar eller förordningar som hindrar Eskilstuna kommun att ge barn
med föräldralediga och arbetslösa föräldrar möjlighet till plats på fritidshem.
Förslaget om att erbjuda alla barn plats på fritidshemmet 10 timmar/vecka skulle ge
samtliga barn likvärdiga möjligheter till meningsfull fritid och stöd i sin utveckling och
sitt lärande. Fritidshemmens roll och uppdrag i det förebyggande och främjande
arbetet skulle kunna stärkas ytterligare.
Föredragande: Ulrika Hansson
Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
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TSN/2016:61

§ 32
Torshälla stads nämnds delårsrapport 1, januari mars 2016
Beslut
Delårsrapport 1, januari till mars 2016, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 7 april 2016, förslag till beslut.
Förvaltningen har skrivit förslag till delårsrapport 1 enligt kommunens anvisningar
och koncentrerat framställningen på ekonomiskt resultat, prognos för helår och
redovisning av åtaganden utifrån verksamhetsplan 2016.
Inom processen vård och sociala tjänster har missbruksvården samt barn- och
ungdomsvården fortsatt höga kostnader. Behov av stöd för äldre ökar.
Inom näringsliv och arbete fortsätter arbetet med att stärka och utveckla Torshälla som
turistdestination, bland annat är planering för 700-ĺrsjubileet i full gång. Kostnader för
försörjningsstöd ökar, och visar något högre kostnader än kvartal 1 2015.
Inom utbildningsprocessen arbetar samtliga förskolor fortsatt med att synliggöra och
utmana barnens lärprocesser. Läroplanens strävansmål har kopplats tydligare till den
pedagogiska dokumentationen.
Arbetet för att fler elever ska ges möjlighet att nå mål i allt fler ämnen samt att fler
elever ska ges möjlighet att nå de högre betygsnivåerna har fortsatt med bland annat
utveckling av undervisningen, utveckling av det riktade stödet och undervisning
utanför timplanen.
I grundskolan är huvudfokus att alla elever ska nå sina mål med betyg i alla ämnen.
Olika insatser görs för att stötta elever utifrån den enskildes behov. Prognos visar ett
sämre resultat 2016 jämfört med 2015.
Inom processen värna demokrati fortsätter Torshälla stads nämnd med riktade insatser
för de unga i Torshälla. Elever i årskurs 8 har som en del i sitt ordinarie skolarbete fått
arbeta fram förslag i hur Torshälla kan göras vackrare och tryggare. Projektarbetet har
ingått i den ordinarie undervisningen och är ett led i skolans arbete med att knyta
skolan närmare samhället. Genom projektet har elever fått möjlighet till inflytande och
delaktighet i Torshällas utveckling.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Medborgardialogerna fortsätter att genomföras, där nya genomförandesätt provas.
Som komplement genomförs till exempel öppet forum riktat till seniorer och äldre,
där särskilt fokus ligger på äldres situation i Torshälla.
Inom processen Kultur och berikande fritid genomfördes Konstrundan enligt tradition på
påskafton i Torshälla. Eventet som slog publikrekord i år med ca 1500 besökare visade
upp en stor variation av utställare, bland annat med gitarrutställning som
uppmärksammades särskilt.
Fortsatt planering för evenemang 2016 samt jubileumsåret 2017 pågår. Närmast ligger
sommartorgens program.
Miljö- och samhällsbyggnad - Arbetet inom ortsutvecklingsarbetet Framtidens Torshälla
fortsätter med att skapa attraktiva stadsmiljöer, bättre trafiksäkerhet samt
tillgänglighetsanpassningar. Arbetet med Storgatans nya utformning fortgår enligt
plan.
Samhällsskydd och säkerhet - Polisens trygghetsmätning visar att Torshällaborna upplever
en större trygghet än tidigare. Under 2016 kommer SCBs trygghetsmätning
genomföras med Torshällas siffror utbrytet. Arbetet med Trygga Torshälla pågår.
Processkvalitet
HR
Det är stora utmaningar i att kunna rekrytera pedagoger till förskola och skola samt
socialsekreterare till socialtjänsten. Sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna är 8,2 %.
Ekonomi
Torshälla stads nämnd gör ett plusresultat för perioden på 0,1 miljoner. Beräknad
prognos på helår är minus 6 miljoner.
Föredragande: Ulrika Hansson, Jeanette Lijesnic och Ingrid Sköldmo
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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TSN/2016:26

§ 33
Behov och prioriteringar 2017
Beslut
Behov och prioriteringar 2017 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP), Solveig Pohjola (V), Thomas Stääv (L), Tobias Gustafsson
(SD) och Mikael Nygren (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 30 mars 2016, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd ska senast 20 april överlämna sina behov och prioriteringar för
2017 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.
Nämnden ser särskilt stora behov inom processerna att tillgodose behovet av
utbildning samt att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster.
Föredragande: Ulrika Hansson, Jeanette Lijesnic och Ingrid Sköldmo
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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TSN/2016:25

§ 34
Investeringsplan 2017 - 2021
Beslut
Investeringsplanen för 2017-2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP), Solveig Pohjola (V), Thomas Stääv (L), Tobias Gustafsson
(SD) och Mikael Nygren (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 6 april 2016, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd ska senast 20 april överlämna sin investeringsplan för 20172021 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 ökar finns även investeringsmedel för verksamhetsanpassningar i
förskola/skola med.
I samband med nämndens förslag till investeringsbudget för 2017 beräknas kostnader
för drift och kapitaltjänst att öka, dessa medel äskas utöver ram.
Föredragande: Jeanette Lijesnic
Yrkanden

Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TSN/2014:324

§ 35
Krusgårdsbron
Beslut
Torshälla stads nämnd tidigarelägger byggnation av ny Krusgårdsbro och finansierar
byggnationen enligt förvaltnings förslag inom befintlig investeringsplan.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivesle, daterad den 11 april 2016, förslag till beslut.
Torshälla stads nämnd har reserverat investeringsmedel för byggnation av en gångoch cykelbro mellan Torshälla hamn och Krusgårdsparken 2017. Med anledning av
Torshällas 700-års jubileum och för att uppnå viktiga effekter för Torshällas
ortsutveckling föreslår Torshälla stads förvaltning att byggnationen av bron
tidigareläggs till 2016. Byggnationen finansieras av befintliga investeringsmedel i
investeringsplan 2016 och 2017.
Bakgrund
2014 genomförde Torshälla stads förvaltning en förstudie för placering, utformning
och finansiering av en ny Krusgårdsbro mellan Krusgårdsparken och Torshälla
hamn/Storgatan. På grund av Eskilstuna kommuns ekonomiska utmaningar flyttades
investeringen till 2017.
Förstudien för Krusgårdsbron var en del av en större förstudie inom
ortsutvecklingsarbetet för utveckling av Krusgårdsparken och Torshalla hamn. I den
övergripande förstudien betonades vikten av en gång- och cykelbro för att binda
samman området för att stärka dess attraktivt för boende och besökare. Ett
sammanbundet område ökar tillgängligheten och skapar förutsättningar för ett levande
och aktivt område i hamnen och Krusgården samt ökar rörligheten mellan stadens
områden vilket ger positiva effekter för gemenskap, integration och samverkan. Idag
upplevs ån, som är en av Torshällas viktiga resurser inom platsvarumärket, som en
barriär. Genom att knyta samman gästhamnen och Krusgårdsparken ökar även
Torshällas attraktivitet som turistdestination, inte minst för båtgäster. Krusgårdsbron
är därför en viktig förutsättning för utvecklingen av området.
Under 2016 ska Storgatan byggas om för ökad trafiksäkerhet, trygghet och
attraktivitetet. Placeringen av bron anpassas till befintligt gång- och cykelvägnät längs
Storgatan och strandpromenaden samt till nuvarande bebyggelse. En samordning av
byggprocesserna skapar optimala förutsättningar för utvecklingsarbetet.
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Finansiering
Kostnaden för Krusgårdens gång- och cykelbro är beräknad till 6,4 miljn kr, att
finansieras med medel ur befintlig investeringsplan enligt nedan:
- 2,0 miljn kr, Gång- och cykelbanor, i investeringsplan 2016
- 0,7 miljn kr, Krusgårdsområdet, i investeringsplan 2016
- 3,7 miljn kr, Ny Krusgårdsbro, i investeringsplan 2017
Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation
Bron bidrar till Torshällas ökade attraktivitetet för invånare, aktörer, och besökare.
Den skapar förutsättningar för ökad tillgänglighet, samverkan, integration och
rörlighet. Bron bidrar till att lyfta fram vattnets och åns positiva värden, samt knyter
samman stadens delar och minskar åns inverkan som barriär.
Värden för effektiv organisation skapas genom att arbetet för ombyggnad av Storgatan
och byggnation av bron kan samordnas.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar att:
- 1 000 000 kronor tas från investeringsmedel för gång- och cykelvägar
- 1 000 000 kronor tas från investeringsmedel för asfalt
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar avslag på Magnus Arreflods (MP) förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande att bifalla förvaltningens förslag.
- Magnus Arreflods (MP) yrkande med förslag till ändring.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att Torshälla stads nämnd har beslutat i enlighet med Lars-Göran
Karlssons (S) yrkande, att bifalla förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Gatu-, park- och fritidsenheten
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TSN/2015:205

§ 36
Byggande av bostäder i Torshälla
Beslut
Torshälla stads nämnd gör en framställan till kommunstyrelsen om möjlighet till
exploatering av Torshälla 4:45 och Kofältet i syfte att påskynda möjlighet att skapa fler
bostäder i Torshälla.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 24 mars 2016, förslag till beslut.
För att skapa förutsättningar för att Torshälla stad ska kunna fortsätta att växa behövs
detaljplaner för fler områden arbetas fram. Det finns områden i översiktsplanen som
pekar ut möjliga utredningsområden för bostäder. Torshälla stads nämnd önskar
därför att kommunstyrelsen ser över möjligheten att påskynda detta arbete.

____
Beslutet skickas till:
kommunstyrelsen
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TSN/2015:1

§ 37
Val till uppdrag
Beslut
Annika Rydberg (S) väljs till ersättare i arbetsutskottet efter Eine Ikonen (S).

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet föreslår att Annika Rydberg (S) väljs till ersättare i arbetsutskottet efter
Eine Ikonen (S) som, enligt beslut § 25 den 22 mars 2016, är ordinarie ledamot i
arbetsutskottet.
____
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TSN/2015:221, TSN/2016:3,
TSN/2016:59, TSN/2016:6,
TSN/2016:64, TSN/2016:74

§ 38
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
1.1 – beslut 2016-03-23 - Tillägg i prislista 2016 vid uthyrning av Torshälla stads
nämnds lokaler och anläggningar, båtplatser vid Alnö
Förvaltningschefsbeslut
1.7 – beslut 2016-03-16 - Avtal mellan Torshälla stads förvaltning och Gökstens BK
2016-08-01 - 2017-06-01
1.7 – beslut 2016-03-22 - Avtal mellan utbildningsinspektionen, KLK och TSF
avseende administrativt stöd
1.7 – beslut 2016-03-22 – avtal/kontrakt med Superduon Linnskog & Sandevärn
2.3 – beslut 2016-03-24 – yttrande över ansökan förhandbesked Torshälla 3:24
2.3 – beslut 2016-04-04 – yttrande över samrådsremiss Linden 2-4
Socialtjänst
Lista mars 2016, samt 2016-02, 2016-01, 2015-12, 2013-03
Gator- och trafik
6.3 – beslut 2016-03-30 – yttrande över ansökan tillstånd tivoli
6.3 – beslut 2016-03-22 – yttrande över ansökan tillstånd uppställning container
6.3 – beslut 2016-03-07 – yttrande över ansökan tillstånd lossning av balkonger
Biståndsutskott
Protokoll: extra 2016-03-16 § 22, 2016-03-22 §§ 23-24, 2016-04-05 §§ 25-27
Arbetsutskott
Protokoll: 2016-04-05 §§ 27 - 37
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2016:3.
Magnus Arreflod (MP) ställer fråga kring ordförandebeslut 1.1 – 2016-03-23.
Ulrika Hansson besvarar frågan.
____
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TSN/2015:1, TSN/2015:220, TSN/2016:28, TSN/2016:4

§ 39
Ärenden för kännedom
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag beslut 2016-03-17, § 39 - Val till kommunala uppdrag
Protokollsutdrag beslut 2016-03-17, § 43 - Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp
för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016
Protokollsutdrag beslut 2016-03-17, § 44 - Deltagande i projekt för utveckling av
forskningsbaserade läromedel i matematik
Protokollsutdrag beslut 2016-03-17, § 45 - Riktlinjer för service och tillgänglighet för
Eskilstuna kommun
Protokollsutdrag beslut 2016-03-17, § 46 - Handlingsplan för olycksförebyggande
arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Kommunledningskontoret
Beslut 2016-03-18 - Antagande av grafisk manual Eskilstuna kommun
Torshälla stads nämnd/förvaltning
Ärendelista 2016:60 – 2016:81
____
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TSN/2014:322, TSN/2015:16, TSN/2016:2, TSN/2016:58

§ 40
Rapporter och frågor
Förtroendevalda
Lars-Göran Karlsson (S) informerar:
Tillgänglighetsdagen den 12 maj 2016 (genrep 4 maj)
Alla i nämnden är välkomna att delta, inget arvode utgår.
Magnus Arreflod (MP) informerar:
Inbjudan till Drogkampen den 3 maj 2016

Förvaltning
Temanämnd: socialtjänsten
Föredragande: Pia Andersson, Camilla Onodi-Nyström och Caroline Andersson
Rapport - Anmälan till huvudman angående kränkande behandling 2015
Föredragande: Therese Nilsson
Utredning om inkommen skrivelse om uppsägning av avtal om privat förhyrning av
Mälarvik
Föredragande: Lars-Göran Karlsson och Ulrika Hansson
Effektiviseringar 2016, avstämning
Föredragande: Ulrika Hansson och Jeanette Lijesnic
Utpekat delegationsbeslut angående skolhälsovården
Föreragande: Ulrika Hansson
Medborgarkontoret – Torshälla Direkt
Föredragande: Ingrid Sköldmo
Intern överenskommelse nämnd - förvaltning, ärendeprocessen
Föredragande: Anna Geschwindt Eriksson och Ann-Kristin Rydberg
____
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