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Beslutande
Clarence Palm (S) ersätter Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Karola Bast (S)
Hans Bergström (S) ersätter Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Carin Zaric (S) ersätter Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Eva Johansson (S) ersätter Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Ann-Louise How Ling (M) ersätter Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
David Dishart (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Tony Meshko (M) ersätter Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Jari Puustinen (M) §§ 203-211
Filip Rundström (M)
Tibor Sjöberg (M) ersätter Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Jan Svensson (L) ersätter Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Mattias Swärd (SD) ersätter Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
2 Vakant (S)
3 Vakant (M) §§ 203-211
4 Vakant (M) §§ 212-231
1 Vakant (MP)
1 Vakant (SD)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida

3(52)

Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 27 april 2017
Klockan 09:00-12:00: §§ 203-231
______
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KSKF/2017:3

§ 203
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut den 11 september 2017 att utse Tibor
Sjöberg (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Oliwer Mamcarz (M) och
Pamela Norberg (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Abdirizak Hussein (S),
anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2017:2

§ 204
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
•
•
•
•
•
•
•

Seppo Vuolteenaho (SD) avsägelse som ledamot i valnämnden.
Nathalie Vilenius (M) avsägelse som ersättare i valnämnden.
Madelen Rossköld (M) avsägelse som suppleant i Eskilstuna
kommunfastigheter AB.
Oliwer Mamcarz (M) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
Abdirisak Hussein (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och som
ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Madeline Holmqvist Skantz (M) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden och tillika ledamot i grundskoleutskottet.
Daniel Lindell (M) avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden och
suppleant i Näshultagården.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 21 september
2017 till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Agnetha Andersén (S)
efter Abdirisak Hussein (S)
Ersättare
Vakant (S)
efter Agnetha Andersén (S)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 21 september 2017 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Elin Blomberg (SD)
efter Aila Johansson (SD)
Vakant (M)
Madeline Holmqvist Skantz (M)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 21 september 2017 till och med den
31 december 2018.
Ersättare
Tony Meshko (M)
efter Daniel Lindell (M)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Valnämnden, från och med den 21 september 2017 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Björn Näsman (SD)
efter Seppo Vuolteenaho (SD)
Ersättare
Kjell Monéus (M)
efter Nathalie Vilenius (M)
Destination Eskilstuna AB, från och med den 21 september 2017 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2018.
Ledamoter
Karl Serneberg
Eskilstuna kommunfastigheter AB, från och med den 21 september 2017 till och
med nästa ordinarie bolagsstämma 2018.
Suppleant
Anki Nyzell (M)
efter Madelen Rossköld (M)
Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, från och med den 21 september
2017 till och med nästa ordinarie bolagsstämma 2018.
Ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot

Lars Andersson (S)
Ingvar Åstrand (M)
Ann-Sofie Wågström (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Lekmannarevisor ersättare Margareta Svedbjörk (C)
SEVAB Energiförsäljning AB, från och med den 21 september 2017 till och med
nästa ordinarie bolagsstämma 2018.
Ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot

Lars Andersson (S)
Ingvar Åstrand (M)
Ann-Sofie Wågström (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Lekmannarevisor ersättare Margareta Svedbjörk (C)
Näshultagården AB, från och med den 21 september 2017 till och med den 31
december 2018.
Suppleant
Vakant (M)
efter Daniel Lindell (M)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 21 september 2017 till och
med den 31 december 2019.
Nämndeman
Vakant (MP)
efter Johan Liljegren (MP)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Nämndeman
Nämndeman
Nämndeman

Louisa Fagarasan (M)
efter Jesper Lennartsson (M)
Vakant (S)
efter Matilda Grebestam (S)
Pernilla Eriksson (SD)
efter Anna Fredriksson Strömberg (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 21 september 2017. Av skrivelsen framgår att Seppo Vuolteenaho (SD), Nathalie
Vilenius (M), Madelen Rossköld (M), Oliwer Mamcarz (M), Abdirisak Hussein (S),
Madeline Holmqvist Skantz (M) och Daniel Lindell (M) har inkommit med avsägelse
från uppdrag i eller genom Eskilstuna kommunkoncern.
Eskilstuna Tingsrätt har beviljat Anna Fredriksson Strömberg (SD), Matilda
Grebestam (S) och Jesper Lennartsson (M) entledigande från uppdrag som
nämndemän.
_____
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:4

§ 205
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Tobias Gustafsson (SD)ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter, Har det
tillkommit fler övervakningskameror i kommunen? I så fall var och hur många, till Trygga
Eskilstunas ordförande Anneli Klavins Nyström (M).
_____
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KSKF/2017:397

§ 206
Svar på interpellation - Finns det fungerande
hörslinga i alla kommunala lokaler i Eskilstuna
kommun?
Maria Forsberg (V) har den 13 juni 2017 lämnat in en interpellation - Finns det
fungerande hörslinga i alla kommunala lokaler i Eskilstuna kommun?
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 200, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) besvarar interpellationen.
Maria Forsberg (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S) samt Maria Forsberg (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:398

§ 207
Svar på interpellation - Satsningen på Inkludering på
riktigt, även benämnt 150-jobb
Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 13 juni 2017 lämnat in en
interpellation - Satsningen på Inkludering på riktigt, även benämnt 150-jobb.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 201, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) delegerade interpellationen till
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Marie Svensson (S) som
besvarar interpellationen.
Marielle Lahti (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Marie Svensson (S), Marielle Lahti (MP), Maria Forsberg
(V), Sarita Hotti (S) samt Mikael Edlund (S) förklarar ordföranden
interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:399

§ 208
Svar på interpellation - Konstgräsets påverkan på
miljö och hälsa
Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 13 juni 2017 lämnat in en
interpellation - Konstgräsets påverkan på miljö och hälsa.
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 202, att interpellationen får
ställas till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) besvarar interpellationen.
Magnus Arreflod (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mona Kanaan (S) samt Magnus Arreflod (MP) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:287

§ 209
Riktlinje för intern styrning och kontroll
Beslut
1. Riktlinje för intern styrning och kontroll antas.
2. Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan KSKF/2014:65, upphör att
gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att internkontrollarbetet har under
senare år varit i behov av revidering och utveckling då arbetet inte varit tillräckligt
systematiskt och integrerat i styrningen (planering, uppföljning och
förbättringsåtgärder). På uppdrag av ekonomidirektören, har en arbetsgrupp bestående
av internkontrollsamordnare, ekonomichefer, kvalitetschefer och kommunstrateger
arbetat fram ett förslag på förändrat arbetssätt och byggt nytt systemstöd där även
övrig ledningsplanering och uppföljning sker. Arbetsgruppen har berett underlaget
genom att ta del av förvaltningars nuvarande arbetssätt, bolagens nya arbetssätt, Gävle
kommun, dokumentation från Sveriges Kommuner och Landsting och
Ekonomistyrningsverket samt remiss till internkontrollnätverk, processledningsgrupp
kvalitet och ekonomi.
I huvudsak innebär förändringarna att:
Den interna styrningen och kontrollen blir en mer integrerad del i styrsystemets
verksamhetsplanering, uppföljning och förbättringsarbete. Intern styrning och kontroll
blir i och med det tydligare kopplad till organisationens mål och processer.
Större fokus läggs vid riskhanteringen, vilket stödjer arbetet med att prioritera åtgärder
och kontrollmoment i internkontrollplanen. Politiska- och tjänstemannaledningar/
chefer involveras tydligare i att prioritera hur risker ska förebyggas och hanteras,
fortsatt med stöd av internkontrollsamordnare eller likanden roller.
Förslaget ger också förutsättningar för ett mer enhetligt och systematiskt arbetssätt,
med beskrivningar och rutiner samt systemstöd.
Införandet av den nya riktlinjen kommer att ske i etapper.
Första året med start hösten 2017 arbetar ledningsnivåerna (förvaltnings- och
bolagsledningar) utifrån riktlinjen med stöd av internkontrollsamordnare som
dokumenterar i systemstödet. 2018 arbetar enhetsnivån successivt in riktlinjen utifrån
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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planerings- och uppföljningsstrukturen. Bolagen har redan upparbetade arbetssätt
enligt föreslagen riktlinje.
En utbildnings- och implementeringsplan är framtagen, vilken utgår från
arbetsprocessens fem steg. Planen bygger på att utsedda internkontrollsamordnare
eller liknande roller utbildas för att implementera riktlinjen på sina förvaltningar och
bolag. Inför en mandatperiod utbildas även den politiska ledningen. Konsult- och
uppdrag håller samman arbetet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 163, att riktlinjer
för intern styrning och kontroll antas samt att riktlinjer för internkontroll och
internkontrollplan KSKF/2014:65, upphör att gälla.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samtliga nämnder

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida

14(52)

KSKF/2017:450

§ 210
Revidering av kommunstyrelsens reglemente delegering av beslutanderätt om utbetalning av
bidragsbelopp till fristående skolor
Beslut
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med kommunledningskontorets förslag, daterat den 1 september 2017, och träder ikraft den 25 september
2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
september 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun behöver ändra rutinen
för hur beslut fattas om skolpeng för fristående skolor. Kommunledningskontorets
bedömning är att beslut om skolpeng behöver tas i separata ärenden för respektive
fristående skola.
För att kommunfullmäktige inte ska behöva ta beslut i varje enskilt ärende föreslår
kommunledningskontoret att beslutanderätten avseende utbetalning av bidragsbelopp
till fristående skolor delegeras till kommunstyrelsen. Delegeringen inarbetas i
kommunstyrelsens reglemente.
I samband med ändringen görs även en redaktionell ändring av punktnumreringen i
§ 10.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till reviderat reglemente antas att gälla
från och med den 25 september 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 181, följande:
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med kommunledningskontorets förslag, daterat den 1 september 2017, och träder ikraft den 25 september
2017.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:368

§ 211
Plan för näringsliv och arbete
Beslut
Planen för näringsliv och arbete antas och omfattar åren 2017-2018.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L) samt Aza
Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP) samt Ronny Ilhag (MP) reserverar sig mot
beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att planen för näringsliv och arbete har
sitt ursprung som ett genomförande utifrån de närings- och arbetsmarknadspolitiska
beredningarnas rapporter till kommunfullmäktige år 2013. Den har tidigare kallats för
”Gemensam handlingsplan utifrån arbetsmarknadspolitiska beredningens och
näringslivsberedningens arbete” (KSKF/2015:368).
Namnbytet är ett led i kommunledningskontorets nya struktur för styrdokument.
Planens syfte är att samla hela kommunkoncernens samtliga åtagande för 2017 och
2018, gällande näringsliv och arbetsmarknadsfrågor. Denna upplaga samlar även ihop
Eskilstuna kommuns åtaganden från Affärsplan Eskilstuna och Fyra Mälarstäders
handlingsplan för näringsliv och arbete.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 164, att planen för
näringsliv och arbete antas och omfattar åren 2017-2018.
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Yrkanden
Lillemor Nordh (C) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett
tilläggsyrkande om ett nytt åtagande under rubriken Arbetsmarknad, enligt följande,
Liberalernas förslag:
− Kommunkoncernen ska identifiera och skapa möjligheter till fler enkla jobb som inte kräver
fullgjort gymnasium. Målet är att 500 sådana enkla jobb ska tillhandahållas i enlighet med
intentionerna i Liberalernas budgetförslag.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett
ändringsyrkande enligt följande, Vänsterpartiets förslag:
− Vänsterpartiet ställer sig bakom Plan för näringsliv och arbete men Vänsterpartiet yrkar
avslag på den delen i planen på sidan 8 och 9 som innehåller åtaganden om att utveckla
flygplatsen.
Magnus Arreflod (MP) och Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Maria Cherguis (V) ändringsyrkande.
Sarita Hotti (S) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter yrkar Sarita
Hotti (S) avslag på Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande, Liberalernas förslag samt
avslag på Maria Cherguis (V) ändringsyrkande, Vänsterpartiets förslag.
Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Marie Svensson (S), Kim Fredriksson (SD) samt
Mikael Strömberg (SD) instämmer i Sarita Hottis (S) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Lillemor Nordhs (C) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag i
sin helhet.
•

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkande, Liberalernas förslag.

•

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag
med ändringsyrkande, Vänsterpartiets förslag.

•

Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att avslå Liberalernas tilläggsyrkande.

•

Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att avslå Vänsterpartiets ändringsyrkande.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till kommunstyrelsens förslag förutom den del som gäller
flygplatsen.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att
kommunfullmäktige får ta ställning till bifall till kommunstyrelsens förslag i den del
som gäller flygplatsen mot Maria Cherguis (V) med flera ändringsyrkande,
Vänsterpartiets förslag.
Slutligen föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att
kommunfullmäktige får ta ställning till Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande,
Liberalernas förslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag förutom den del som
gäller flygplatsen och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag i den del som
gäller flygplatsen mot Maria Cherguis (V) med fleras ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande,
Liberalernas förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:442

§ 212
Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB
Beslut
1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut ytterligare 18 miljoner
kronor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, så den totala låneskulden
uppgår till 100 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 18 miljoner kronor, det vill säga öka
Eskilstuna kommuns skulder med 18 miljoner kronor, för att vidareutlåna dessa
till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Strängnäs Energi och
Miljös styrelse har kommit in med en begäran till kommunledningskontoret om
upplåning. Av styrelseprotokollet (§5, 2017-04-04) framgår att de önskar uppta
ytterligare ett lån hos Eskilstuna kommuns internbank. De vill uppta ett lån om
18 miljoner kronor så att den totala låneskulden uppgår till 100 miljoner kronor.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har sedan tidigare ett lån om 82 miljoner
kronor för förvärv av anläggningstillgångar från Eskilstuna Energi och Miljö AB,
Eskilstuna Energi och miljö elnät AB, SEVAB Strängnäs Energi AB samt SEVAB Nät
AB till ett sammanlagt värde av 81 651 410 kronor.
Nu föreslås en utökning med 18 miljoner kronor för att återbetala förskott från
Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och miljö elnät AB, SEVAB
Strängnäs Energi AB till ett sammanlagt värde av 67,3 miljoner kronor. Förskottet
härrör från att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB skulle kunna upprätthålla de
betalningsskyldigheter som uppstod vid bildandet av bolaget. För att reglera
återstående del av förskottet kommer Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB att
nyttja sin checkkredit.
Kommunledningskontoret föreslår att en marknadsmässig kreditränta ska sättas,
motsvarande vad ett privat bolag inom samma bransch skulle erhålla.
Mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun finns ett regressavtal gällande
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, § 30
– Regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB), som reglerar fördelningen av ansvaret vid ett
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eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas i förhållande till ägarandel i Eskilstuna Strängnäs Energi och
Miljö AB, det vill säga Strängnäs kommun 25 procent och Eskilstuna kommun 75
procent. Avtalet gäller tillsvidare men ett eventuellt nyttjande av regressrätten
förutsätter att båda kommunerna godkänt att den aktuella borgensförpliktelsen
tecknas.
Beslutet om utlåning förutsätter att även Strängnäs kommunfullmäktige godkänner
utlåningen till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
Total kreditlimit för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser blir
efter detta beslut, 100 miljoner kronor. Eskilstunas andel motsvarar 75 miljoner
kronor och Strängnäs andel blir 25 miljoner kronor.
Finansiering
För att kunna låna ut pengarna behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna
summan, det vill säga öka Eskilstuna kommuns skulder med 18 miljoner kronor.
Upplåningen avser vidareutlåning till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 161, följande:
Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut ytterligare 18 miljoner
kronor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, så den totala låneskulden
uppgår till 100 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 18 miljoner
kronor, det vill säga öka Eskilstuna kommuns skulder med 18 miljoner kronor, för att
vidareutlåna dessa till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:445

§ 213
Finansieringsavtal mellan Eskilstuna kommun och
Trafikverket gällande del av Eskilstuna Tågdepå
Beslut
1. Medfinansieringsavtal med Trafikverket för Eskilstuna tågdepå, godkänns.
2. Driftkostnaden för Nybyspåret tas med i Eskilstuna kommuns årsplan.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun och
Trafikverket träffade år 2016 en avsiktsförklaring om bland annat åtgärder inom
Gredby bangård för Eskilstuna tågdepå och för Nybyspåret på sträckan FolkestaNybybruk. Avtalet har inneburit att olika utredningar och riskanalyser har genomförts.
Förslag till olika åtgärder i järnvägsinfrastrukturen har tagits fram och
kostnadsberäknats.
För att lägga fast parternas gemensamma åtagande och ansvarfördelning för
genomförandet av åtgärderna har nu ett medfinansieringsavtal tagits fram.
Åtgärderna omfattar iordningställande av en ny växelförbindelse mellan
Svealandsbanan och Eskilstuna tågdepå samt utbyggnad och justering av spår 41 för
att möjliggöra rangering av persontåg. Åtgärderna omfattar vidare att staket och
grindar sätts upp runt Gredby bangårdsområde.
Slutligen innebär medfinansieringsavtalet ett överlämnande av Nybyspåret från
Trafikverket till Eskilstuna kommun. Trafikverket har i avtalsförhandlingarna velat
reglera Nybyspåret, vilket innebär att Nybyspåret övergår till från att vara ett så kallat
sidospår till ett industrispår. Syftet är att fortsättningsvis möjliggöra att spåret kan
nyttjas för lokala transporter på järnväg till Eskilstuna kombiterminal och industrierna
i Folkesta, Brunnsta och Torshälla. En kostnadsbedömning för drift och underhåll kan
lämnas efter att det gjorts en inventering av spåret.
Eskilstuna kommun har efter en samlad bedömning inte haft några invändningar emot
att även hantera detta spår i avtalet. Nybyspåret har ingen trafikal koppling till
tågdepån. Trafikverket ansvarar för att spåret överlämnas med förutsättningar för att
en säker trafikering i förhållande till Svelandsbanan säkras.
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Eskilstuna kommun ska enligt medfinansieringsavtalet bekosta utbyggnaden och
justering av spår 41 i Gredby om totalt 16 miljoner kronor samt bekosta 50 procent av
staket och grindar runt Gredby bangårdsområde (1 miljon kronor). Trafikverket ska
bekosta iordningställande av en ny växelförbindelse mellan Svealandsbanan och
Eskilstuna tågdepå om totalt 15 miljoner kronor, skydds- och signalåtgärder för
växling på Nybyspåret om totalt 13 miljoner kronor samt 50 procent av staket och
grindar runt Gredby bangårdsområde (1 miljon kronor).
Finansiering
Eskilstuna kommuns kostnadsandel är sedan tidigare medtagen i kommunfullmäktiges
beslut 2016-11-24, § 257 (KSKF/2016:554), om godkännande av total och slutlig
riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde.
Kommunledningskontoret föreslår att avtal om medfinansiering med Trafikverket för
Eskilstuna tågdepå godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 162, följande:
Medfinansieringsavtal med Trafikverket för Eskilstuna tågdepå, godkänns, samt att
driftkostnaden för Nybyspåret tas med i Eskilstuna kommuns årsplan.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Trafikverket, Region Mälardalen
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KSKF/2017:406

§ 214
Försäljning av fastigheter till Mark 1 i Ånneröd AB
(ägs av HSB) i Trumtorp, Odlaren
Beslut
Köpekontrakt avseende försäljning av tre blivande fastigheter inom detaljplan för
Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren, godkänns. Köpare är Mark 1 i Ånneröd AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun avser att sälja tre
blivande fastigheter inom detaljplan för ”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”
till Mark 1 i Ånneröd AB. Bolaget ägs av HSB Produktion AB. Som grund för
köpeavtalet finns ett marktilldelningsavtal.
Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till totalt 9 498 100 kronor. En handpenning om 200 000 kronor betalades in år 2013. Resterande del av köpeskillingen
delas upp i tre etapper (tre fastigheter) där markpriset är 3 099 366 kronor, 3 099 367
kronor och 3 099 367 kronor. Gatukostnaden uppgår till 4 735 800 kronor för alla tre
fastigheterna och betalas när Fastighet 1 säljs. Anslutningsavgifter för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband och fjärrvärme etcetera ingår inte i köpeskillingen.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera de tre fastigheterna så att föroreningar i jord ska
understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och beräknas att slutföras i augusti/september 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 159, följande:
Köpekontrakt avseende försäljning av tre blivande fastigheter inom detaljplan för
Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren, godkänns. Köpare är Mark 1 i Ånneröd AB.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Mark 1 i Ånneröd AB
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KSKF/2017:407

§ 215
Försäljning av fastigheter till Eskilstuna
Kommunfastigheter AB i Trumtorp, Odlaren
Beslut
Köpekontrakt avseende försäljning av tre blivande fastigheter inom detaljplan för
”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”, godkänns. Köpare är Eskilstuna
Kommunfastigheter AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun avser att sälja tre
blivande fastigheter inom detaljplan för ”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”.
Som grund för köpeavtalet finns ett marktilldelningsavtal.
Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till totalt 9 498 100 kronor.
En handpenning om 200 000 kronor betalades in år 2013. Resterande del av
köpeskillingen delas upp i tre etapper (tre fastigheter) där markpriset är 3 099 366
kronor, 3 099 367 kronor och 3 099 367 kronor. Gatukostnaden uppgår till 4 209 600
kronor för alla tre fastigheterna och betalas när fastighet A säljs. Anslutningsavgifter
för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband och fjärrvärme etcetera ingår inte i köpeskillingen.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera de tre fastigheterna så att föroreningar i jord ska
understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och beräknas att slutföras i augusti/september 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 160, följande:
Köpekontrakt avseende försäljning av tre blivande fastigheter inom detaljplan för
”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”, godkänns. Köpare är Eskilstuna
Kommunfastigheter AB.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:416

§ 216
Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2018 klockan 09:00
Onsdag 14 februari
Torsdag 27 september
Onsdag 28 mars
Torsdag 25 oktober
Torsdag 26 april
Torsdag 22 november
Torsdag 24 maj
Torsdag 13 december
Onsdag 13 juni
Torsdag 14 juni

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till sammanträdesplan för år 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personalutskott samt utbildningsutskott
för 2018 kommer att fastställas av respektive utskott under hösten.
I förslaget har förslagen till sammanträdesdagar för planerings- och
uppföljningsprocessen inarbetats.
Förslaget till sammanträdesplan har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i
kommunallagen, kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
reglemente. Flera faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel
kommunallagens regler om när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa
ärenden och när kallelsen till kommunfullmäktige senast ska ha nått samtliga
ledamöter och ersättare.
Datum för nämndsammanträden
Utifrån planerings- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen, uppmanas
nämnderna att behandla nedanstående ärenden vid följande tidpunkter samt sista
datum för leverans till kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet samt
registrator, år 2018:
- Verksamhetberättelse för år 2017: 20 februari (leverans senast den 22 februari).
- Investeringsbudget och prioriteringar inför årsplan 2019: 16 april
(leverans senast den 19 april).
- Delårsrapport 1 år 2018: 16 april (leverans senast den 19 april)
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Delårsrapport 2 år 2018: 18 september (leverans senast den 20 september).
Verksamhetsplaner för år 2019: 9 oktober (leverans senast den 11 oktober).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 166, följande:
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2018 klockan 09:00: onsdag 14
februari, onsdag 28 mars, torsdag 26 april, torsdag 24 maj, onsdag 13 juni, torsdag 14
juni, torsdag 27 september, torsdag 25 oktober, torsdag 22 november, torsdag 13
december.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Samtliga nämnder och bolag
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KSKF/2016:368

§ 217
Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Svar på revisionsrapport läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att revisorerna genomförde en
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2016. Granskningen visade att
revisorerna bedömde att kommunstyrelsen till stora delar utövar en ändamålsenlig och
tillräcklig uppsikt över nämndernas och kommunalägda bolagens verksamhet.
Kommunledningskontoret har inkommit med en redovisning av uppföljning av vad
som är åtgärdat av de synpunkter som revisorerna lämnade i sin rapport samt vad som
återstår att åtgärda.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 167, följande: Svar
på revisionsrapport läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Kommunrevisionen
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KSKF/2017:390

§ 218
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Jäv
Anton Berglund (SD) anmäler jäv och deltar ej i överläggning i ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att Regionförbundet Sörmlands revisorer har
granskat regionförbundets interna kontroll, bokföring samt förvaltning för år 2016.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Regionförbundet Sörmland har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att
styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som styrelsen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningskontoret föreslår att Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse
beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 168, följande:
Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2016.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Regionförbundet Sörmland
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KSKF/2017:390

§ 219
Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att Regionförbundet Sörmlands årsredovisning
redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för 2016.
Årets utfall visar ett underskott på 1,4 miljoner. Från och med 2015 har den
verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland som
tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått till en gemensam nämnd där
landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att regionförbundet under
2016 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner kronor till nämnden. Det egna
kapitalet uppgår vid årets slut till 15 465 000 kronor vilket motsvarar en soliditet på 59
procent.
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen anmäls till
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 169, följande:
Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Regionförbundet Sörmland
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KSKF/2016:633

§ 220
Svar på motion - Makerspace
Beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L) samt Aza
Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har den 13
december 2016, lämnat in en motion om att Eskilstuna kommun tillsammans med
näringslivet och högskolan borde ta initiativ till ett Makerspace.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2016, § 319 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen framhåller att tillgången till en Makerspace innebär att det är möjligt att
enkelt och effektivt ta fram prototyper till nya produkter. Människor skulle också
kunna tillverka saker på sin fritid, antingen som hobby, konst eller för att senare kunna
starta företag. Motionären framställer också att en annan del i en Makerspace skulle
kunna vara att små företag kan dela på 3D-printers, för att ta fram enklare prototyper,
vilka de annars inte skulle ha råd med.
Näringslivsenheten har tillsammans med näringslivsaktörer och Mälardalens Högskola
tagit ett första initiativ till att initiera en Makespace i Eskilstuna. Det har skett genom
två förstudier som 2016 genomfördes av Fabriksföreningen och MITC, på uppdrag av
Näringslivsenheten; ”DigitaliseringsEvolution” och ”Smart produktion” (PTC –
Produktionstekniskt centrum), I den sistnämnda, Smart produktion (PTC –
Produktionstekniskt centrum), inkluderades en förstudie kring additiv
tillverkning/3D-printing och Makerspace.
Under hösten 2016 kom också initiativet Energicentrum (E3 – Eskilstuna Energy
Effiency center) där återigen en diskussion om en Makerspace kom upp. Där
diskuterades att en eventuellt Makerspace skulle kunna vara öppen för allmänheten
och för kunskapsspridning av området. Makerspace-idén är inkluderad i E3 för att
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vara en kunskapsarena, lite likt Visualiseringscenter i Norrköping eller Tom Tits
experiment i Södertälje.
Området additiv tillverkning är stort och tillhör framtiden. Idag kan privatpersoner
köpa en enkel 3D-printer för ett lågt pris och börja arbeta med 3D-printing hemma.
Materialkostnaderna är relativt låga och idag finns open source-lösningar som ger varje
privatperson möjlighet till kostnadsfri programvara och 3D-modeller att printa ut utan
att själv behöva använda en programvara för att CADa en produkt.
I den nationella agendan för additiv tillverkning kan ni läsa om vilka möjligheter som
finns och som är aktuella med 3D-printing.
Möjligheterna för en Makerspace i Eskilstuna finns och är utstuderade i någon form så
som Energicentrum (E3 – Eskilstuna Energy Efficiency center) eller Smart
produktion (PTC Produktionstekniskt centrum).
Att starta igång och driva en Makerspace kostar en hel del pengar (bland annat inköp
av maskiner, drift samt underhåll). Mälardalens Högskola är intresserad av frågan.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 171, att motionen
anses besvarad.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till motionen.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen
anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen anses besvarad.
•

Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen anses
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringsliv
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KSKF/2016:613

§ 221
Svar på motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat
Beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L) samt Aza
Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet.
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Jan Svensson (L) har den 23
november 2016, lämnat in en motion – Låt cyklister cykla mot enkelriktat.
Motionären yrkar på att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med
berörda nämnder genomföra ett försök med att låta cyklister cykla mot enkelriktat.
Motivet till motionen är att underlätta för cyklister och att bidra till Eskilstuna
kommuns mål om att en ökad andel av resorna ska ske med cykel. Motionären
hänvisar också till ett liknande försök som görs i Stockholm. Det praktiska
genomförandet som föreslås är att ändra reglering på enkelriktade gator till
”fordonstrafik förbjuden”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2016, § 283 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har
remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. Stadsbyggnadsnämnden
beslutade den 22 mars 2017, § 58 (SBN/2016:456) förordnat att motionen anses
besvarad.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens yttrande och
föreslår att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 172, att motionen
anses besvarad.
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Yrkanden
Jan Svensson (L), Niklas Frykman (L) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till
motionen.
Sarita Hotti (S) samt Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen anses besvarad.
Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen anses besvarad.
•

Jan Svenssons (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att avslå motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de tre
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen anses
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2017:114

§ 222
Svar på motion om att öka förståelsen och respekten
för Polisens arbete bland skolungdomar
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L) samt Aza
Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet.
Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 7
februari 2017, lämnat in en motion om att öka förståelsen och respekten för Polisens
arbete bland skolungdomar. Med motionen vill Kim Fredriksson att Eskilstuna
kommun tar initiativ till att Polisen ökar sin närvaro i skolorna enligt motionens
intentioner.
Motionen beskriver att stenkastning mot blåljuspersonal har nått Eskilstuna utöver,
bilbränder, skottlossningar och andra allvarliga incidenter, främst i stadens utsatta
områden. Det tillsammans ger tydliga varningsklockor att trygghetsarbetet måste
stärkas. Motionären beskriver dessutom en händelse av ett mindre upplopp som
skedde på Rekarnegymnasiet i samband med ett politiskt möte för allmänheten.
Polisen hade tillkallat kravallpolis, hundpatruller oh förstärkning från andra län för att
garantera säkerheten för åhörare. Vissa av deltagarna urartade till ett mindre upplopp
och varken förstod eller visade respekt för Polisens agerande.
Motionären menar att det finns behov av ett stärkt arbete för att öka tilliten till Polisen
hos dagens ungdomar. Syftet skulle vara att både öka tryggheten på skolorna samt
tilliten till Polisen och förståelsen för deras arbete. Det skulle kunna göras genom att
polisen ökar sin närvaro i skolorna. Konkret skulle det kunna vara att polisen under en
lektion informerade skolungdomar om hur de agerar vid olika scenarier och varför.
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Förhoppningsvis skulle mer kontakt mellan polisen och skolelever leda till ökad tillit,
respekt och förståelse för Polisens arbete.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 9 februari 2017, § 42 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har
remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämned samt Torshälla stads nämnd för
yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21
juni 2017, § 40 (BUN/2017:155) föreslagit att motionen ska avslås. Torshälla stads
nämnd beslutade den 18 april 2017, § 34 (TSN/2017:27) att avstå från att yttra sig i
ärendet.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande
och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 173, att motionen
avslås.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD), Mikael Strömberg (SD) samt Niklas Frykman (L) yrkar bifall
till motionen.
Annelie Klavins Nyström (M), Filip Rundström (M), Lars G Linder (S), Lillemor
Nordh (C) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Annelie Klavins Nyströms (M) med fleras yrkande om att bifalla
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen anslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Torshälla stads nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
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KSKF/2016:627

§ 223
Svar på medborgarförslag - Inför körförbud för
hälften av alla bilar varannan dag och inför samtidigt
fri kollektivtrafik
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att införa
förbud mot trafik med hälften av de bilarna varannan dag har inkommit till
kommunfullmäktige den 7 december 2016. Förslagsställaren önskar också att
Eskilstuna inför gratis kollektivtrafik antingen tillsammans med förslaget om
körförbud för hälften av bilarna, eller som ett alternativ till det förslaget. Motivet
bakom förslagen att minska luftföroreningar och påbörja miljöarbetet innan det blir
ett hälsoproblem. Förslagsställaren hänvisar till ett liknande system som införts i Paris.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15 december 2016, § 318 beslutat
att medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 19 april 2017, § 85
(SBN/2017:10), föreslagit att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunen har enligt lag om tillfälligt förbud mot trafik med motorfordon
(1990:1079) möjlighet att förbjuda trafik med person- och lastbilar, om luftkvaliten blir
så dålig att den innebär hälsorisker. Förutsättningarna för ett sådant förbud är dock
inte uppfyllda i Eskilstuna. Kommunen bedöms därmed sakna lagligt stöd för att
införa regler om körförbud för hälften av bilarna varannan dag.
När det gäller förslaget om att införa avgiftsfri kollektivtrafik konstaterar
stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande att erfarenheterna från andra kommuner är att
avgiftsfri kollektivtrafik leder till att antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar kraftigt,
framförallt i högtrafiktid. Vid de försök som har gjorts i kommuner med liknande
storlek och bebyggelsestruktur som Eskilstuna, har man dragit slutsatsen att ökningen
till stor del berodde på en överflyttning från gång eller cykel. För att få bilister att gå
över till kollektivtrafik är det turtätheten och restid, snarare är pris, som är avgörande.
Samtidigt som effekten på biltrafiken är liten innebär en ökad mängd resor ökade
kostnader för kollektivtrafiken. I Eskilstuna kommun är många bussar redan idag fulla
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under högtrafiktid. En kraftig resandeökning skulle därmed innebära att turtätheten
måste ökas eller förstärkningsbussar sättas in, utan att kvalitén höjdes för resenärerna.
Utifrån stadsbyggnadsnämndens yttrande bedömer kommunledningskontoret att
åtgärden inte är ett effektivt sätt att nå Eskilstunas mål om ökat hållbart resande.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens yttrande och
föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 174, följande:
Medborgarförslaget avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren
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KSKF/2017:16

§ 224
Svar på medborgarförslag - Begränsa tillstånd för
fyrverkerier och försäljning av raketer
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservation
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP) samt Ronny Ilhag (MP) reserverar sig mot
beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 juli
2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har inkommit till
kommunfullmäktige den 2 januari 2017, om att medborgaren vill att Eskilstuna
kommun endast ska tillåta fyrverkeri på nyårsafton och valborg mellan kl. 21:00-01:00
utan krav på polistillstånd. Medborgaren vill också att kommunen kraftigt ska
begränsa försäljning av raketer m.m. Som skäl för sina förslag framför medborgaren
att djur och vissa människor far väldigt illa av raketer och smällare.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 9 februari 2017, § 33 beslutat att
medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och räddningstjänstnämnden för
yttrande.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut
den 19 april 2017, § 43 (MRN/2017:37). Nämnden skriver bland annat i sitt yttrande
att den inte har några invändningar mot att de regler för fyrverkerier som gäller nu
enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda
fyrverkerier utifrån lagstiftningen i miljöbalken. Nämnden anger vidare att
användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är det polisen som har
tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de som är tillåtna i de
lokala ordningsföreskrifterna.
När det gäller tillstånd för tillverkning, destruktion eller liknande hantering samt
import av fyrverkerier är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
som är tillståndsmyndighet och prövar ansökningar.
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Tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, prövas av den kommun där verksamheten ska äga
rum. Om det behövs tillstånd till användning av fyrverkerier enligt ordningslagen är
det polismyndigheten på orten som handlägger detta.
I Eskilstuna kommun är det miljö- och räddningstjänstnämnden som fullgör
kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. Det
innebär bland annat att nämnden utövar tillsyn över fyrverkeriförsäljningen inom
kommunens geografiska område och beslutar om tillstånd för försäljning av
fyrverkerier.
Det är inte Myndigheten för samhällskydd och beredskaps eller kommunens roll att
avgöra frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av
allmänheten, eller hur reglerna kring försäljning av dessa varor ska utformas. Detta är
en politisk fråga och bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar. Kommunernas
uppgift är att utföra det som bestäms av riksdagen i bl.a. lagen om brandfarliga och
explosiva varor och ordningslagstiftningen och kan inte besluta om sådant som inte
har stöd i författning. Däremot ska kommunerna och Myndigheten för samhällskydd
och beredskap verka för att hanteringen av fyrverkerier sker på ett tillräckligt säkert
sätt.
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15§, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd krävs dock
inte vid angivna tidpunkter kring nyår, påsk och valborgsmässoafton.
Kommunfullmäktige besvarade två medborgarförslag den 9 februari 2017
(KSKF/2016:54 och/2016:56). Ärenden handlade om krav på tillstånd för användning
av fyrverkerier och smällare samt totalförbud av försäljning och avfyrande av
fyrverkerier. Kommunfullmäktige avslog båda förslagen.
Kommunledningskontoret har i de två tidigare ärenden ifrån 2016 ansett att
fyrverkerireglering i de lokala ordningsföreskrifterna är väl avvägda och ligger i linje
med hur andra jämförbara kommuner reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunen kommer efter sommaren att påbörja en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna (KSKF/2017:386). Föreskrifterna om fyrverkerier får utredas
och prövas på nytt i den översynen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 september 2017, § 175, att
medborgarförslaget anses besvarat.
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Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
medborgarförslaget anses besvarat.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Geerth Gustavssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att medborgarförslaget anses besvarat.
•

Marielle Lahtis (MP) yrkande om att bifalla medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att medborgarförslaget
anses besvarat.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Förslagsställaren
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KSKF/2017:418

§ 225
Motion - Motverka machokulturer - ge pojkar och
unga killar en chans att få vara sig själva
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en motion
om att motverka machokulturer – ge pojkar och unga killar en chans att få vara sig
själva.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun gör en särskild satsning i form av ett projekt inom skolan
för att motverka machokulturer och som ger pojkar och unga killar en chans att
kunna vara sig själva, stå emot och lyckas i det. Projektet innehåller
utbildningssatsningar för personal och framtagande av nya metoder.
− Att projektet utvärderas och om det gett goda resultat blir en permanent del av
utbildningen för barn och ungdomar i Eskilstuna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

41(52)

2017-09-21

KSKF/2017:419

§ 226
Motion - Ta fram riktlinjer för Suicidprevention i
Eskilstuna kommun och sprid MHFA- första hjälpen
till psykisk hälsa i Eskilstuna kommuns
verksamheter
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 22 juni 2017 lämnat in en motion
om att ta fram riktlinjer för Suicidprevention i Eskilstuna kommun och sprid MHFA –
första hjälpen till psykisk hälsa i Eskilstuna kommuns verksamheter.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun utbildar personal som är anställda i Eskilstuna kommun i
MHFA-första hjälpen till psykisk hälsa med målsättning att sprida kunskapen
brett bland kommunens personal.
− Att en handlingsplan eller riktlinjer tas fram för hur arbetet med Suicidprevention
ska bedrivas i Eskilstuna kommun.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida

42(52)

KSKF/2017:422

§ 227
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg en liten fotbollsplan för barn att
leka på i Fröslunda
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en liten fotbollsplan för barn att leka på i
Fröslunda, har lämnats in till kommunfullmäktige den 26 juni 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till kulturoch fritidsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida

43(52)

KSKF/2017:452

§ 228
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg ut Mesta Skola till en åk 1-9 skola
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga ut Mesta skola till en åk 1-9-skola har lämnats in
till kommunfullmäktige den 22 augusti 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

44(52)

2017-09-21

KSKF/2017:455

§ 229
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Anlägg en wakeboard kabelbana i
Eskilstuna ån
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att anlägga en kabelbana för wakeboard i Eskilstunaån
har lämnats in till kommunfullmäktige den 24 augusti 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Eftersom medborgarförslaget rör fler än en nämnds ansvarsområde föreslår
kommunledningskontoret att förslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen för beredning
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

45(52)

2017-09-21

KSKF/2017:489

§ 230
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg en busskur och uppdatera
busstidtabellen på busshållsplatsen på Kyrkvägen i
Kjula
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en busskur och uppdatera busstidtabellen på
busshållsplatsen på Kyrkvägen i Kjula, har lämnats in till kommunfullmäktige den 5
september 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

46(52)

2017-09-21

KSKF/2017:490

§ 231
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Placera hinder på vägbanan vid
naturreservatet Kronskogen så bara gående och
cyklister kan ta sig fram
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att placera hinder på vägbanan vid naturreservatet
Kronskogen så bara gående och cyklister kan ta sig fram, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 11 augusti 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

47(52)

2017-09-21

KSKF/2017:517

§ 232
Motion om att införa övervakningskameror vid
utsatta parkeringsplatser
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 19 september 2017 lämnat in en motion om att införa
övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun i samarbete med lämpliga aktörer säkerställer att det sätts
upp övervakningskameror på kraftigt utsatta parkeringsplatser enligt motionens
intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

48(52)

2017-09-21

KSKF/2017:518

§ 233
Motion om att revidera skolskjutsreglerna
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Laszlo von Óvári (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) samt Kim Fredriksson (SD) har den
19 september 2017 lämnat in en motion om att revidera skolskjutsreglerna.
Motionären yrkar på följande:
− Att revidera skolskjutsreglerna enligt förslagen som nämnts i motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

49(52)

2017-09-21

KSKF/2017:519

§ 234
Motion om en neutral klädpolicy för Eskilstuna
kommun
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 19 september 2017 lämnat in en motion om en neutral
klädpolicy för Eskilstuna kommun.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun inför en klädpolicy enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-21

Sida
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KSKF/2017:520

§ 235
Interpellation - Entréavgifterna i Munktellbadet
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 september 2017 lämnat in en interpellation –
Entréavgifterna i Munktellbadet.
Interpellationen ställs till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil
Andersson (M).
______
Beslutet skickas till:
Bertil Andersson (M)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2017-09-21

KSKF/2017:521

§ 236
Motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn
och ungdomar - inför metoden Triple P i Eskilstuna
kommun
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 19 september 2017 lämnat in
en motion om att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar – inför metoden
Triple P i Eskilstuna kommun.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun i ett första steg inför metoden Triple P på en av de
kommunala grundskolorna 2018.
− Att Eskilstuna kommun inför metoden Triple P i samtliga grundskolor i
Eskilstuna kommun.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

52(52)

2017-09-21

KSKF/2017:522

§ 237
Motion om införande av cykelförmån för anställda
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 19 september 2017 lämnat in
en motion om införande av cykelförmån för anställda.
Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun erbjuder sina anställda cykelförmån i form av förmåns-,
hyr eller leasingcyklar.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

