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Plats och tid

Stora konferensrummet, Brogatan 13, klockan 13.00 – 17.00

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S) ordförande
Majlis Strandberg (S) ersätter Eine Ikonen (S)
Sirkka Koskivuori (S)
Leif Thorstenson (S)
Annika Rydberg Ajakainen (S)
Ann Berglund (M)
Gunnel Ristander (M)
Robin Tannarp (M) ersätter Kjell Monéus (M)
Kaj Madsen (M)
Tommy Ellfolk (C)
Magnus Arreflod (MP)
Solveig Pohjola (V)
Thomas Stääv (L)
Charlotte Elf (SD)
Susanne Bergqvist (SD) §85-§88
Peter Laufer (SD) ersätter Susanne Bergqvist (SD) §89-§97

Ersättare

Rolf Svensson (S)
Peter Laufer (SD) §85-§88

Utses att justera

Solveig Pohjola

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 18 december 2017, Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Ann-Kristin Rydberg

Ordförande

...........................................................................................
Lars-Göran Karlsson

Justerande

...........................................................................................
Solveig Pohjola

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Torshälla stads nämnd 2017-12-12

Anslaget sätts upp

2017-12-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningskontoret, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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Ulrika Hansson
Marianne Hagman
Rina Oord Lundh
Eva Königsson
Cathrine Olsson
Sara Nordlund
Ann-Kristin Rydberg

samordningschef, kommunledningskontoret
förvaltningschef, stadsbyggnadsförvaltningen
utvecklingsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen
förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen §88-§97
enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen
utvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen
sekreterare, kommunledningskontoret

Petra Ljung
Mabel Pena
Pernilla Lindström
Sofie Tenser
Husein Ahmadi
Lea Jugo
Mattias Albers
Malin Göransson

utredare, barn- och utbildningsförvaltningen §85
planarkitekt, stadsbyggnadsförvaltningen §86
fysisk planerar, stadsbyggnadsförvaltningen §86
utvecklare, socialförvaltningen §88
Eskilstuna kommunfastigheter AB §88
Eskilstuna kommunfastigheter AB §88
enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen §94
utvecklare, kultur- och fritidsförvaltningen §94
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2017-12-12

TSN/2017:2

§ 85
Upptagningsområden Torshälla skolor
Upptagningsområden Torshälla skolor
Uppföljning av Magnus Arreflods (MP) fråga, på Torshälla stads nämnds
sammanträde 2017-11-18, kring barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-20
§56 om skolans förändrade upptagningsområden i Torshälla. Beslutet innebär att
familjer i Torshälla kan få sina barn placerade på olika skolor. Torshälla stads nämnd
har bjudit in barn- och utbildningsförvaltningen till nämndens sammanträde för att
redogöra över beslutet.
Petra Ljung informerar bland annat om bakgrunden till ändrade upptagningsområden
och riktlinjer för placering vid skola.
____
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TSN/2017:2, TSN/2017:40

§ 86
Rapporter och frågor - stadsbyggnadsförvaltningen
Slutligt svar på Solveig Pohjolas (V) fråga om Julinbron med tillhörande
väganslutning till Skeppargatan och Aliforsgatan
Besvaras av Marianne Hagman
Ljusinstallation på Östra torget
Ljusinstallationen består av två stolpar, två projektorer per stolpe, som tänds och
släcks via skymningsstyrning. Invigning sker den 31 december 2017.
Föredragande: Rina Oord Lundh
”Till havs” en födelsedagspresent till Torshälla stad 700 år
Outokumpu skänker ”Till havs” i 700-årsgåva till Torshälla stad. Verket är en offentlig
utsmyckning, inte ett konstverk. Verket placeras på kanalbanken mellan Gökstensbron
och Gökstensskolan. Invigning sker den 13 december 2017 klockan 12.00. Belysning
installeras i januari 2018 på grund av leveranstid.
Föredragande: Rina Oord Lundh
700-åriga trädet – ”Tillsammans smider vi”
Ett jubileumsfondprojekt inom Torshälla 700 år där Smedja Sothönan tillsammans
med jubileumsfirare är skapare av trädet genom att smida löv. Det är ett unikt projekt
för det finns inte så stort handsmitt träd på någon annan plats. Trädet består av: sju
huvudgrenar, ett för varje århundrade, 170 ytterligare grenar, 760 löv smidda av
Torshällare och 250 större löv i plåt. Trädets höjd är ca 5,5 meter, kronan är ca 4,5
meter bred och ett rotsystem ca 4 meter i omkrets. Trädet kommer att förankras i ett
stenfundament och placeras i rondellen Hammarbyvägen-Germundsgatan. Invigning
sker den 31 december 2017 klockan 14.30.
Föredragande: Rina Oord Lundh
Workshop utvecklingsplan för Torshälla, en strategisk plan för Torshällas
utveckling på kort och lång sikt. Vi gör ett omtag för att ta ett bredare grepp både
geografiskt och i innehåll med kopplingar till pågående/planerade projekt i Torshälla:
förstudie Torshargs Idrottsplats, IPP, fördjupad förstudie Torshälla hamn och
pågående detaljplaner. Dagens frågor handlar om strategi, långsiktigt fokus och med
riktningen för stadens utveckling.
Föredragande: Rina Oord Lundh, Pernilla Lindström, Mabel Pena
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Förvaltningschefens rapport
Marianne Hagman informerar bland annat om:
- Tidningen Stadsbyggnad som utdelas till alla hushåll.
- Gatuavdelningen kommer och presenterar sig på ett sammanträde under 2018.
- Bemanning
- Lokaler Torsharg, samarbete pågår mellan stadsbyggnadsförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen
____
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2017-12-12

TSN/2017:2

§ 87
Övriga rapporter
Förskjutning i tid för markförsäljning av Svarvaren 4 i Torshälla
Fastighet- och exploatering på kommunledningskontoret har i skrivelse daterad
2017-11-24, beslutat att inte verkställa försäljning av mark med byggrätt gällande
Svarvaren 4 under 2017 och 2018.
Nyckeltalsrapport, ekonomiskt bistånd för perioden november 2017.
____
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2017-12-12

TSN/2017:2

§ 88
Gemensamma rapporter och frågor
Kvinnofrid och våld i nära relationer – Mäns våld mot kvinnor
Sofie Tenser informerar bland annat om kvinnofridsutvecklarens roll, åtaganden i
årsplan 2017 och 2018, revidering av handlingsplan Eskilstuna – En fristad för
kvinnor samt brottsstatistik.
Öppen service
Husein Ahmadi och Lea Jugo informerar om förstudie Kvarnen.
____
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TSN/2017:53

§ 89
Torshälla stads nämnds verksamhetsplan 2018
Beslut
Verksamhetsplan för 2018 fastställs.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) och Charlott Elf (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Skriftlig
reservation lämnas (Bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 27 november 2017, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har efter Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016
ansvar för kultur- och fritidsverksamheter, orts- och näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet utan egen förvaltning. Nämndens verksamheter utförs
av kultur- och fritidsförvaltningen, statsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningskontoret. Efter kommunfullmäktigesbeslut om Årsplan med
kompletteringar för Eskilstuna kommun 2018 beräknas Torshälla stads nämnds
budget bli 45,6 miljoner kronor. Nämnden har även uppdraget att följa utvecklingen
av de kommunala verksamheterna inom Torshällas geografiska område.
Torshälla stads nämnd har formulerat mål för verksamheten under 2018 inom
processerna demokrati, berikande kultur och fritid samt miljö-och samhällsbyggnad.
Nämnden deltar även i arbetet med kommungemensamma åtaganden inom
processerna näringsliv och arbete, kvalitet och stabil ekonomi.
Fokus inom demokratiprocessen är att genomföra insatser för att ökad känslan av
trygghet på kvällstid genom arbetet i det lokala trygghetsrådet Trygga Torshälla och
genomföra insatser för att utveckla dialogformerna med invånare, näringsliv och
föreningsliv.
Inom processen för berikande kultur och fritid avser nämnden erbjuda barn och unga
ett fritidsutbud i nära anslutning till deras hemmiljö, delta i översyn av bibliotekets
infrastruktur och arbetat för at utveckla kulturstaden Torshälla med utgångspunkt från
platsvarumärket SmåstadsEvolution.
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Nämnden ska även delta i det kommungemensamma arbetet att utveckla en
gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling
och genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och
kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete.
Inom processen för miljö- och samhällsbyggnad vill nämnden skapa förutsättningar
för levande stadsmiljöer i det offentliga rummet, utveckla vattenvägarna och tillgången
till vattnet samt förbättra trafiksituationen i Torshälla.
Under året kommer en förstudie att genomföras utifrån den födelsedagspresent som
Torshälla fick från kommunen i samband med 700-årsfirandet. Presenten bestod av en
utvecklad förstudie inför investeringar i Torshällas hamnområde för att lyfta områdets
potential och tydliggöra stråk och kopplingar som binder samman det urbana hjärtat
med hamnen, porten till Mälaren. Förstudien ska presentera ett förslag på
investeringar i området och hur det sedan etappvis kan genomföras.
Förslag till verksamhetsplan 2018 är skriven efter kommunledningskontorets
anvisningar med sikte mot strategisk inriktning 2016-2019 och i det långsiktiga arbetet
mot vision 2020.
Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) och Robin Tannarp (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Magnus Arreflod (M) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag.
Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.
Charlott Elf (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finnar att det finns fyra förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) med fleras yrkande om bifall till förvaltningens
förslag.
- Magnus Arreflods (M) yrkande om bifall till Miljöpartiets förslag.
- Solveig Pohjolas (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag.
- Charlott Elfs (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Torshälla stads nämnd
beslutar enligt Lars-Göran Karlssons (S) med fleras förslag, det vill säga enligt
förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
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TSN/2017:63

§ 90
Torshälla stads nämnds Internkontrollplan 2018
Beslut
Internkontrollplan för 2018 antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ger i skrivele, daterad
den 12 december 2017, förslag till beslut.
Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är
tillräcklig. Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem
och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av
organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av
verksamhetens resultat.
Eskilstuna kommun antog nya riktlinjer för intern styrning och kontroll i september
månad.
Under perioden augusti-november 2017 påbörjade förvaltningarna arbetet med
interkontrollplan för 2018. Samtliga avdelningar genomförde en workshop för att ta
fram de största riskerna inom respektive avdelning samt se över vilka rutiner som
finns för att reducera dessa risker. Utöver det har respektive avdelning även värderat
riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Under november månad hölls en
workshop med Torshälla stads nämnd där fokus låg på att beskriva risker utifrån
nämndens processmål.
Förvaltningarna har bearbetat avdelningarnas och nämndens riskanalyser samt gjort en
sannolikhets- och konsekvensanalys för båda förvaltningarna. Förslag till
internkontrollplan har sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa
internkontrollpunkterna.
Förslag till kontrollmoment 2018:
- Kontroll att inkomna synpunkter på gatuavdelningen har blivit åtgärdade inom
1 månad
- Kontrollera att samtliga lekplatser har besiktats samt att A- och B-fel åtgärdats
inom angiven tidsaspekt
- Kontrollera dokumentation för uppföljning av alla delar i servicedeklarationen
för två motionsspår
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Utöver dessa har Kommunfullmäktige beslutat om fyra områden som skall
kontrolleras under 2018;
-

Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har
säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den
nya dataskyddsförordningen
Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med
anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer
Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer
Kontroll av hantering av statliga bidrag

Yrkanden
Ordförande Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningarnas förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
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TSN/2017:25, TSN/2017:61

§ 91
Ny struktur för beredning av ärenden till nämnd
Beslut
1. En nämndberedning tillsätts för att bereda ärende till Torshälla stads nämnd
från och med 2018-01-01.
2. Nämndberedningen ska bestå av nämndens presidium samt nämndens förste
talesperson för Moderaterna.
3. Arbetsutskottet avvecklas från och med 2018-01-01.
4. Arbetsutskottets rätt att fatta beslut på delegation från nämnden ändras till
nämndens presidium från och med 2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 7 november 2017, förslag till
beslut.
Under våren 2017 har Torshälla stads förvaltning samorganiserats med
fackförvaltningarna utifrån kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016
(KSKF/2016:432). Torshälla stads nämnd gavs ansvar för kultur- och
fritidsverksamhet, ort – näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och
parkverksamhet. Från och med 1 augusti 2017 har Torshälla stads nämnd därmed två
förvaltningar som ska verkställa de av nämnden beslutade målen.
Nämnden har sedan augusti 2017 förändrade ansvarsområden och en helt ny
tjänstemannaorganisation men har sedan dess inte förändrat tidigare mötesformer.
För att bättre anpassa nämndens arbete till förändrade ansvarsområden och nya
organisationer föreslås mötesstrukturen att förändras. Nämndens arbetsutskott förslås
ersättas av en nämndberedning 1 gång/månad och att ordförandeberedningarna utgår.
Nämndberedningarna genomförs med deltagande av ordförande, 1 vice ordförande, 2
vice ordförande och nämndens förste talesperson för (M) samt ansvariga tjänstemän i
organisationen utifrån behov. Sammanträdet protokollsförs inte.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Torshälla stads nämnd

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

13(21)

2017-12-12

Nämndberedning kl 13.00-15.00
2018-01-09 (tis)
2018-02-06 (tis)
2018-03-05 (mån)
2018-03-27 (tis)
2018-05-31 (tor)

Nämnd kl 13.00-17.00
2018-01-18 (tor)
2018-02-20 (tis)
2018-03-19 (mån)
2018-04-16 (mån)
2018-06-12 (tis)

2018-08-09 (tor)
2018-09-04 (tis)
2018-09-25 (tis)
2018-12-04 (tis)

2018-08-23 (tor)
2018-09-18 (tis)
2018-10-11 (tor)
2018-12-18 (tis)

Medborgardialog
En eftermiddag i månaden, klockan 15.00-18.00, kan medborgarna personligen träffa
politiker i Torshälla stads nämnd på Torshälla direkt för att ställa frågor eller diskutera
den kommunala verksamheten i Torshälla.
2018-02-06 (tis)
2018-03-27 (tis)
2018-05-31 (tor)

2018-08-09 (tor)
2018-09-25 (tis)
2018-12-04 (tis)

____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
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2017-12-12

TSN/2017:3

§ 92
Anmälan av delegationsbeslut 2017
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
4. Gatu- och trafikärenden

Delegationsrapport för oktober 2017
4.9 – beslut om flyttning av fordon för demontering, 2 ärenden
Delegationsrapport för november 2017
4.2 – beslut om markupplåtelse av allmän plats, 2 ärenden beviljade
4.3 – beslut om yttrande över ansökan om uppställning av gatupratare, Apoteket
Svanen
4.3 – beslut om yttrande över ansökan om uppställning av gatupratare, Haves Grill
Torshälla stads nämnd
Arbetsutskott
Protokoll: 2017-11-28 §78 - §84
Handlingarna finns förvarade hos nämndsekreterare på nämndkansliet i ärende
TSN/2017:3
____
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsförvaltningen
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2017-12-12

TSN/2017:4, TSN/2017:62

§ 93
Ärenden för kännedom 2017
Beslut
Skrivelserna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige
Beslut 2017-10-26, § 239 - Val till kommunala uppdrag
Beslut 2017-10-26, § 242 - Delårsrapport 2 2017 Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsens personalutskott
Beslut 2017-11-17 §63 - Priser för personalmåltider i kommunens restauranger och
matsalar
Torshälla stads nämnd
Ärendelista TSN/2017:68 – 2017:71
____
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2017-12-12

TSN/2017:2

§ 94
Rapporter och frågor - kultur- och
fritidsförvaltningen
Förvaltningschefens rapport
Eva Königsson informerar bland annat om:
- Ny förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2018.
- Torshällas 700-årsjubileum, avslut vid nyår.
- Julmarknaden den 10 december 2017 som var välbesökt och väl genomförd.
Temanämnd: Arenor och föreningsstöd (scener)
Information om organisation, förändringsarbete samt utmaningar och styrkor i
Torshälla.
Föredragande: Mattias Albers
Förstudie Torshargs IP
Information om bland annat preliminär tidplan inför arbetet med en förstudie om
Torsharg: Nulägesanalys fram till februari-mars, workshop och öppet forum februari
och mars, åtgärder som kan göras under 2018 färdiganalyserade i mars, gestaltning av
området februari-april, presentation av hela förstudien på junisammanträdet och
planerad byggstart av stora investeringar våren 2019.
Föredragande: Malin Göransson
Kultureventet ”Folk och kultur”
Ett årligen återkommande kulturpolitiskt konvent som i år arrangeras i Eskilstuna den
7-10 februari 2018. En ny arena för kultursamtalet inom olika politikerområden –
kulturens roll i samhällsutvecklingen. Arrangörer och initiativtagare till Folk och
kultur: Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd
i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Mer information
kommer på nämndens sammanträde den 18 januari 2018.
Föredragande: Cathrine Olsson
”Eskilskällan”, jubileumsnummer om Torshällas, utdelas
Häfte ”Torshällaren berättar”, utdelas i januari 2018
____
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TSN/2017:67

§ 95
Prislista och tidsfördelning 2018 vid uthyrning av
Torshälla stads nämnds lokaler
Beslut
Torshälla stads nämnds prislista år 2018 för tillfälliga uthyrningar av lokaler och övriga
tjänster fastställs enligt Prislista 2018.

Ärendebeskrivning
Torshälla stads nämnd hyr ut sportanläggningar, gymnastiksalar, samlingssalar och
scener till föreningar, allmänhet och företag i syfte att underlätta för medborgarna att
ta del av och delta i kultur- och idrottsaktiviteter. Dessa lokaler och anläggningar är en
viktig förutsättning för föreningslivet, även om de också används av allmänhet och
företag.
Prislistan för 2018 grundar sig på de nya handlingsplanerna kulturpolitisk
handlingsplan och idrottspolitisk handlingsplan som beslutades av
kommunfullmäktige i januari 2017.
Delar som lyfts fram som direkt påverkar hur priser och fördelning av tider ska
tillämpas:
-

Barn och unga tilldelas träningstider före vuxna i de kommunal drivna
anläggningarna.
Hyror och avgifter för barn- och ungdomsverksamhet ska vara lägre än för
vuxna.
Bokningssystemet ska tydligt visa hur tillgången till anläggningarna fördelas
mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.
Fler repetitionsmöjligheter för scenkonst ska erbjudas.
Kulturens scener och mötesplatser ska vara tillgänglighetsanpassade.

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.
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Uthyrning av lokaler är en viktig del av Torshälla stads nämnds uppdrag som bör
komma så många som möjligt till del. För att lokalerna ska komma till största möjliga
nytta, ska lokalerna nyttjas i så hög grad som möjligt. Dessutom bör nämnden
underlätta för att det ska kunna bedrivas ett brett och varierat utbud av aktiviteter i de
lokaler och anläggningar som tillhandahålls.
För att få ett särskilt stöd i form av en högre lokalsubvention än allmänheten, krävs att
en förening uppfyller kraven för en stödberättigad förening. Därutöver avser nämnden
att föreningars verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i
stödberättigad förening ska betala lägre hyror än vuxenverksamhet i linje med
idrottspolitisk handlingsplan. Vid blandade grupper gäller hyran för den grupp som de
flesta deltagarna utgör. Övriga kategorier av hyresgäster jämställs med någon av dessa
tre nivåer. Hyran vid matcher och arrangemang med inträde ska vara högre än vid
träning och repetition.
Fördelning av tider per säsong mellan föreningar ska göras i samråd med berörda
föreningar och med utgångspunkt från antalet aktiva medlemmar i en förening.
Föreningar som vill hyra kommunens anläggningar/lokaler säsongsvis ska anmäla
intresse till kultur- och fritidsförvaltningen. Tider på respektive anläggning fördelas
mellan intresserade föreningar i samråd med föreningarna och med utgångspunkt från
antal aktiva medlemmar. Viss hänsyn ska tas till skillnad i förutsättningar mellan
individuella aktiviteter och lag-/gruppaktiviteter.
Om många föreningar vill säsongshyra samma anläggning så att det inte är möjligt att
tillgodose allas behov, beslutar kultur- och fritidsförvaltningen vilka föreningar som
ska ha prioritet utifrån en bedömning av föreningarnas behov av just denna
anläggning (utifrån behovet av anläggningens funktioner, antal medlemmar i
föreningen och föreningens geografiska belägenhet).
Tider i Torshälla stads nämnds 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
nämndens 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. Kultur- och fritidsförvaltningen ska
godkänna fördelningen.
Yrkanden
Ordförande Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 96
Deltagande på kulturevenemanget Folk och Kultur
7-10 februari 2018
Beslut
Ordförande i Torshälla stads nämnd beviljas deltagande på konferensen Folk och
kultur - ett kulturpolitiskt konvent, i Eskilstuna 7-10 februari 2018.

Ärendebeskrivning
Folk och kultur är ett nytt kulturpolitiskt konvent och arena för det breda
kultursamtalet i olika former, inom alla politikområden. Folk och kultur är en
plattform för inspiration, upplevelser och lärande i samverkan mellan inbjudna aktörer
och representanter för hela kulturlivet, politiken, statligamyndigheter, akademin och
landets 21 regioner. Konferensen sätter fokus på konsten och kulturens roll som
motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle. Konferensen arrangeras av
Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i
samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget i Sörmland.
Enligt nämndens delegationsordning finns ingen delegation för ordförandens
deltagande i konferenser varför ett nämndbeslut är nödvändigt.
Kostnaden för deltagande på konferensens alla dagar är 3 125 kr.

____
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§ 97
Val av 2 representanter till styrgrupp för en samlad
kostorganisation
Beslut
Torshälla stads nämnd utser Lars-Göran Karlsson (S) och Ann Berglund (M) som
representanter till politisk styrgrupp för införandet av samlad måltidsorganisation.
Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Deltar inte i beslutet
Charlotte Elf (SD) och Peter Laufer (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret ger i skrivelse, daterad den 1 december 2017, förslag till
beslut.
Torshälla stads nämnd har mottagit ett beslut från Kommunstyrelsen om att utse två
representanter till en politisk styrgrupp inför införandet av en samlad
måltidsorganisation (KSKF/2017:262).
En utredning som gjordes under 2016 föreslår en gemensam måltidsorganisation.
Några av de främsta argumenten är att ta tillvara synergier mellan dagens
verksamheter, en ökad professionalisering av måltidsorganisationen samt att
kommunen står inför stora utmaningar med ett ökat antal elever inom förskolan och
skolan och ett ökat antal brukare inom vård och omsorgsverksamheterna. Det ställer
krav på att kommunen ska kunna leverera fler måltider och därför behöver
organisationen rustas för att möta ett ökat tryck med bibehållen kvalitet utan stora
kostnadsökningar. En samlad måltidsorganisation ökar även förutsättningarna för
cheferna inom skola att ta det pedagogiska ledarskapet och det ökar fokus på
kärnuppdraget inom såväl skola som omsorg. Eskilstuna kommun har en
måltidsverksamhet med hög kvalitet och med stora inslag av ekologisk mat som
tillagas nära gästerna. Kommunfullmäktige fattade den 23 november 2017 om att en
samlad måltidsorganisation införs i kommunen från och med den 1 januari 2019.
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Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag som innebär att LarsGöran Karlsson (S) och Ann Berglund (M) ska representera Torshälla stads nämnd i
styrgruppen.
Magnus Arreflod (MP) yrkar att en ur oppositionen ska ingå i styrgruppen och yrkar
därför att Miljöpartiet ska representeras i styrgruppen av Magnus Arreflod (MP).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
- Magnus Arreflods (MP) yrkande att Miljöpartiet ska representeras i
styrgruppen av Magnus Arreflod (MP).
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Torshälla stads nämnd godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Torshälla stads nämnd
beslutar att bifalla Lars-Göran Karlssons (S) yrkande, innebärande bifall till
förvaltningens förslag att utse Lars-Göran Karlsson (S) och Ann Berglund (M) att
representera Torshälla stads nämnd i styrgruppen. Omröstning begärs.
Valet sker genom sluten omröstning.
Antalet angivna röster är 13, samtliga valsedlar är giltiga.
Med 12 röster för Lars-Göran Karlsson (S) och 10 röster för Ann Berglund (M) samt
en blank röst mot 2 röster för bifall till Magnus Arreflods (MP) förslag beslutar
Torshälla stads nämnd att bifalla förvaltningens förslag, att Lars-Göran Karlsson (S)
och Ann Berglund (M) representerar Torshälla stads nämnd i styrgruppen.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

