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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, torsdagen den 21 mars 2019, klockan 09.00 – 16.30
Ajournering för lunchpaus klockan 12.00 – 13.30

Beslutande

Se sidan 2.

Utses att justera

Helen Wretling (L), Göran Gredfors (M) §§ 24-29, §§ 31-41,
Arne Jonsson (C) §§ 42-58, § 30

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 28 mars 2019, ordförandens tjänsterum i
stadshuset
Paragrafer § 24 – § 58

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Malai Bierfeldt

Ordförande

...........................................................................................
Ann-Sofie Wågström

Justerande

...........................................................................................
Helen Wretling Göran Gredfors Arne Jonsson

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

Kommunfullmäktige 2019-03-21

Anslaget sätts upp

2018-03-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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Beslutande den 21 mars 2019
Jimmy Jansson (S)
Daniel Alexandersson (S)
Göran Andersson (S)
Lars Andersson (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Bert Eriksson (S) ersätter Owe Ek (S)
Lisa Friberg (S)
Marko Grönfors (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Josefine Helleday (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Marianne Jonsson (S) ersätter Theresia Jansson (S)
Mona Kanaan (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Björn Larsson (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Jari Puustinen (M)
Ann Berglund (M)
Stefan Biscevic (M)
Göran Gredfors (M) §§ 24-29, §§ 31-41
Ulla Grip (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Abshir Osman (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Gunilla Ternert (M)
Rafal Wisniewski (M)
Arne Jonsson (C)
Maria Dahlin (C)
Lillemor Nordh (C)
Mattias Stjernström (C)

Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Johan Sandberg (V)
Anette Stavehaug (V)
Jawad Zanganeh (V) §§ 24-29, §§ 31-41
Stefan Krstic (L)
Niklas Frykman (L)
Alis Diyar (L) ersätter Erika Rydja Sandvik (L) §§ 39-58, § 30
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Marielle Lahti (MP)
Mohamed Abdukani (MP) §§ 24-29, §§ 31-37
Stefan Sjöberg (MP) ersätter Mohamed Abdukani (MP)…
…§§ 38-58, § 30
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Lars Bohlin (SD)
Peter Laufer (SD) ersätter Charlott Elf (SD)
Tatjana Gudmundsgårdh (SD) §§ 24-41
Rikard Branting (SD) ersätter Tatjana Gudmundsgårdh (SD)...
…§§ 42-58, § 30
Tobias Gustafsson (SD)
Adam Marttinen (SD) §§ 24-29, §§ 31-37
Stefan Bergqvist (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)…
…§§ 238-58, § 30
Anita Nygren (SD)
Mikael Nygren (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Fredrik Elf (SD) ersätter Carina Åkesson (SD)
Vakant (L) §§ 24-38
Vakant (M) §§ 42-58, § 30
Vakant (V) §§ 42-58, § 30
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 21 mars 2019
Klockan 09.00 – 09.10: Utbildning av kommunfullmäktiges digitala närvaro- och
voteringssystem.
Klockan 09.10 – 09.15: Närvaro och protokollsjustering
Klockan 09.15 – 09.25: Information från Kommunrevisionens ordförande Dinka
Hodzic gällande § 32, Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2018.
Klockan 09.25 – 12.00: §§ 24-29, §§ 31-37
Klockan 12.00 – 13.30: Ajournering för lunchpaus
Klockan 13.30 – 16.30: Fortsättning §§ 38-42, §§ 46-58
Bordläggning: §§ 43-45, § 30
______
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§ 24
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- Ärende 25: Anmälan revisionsrapport – Lönegranskning Eskilstuna kommun
KSKF/2019:102
- Ärende 26: Anmälan av verksamhetsberättelse år 2018 - Revisorerna i Eskilstuna
kommun
KSKF/2019:107
- Ärende 27: Interpellation – Lärare måste få vara lärare
KSKF/2019:103
Ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Stefan Krstic (L)
- Ärende 28: Anmälan av socialnämndens utredning - Ett Hemlaås för kvinnor
behövs i Eskilstuna
KSKF/2019:95
- Ärende 29: Interpellation – Interpellation - Utveckla Fritstadsreservatet till nytta
för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om utredning vad händer
KSKF/2019:121
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Marielle Lahti (MP)
- Ärende 30: Interpellation - Vilka konkreta åtgärder kommer majoriteten vidta för
att nå målen i Parisavtalet och för att garantera ett fossilfritt Eskilstuna 2045
KSKF/2019:122
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Marielle Lahti (MP)
- Ärende 31: Interpellation – Interpellation - Stoppa barnvräkningar
KSKF/2019:123
Ställd till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) av Maria Chergui (V)
- Ärende 32: Interpellation - Får barn med psykiska funktionsnedsättningar det stöd
de har rätt till i skolan
KSKF/2019:124
Ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Maria Chergui (V)
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- Ärende 33: Motion – Motion - Fossilfritt Eskilstuna – hur ska vi bidra till att nå
1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21 i Paris
KSKF/2019:125
Inlämnad av Marielle Lahti (MP)
- Ärende 34: Motion – Motion - Eskilstuna kommun bör arbeta med att ta bort
invasiva främmande arter av växter, djur, svampar och mikroorganismer
KSKF/2019:126
Inlämnad av Marielle Lahti (MP)
- Ärende 35: Interpellation - Fler barn berörs av vräkning igen
KSKF/2019:129
Ställd till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av
Helen Wretling (L)
- Ärende 36: Motion - Upprustning av infarter till Eskilstuna
KSKF/2019:130
Inlämnad av Fredrik Elf (SD), Peter Laufer (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD)
______
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KSKF/2019:3

§ 25
Anmälan av Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______
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KSKF/2019:2

§ 26
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
 Hans Öjemark (KD) avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Eskilstuna
kommun, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och
räddningstjänstnämnden och ledamot i arvodeskommittén.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Nämnder
Arvodeskommittén, från och med 21 mars 2019 till och med 31 december 2019.
Ledamot
Reidar Ehrlin (KD)
efter Hans Öjemark (KD)
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med 21 mars 2019
till och med 31 december 2019.
Ersättare
Ajla Cerim (M)
efter Vakant (M)
Förskolenämnden, från och med 21 mars 2019 till och med 31 december 2019.
Ersättare
Johanna Höglund (MP)
efter Hanna Hessling (MP)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med 21 mars 2019 till och med 31
december 2019.
Ersättare
Grazyna Helgesson (M)
efter Vakant (M)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med 21 mars 2019 till och med
31 december 2019.
Ersättare
Ulf Törne (M)
efter Vakant (M)
Jonas Wulff (KD)
efter Hans Öjemark (KD)
Torshälla Stads nämnd, från och med 21 mars 2019 till och med 31 december
2019.
Ersättare
Kaj Madsen (M)
efter Vakant (M)
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Kommunala bolag
Ombud till bolagsstämmor, för perioden från ordinarie bolagsstämma 2019
t.o.m. 2022-12-31.
Ombud
Marie Svensson (S)
Ersättare för ombud
Arne Jonsson (C)
Ovanstående ombud ska representera Eskilstuna kommun vid bolagsstämmor om
inte annat följer av bolagsordning eller särskilt beslut.
Eskilstuna Kommunföretag AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Lars Andersson (S)
1:e vice ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
2:e vice ordförande
Lars Bohlin (SD)
Ledamöter
Thomas Ohlsson (C)
Bertil Andersson (M)
Mats Bengtsson (Ober. ledamot nominerad av M)
Sarita Hotti (S)
Lars-Göran Hammarberg (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Nina Tuncer (S)
Tommy Hamberg (V)
Maria Buco (L)
Bo Hellmark (KD)
Tobias Gustafsson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Adjungerad
Mohamed Abdukani (MP)
Eskilstuna Energi och Miljö AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
bolagsstämma 2020.
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Mattias Stjernström (C)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Theresia Jansson (S)
Annika Oldberg (M)
Kari Laino (M)
Robert Forsman (MP)
Fredrik Elf (SD)
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Mattias Stjernström (C)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Theresia Jansson (S)
Annika Oldberg (M)
Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-21

Sida

9(58)

Kari Laino (M)
Robert Forsman (MP)
Fredrik Elf (SD)
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Mattias Stjernström (C)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Theresia Jansson (S)
Annika Oldberg (M)
Kari Laino (M)
Robert Forsman (MP)
Fredrik Elf (SD)
Eskilstuna Vindkraft AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Mattias Stjernström (C)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Theresia Jansson (S)
Annika Oldberg (M)
Kari Laino (M)
Robert Forsman (MP)
Fredrik Elf (SD)
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Bertil Andersson (M)
1:e vice ordförande
Leif Thorstenson (S)
2:e vice ordförande
Tobias Gustafsson (SD)
Ledamöter
Bert Eriksson (S)
Anna Bildt (C)
Torgny Zetterling (M)
Carin Kuutmann (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Eskilstuna Logistik och Etablering AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Vice ordförande
Sarita Hotti (S)
Ledamöter
Carlos Costa (C)
Leif Jilsmo (M)
Lars-Göran Karlsson (S)
Lennie Frykman (L)
Stefan Bergqvist (SD)
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Bengt Nilsson (SD)
Destination Eskilstuna AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Mats Bengtsson (Ober. ledamot nominerad av M)
Vice ordförande
Nina Tuncer (S)
Ledamöter
Stefan Bergqvist (SD)
Erik Johansson, Sundbyholms Slott
Veronica Gustavsson, Tuna Park
Sofia Larsson, Parken Zoo
Göran Pettersson, Vilsta Sporthotell
Eva Karlsson, Bam Konsult
Anders Kruhsberg, Reinhold Gustavsson Förvaltn. AB
Karl Serneberg, Volvo
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park), från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Lars Andersson (S)
Vice ordförande
Pontus Järleskog (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Niklas Edmark (tjänsteman)
Roger Pihl
Peter Gustafsson
Anna Wockelberg
Tuna Kross AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2020.
Ledamöter
Anders Enesved (tjänsteman)
Karin Israelsson (tjänsteman
Ersättare
Benny Larsson (tjänsteman)
Jan Heldring (tjänsteman)
Ombud
Ann-Sofie Wågström (S)
Ombud ersättare
Lotta Jonsson (KD)
Göran Gredfors (M)
ELP4 AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma
2020.
Ordförande
Per Idesten (tjänsteman)
Ledamot
Urban Svantesson (tjänsteman)
Suppleanter
Mikael Jonsson (tjänsteman)
Anna Bergqvist (tjänsteman)
Gjutaren i Torshälla AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie
bolagsstämma 2020.
Ordförande
Per Idesten (tjänsteman)
Ledamot
Urban Svantesson (tjänsteman)
Suppleanter
Mikael Jonsson (tjänsteman)
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Anna Bergqvist (tjänsteman)
Övriga uppdrag
Stiftelsen Barvagården, för perioden 2019-01-01—2022-12-31.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Suppleant
Vakant (S/C/M)
Nominering
Nämndemän, för perioden 2019-03-21 till och med 2019-12-31.
Nämndeman
Torbjörn Schödin (M)
efter Louisa Fagarasan (M)
______
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/2019:4

§ 27
Fråga
A. Adam Marttinen (SD) ställer en fråga, Har Eskilstuna tagit beslut om att förvägra
kommunal service till svenskamedborgare som återvänder från IS-kontrollerade områden,
till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), som besvarar frågan.
B. Marielle Lahti (MP) ställer en fråga, Skola på Munktellgaraget, till
kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), som besvarar frågan.
______
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KSKF/2018:476

§ 28
Svar på interpellation - Krossa hedersförtrycket
Stefan Krstic (L) har den 12 december 2018 lämnat in en interpellation – Krossa
hedersförtryck.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019, § 18 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Stefan Krstic (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S), Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V),
Göran Gredfors (M) samt Abshir Osman (M) förklarar ordföranden
interpellationsdebatten avslutad.
______
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KSKF/2019:55

§ 29
Svar på interpellation - Varför ökar kostnaderna för
maten?
Maria Chergui (V) har den 11 februari 2019 lämnat in en interpellation – Varför ökar
kostnaderna för maten?
Interpellationen ställs till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019, § 21 att interpellationen får
ställas till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
Servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V), Mohamed
Abdukhani (MP), Marielle Lahti (MP), Jari Puustinen (M), Mikael Edlund (S) samt
Robin Tannarp (M) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
______
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KSKF/2019:58

§ 30
Svar på interpellation - Varför ta bort ett väl inarbetat
verktyg som KRAV som säkerställer
kompetensutveckling hos skolmatspersonal, god
djurhållning och ekologisk mat?
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 13 februari 2019 lämnat in en interpellation – Varför ta
bort ett väl inarbetat verktyg som KRAV som säkerställer kompetensutveckling hos
skolmatspersonal, god djurhållning och ekologisk mat.
Interpellationen ställs till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019, § 23 att interpellationen får
ställas till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
______
Beslutet skickas till:
Arne Jonsson (C)
Marielle Lahti (MP)
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KSKF/2019:39

§ 31
Årsredovisning 2018 för Eskilstuna kommun
Beslut
1.

Av kommunens resultat 2018 öronmärks i det egna kapitalet 18,6 miljoner kronor
av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk.

2.

Årsredovisningen för 2018 med gjorda dispositioner godkänns.

3.

Nämndernas redovisningar godkänns.

4.

Eskilstuna Kommunföretag AB:s redovisning av ägardirektiv med åtagande för
2018 godkänns.

5.

Ej utförda satsningar beslutade i samband med bokslut 2017 överförs till 2019
med 14.0 miljoner kronor till kommunstyrelsen.

Reservationer
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och
Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till
Vänsterpartiets förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Lotta Jonsson (KD) och Bo Hellmark (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till Kristdemokraternas förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har den
5 mars 2019 överlämnat årsredovisning 2018 för Eskilstuna kommun.
Eskilstuna kommuns ekonomiska resultat är positivt och uppgår till 144 miljoner
kronor. Det är något sämre än föregående år. För året är resultatet enligt balanskravet,
1,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det genomsnittliga resultatet
för de fyra senaste åren uppgår till 3,1 procent vilket överstiger det långsiktiga målet på
2,5 procent.
Kommunkoncernens resultat inklusive bolagens resultat uppgick till 222 miljoner
kronor. Bolagskoncernens resultat uppgår till 190 miljoner kronor.
Sammanfattningsvis har kommunen och kommunkoncernen en stark ekonomi.
Nämndernas totala budgetavvikelser är dock negativ och uppgår till -0,6 procent av
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den totala budgeten, vilket är sämre än förra året. Fem av tio nämnder samt fyra av sex
bolag har en ekonomi i balans, vilket också är en försämring mot föregående år, och
målet uppnås inte. En avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en
fortsatt bra ekonomistyrning och en god budgetdisciplin. Eskilstuna kommun har
fortsatt hög investeringstakt och investeringarna uppgick till 615 miljoner kronor.
Soliditeten har förbättrats något och uppgår till 7,7 procent inklusive
ansvarsförbindelsen för pensioner. Förbättrad soliditet ökar på längre sikt generellt
kapaciteten att möta finansiella svårigheter. Efter sjutton år i rad med en stigande
soliditet för kommunkoncernen så minskade den men 0,7 procentenheter till 28,3
procent.
Den sammantagna bedömningen av uppfyllelsen av de finansiella målen och
verksamhetens mål är att kommunen har en god ekonomisk hushållning.
Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha en
ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse
inom hållbar utveckling. För åttonde året tillämpas regelverket för över- och
underskottshantering. I korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, övereller underskott avseende nämndens verksamheter överförs till 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 35, följande:
1. Av kommunens resultat 2018 öronmärks i det egna kapitalet 18,6 miljoner kronor
av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk.
2. Årsredovisningen för 2018 med gjorda dispositioner godkänns.
3. Nämndernas redovisningar godkänns.
4. Eskilstuna Kommunföretag AB:s redovisning av ägardirektiv med åtagande för
2018 godkänns.
5. Ej utförda satsningar beslutade i samband med bokslut 2017 överförs till 2019 med
14.0 miljoner kronor till kommunstyrelsen.
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot beslutet till förmån
för Vänsterpartiets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V) och Jawad Zanganeh (V) yrkar bifall till eget förslag,
Vänsterpartiets förslag (bilaga C).
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till eget förslag, Kristdemokraternas förslag (bilaga D).
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Vänsterpartiets förslag samt avslag på
Kristdemokraternas förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
 Maria Chergui (V) med fleras yrkande om att bifalla Vänsterpartiets förslag.
 Lotta Jonssons (KD) yrkande om att bifalla Kristdemokraternas förslag.
 Jimmy Janssons (S) yrkande om att avslå Vänsterpartiets och Kristdemokraternas
förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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KSKF/2019:85

§ 32
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
år 2018 Eskilstuna kommun
Beslut
1.

Kommunstyrelsen, nämnderna, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård, Pientnämnden, Arvodeskommittén och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

2.

Revisionsrapporten - Granskning av årsredovisning 2018 för Eskilstuna kommun,
anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 13 mars 201 lämnat in en revisionsberättelse för år
2018. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat den verksamhet
som bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivs i kommunens företag.
Revisorernas sammantagna bedömning är, utifrån den granskning som har
genomförts, att styrelse och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamhet på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Att räkenskaperna
i allt väsentligt är rättvisande. Att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig. Sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om.
Kommunens revisorer tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ och tillstyrker att
kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2018.
Kommunrevisorernas ordförande Dinka Hodzic (MP) redogör för
revisionsberättelsen.

Jäv
Enligt 5 kapitlet 48 § andra punkten kommunallagen (2017:171), får en ledamot eller
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av beslutet om
ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. Nedanstående tjänstgörande
ledamöter och ersättare deltar därför inte i beslutet om ansvarsfrihet för respektive
nämnds verksamhet.
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Kommunstyrelsen
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i kommunstyrelsen under
perioden 2018-01-01-2018-12-31: Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Mikael Edlund
(S), Mona Kanaan (S), Marie Svensson (S), Lars Andersson (S), Lars-Göran Karlsson
(S), Nina Tuncer (S), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Madeléne
Tannarp (M), Arne Jonsson (C), Lillemor Nordh (C), Niklas Frykman (L), Maria
Chergui (V), Lotta Jonsson (KD), Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD) och
Seppo Vuolteenaho (SD).
Krisledningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i krisledningsnämnden
perioden 2018-01-01-2018-12-31: Ann-Sofie Wågström (S), Jimmy Jansson (S), Sarita
Hotti (S), Mikael Edlund (S), Mona Kanaan (S), Marie Svensson (S), Lars Andersson
(S), Lars-Göran Karlsson (S), Nina Tuncer (S), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors
(M), Ulf Ståhl (M), Madeléne Tannarp (M), Arne Jonsson (C), Lillemor Nordh (C),
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD),
Marielle Lahti (MP), Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD) och Seppo
Vuolteenaho (SD).
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Marie Svensson
(S), Marko Grönfors (S), Josefine Helleday (S), Stefan Biscevic (M), Madeléne Tannarp
(M), Gunilla Ternert (M), Abshir Osman (M), Kim Fredriksson (SD), Tatjana
Gudmundsgårdh (SD) och Helen Wretling (L).
Barn- och utbildningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i barn- och
utbildningsnämnden under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Daniel Alexandersson
(S), Majo Kuusikoski (S), Jari Puustinen (M), Robin Tannarp (M), Niklas Frykman (L),
Lillemor Nordh (C), Anton Berglund (SD), Elin Blomberg och Mikael Nygren (SD)
(SD).
Kultur- och fritidsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i kultur- och fritidsnämnden
under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Mona Kanaan (S), Magnus Hansson (S),
Anette Stavehaug (V), Marielle Lahti (MP), Tobias Gustafsson (SD), Anita Nygren
(SD) och Mikael Strömberg (SD).
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i miljö- och
räddningstjänstnämnden under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Geerth Gustavsson
(S), Marianne Jonsson (S), Björn Larsson (S), Ulf Ståhl (M), Rafal Wisniewski (M) och
Fredrik Elf (SD).
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Socialnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i socialnämnden under
perioden 2018-01-01-2018-12-31: Göran Andersson (S), Gunilla Cederfjord (S), Nina
Tuncer (S), Göran Gredfors (M), Ulla grip (M), Robin Tannarp (M), Lotta Jonsson
(KD) och Jawad Zanganeh (V).
Stadsbyggnadsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i stadsbyggnadsnämnden
under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Sarita Hotti (S), Lisa Friberg (S), Arne
Jonsson (C), Bo Hellmark (KD) och Seppo Vuolteenaho (SD).
Torshälla stads nämnd
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i Torshälla stads nämnd
under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Lars-Göran Karlsson (S), Eine Ikonen (S),
Ann Berglund (M), Robin Tannarp (M) och Peter Laufer (SD).
Valnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i valnämnden under
perioden 2018-01-01-2018-12-31: Björn Larsson (S).
Vård- och omsorgsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i vård- och
omsorgsnämnden under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Mikael Edlund (S), Lars
Bohlin (SD), Maria Forsberg (V) och Tobias Gustafsson (SD).
Överförmyndarnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i överförmyndarnämnden
under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Arvodeskommittén
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i arvodeskommittén under
perioden 2018-01-01-2018-12-31: Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård under perioden 2018-01-01-2018-12-31: Mikael Edlund (S)
och Maria Chergui (V).
Patientnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i patientnämnden under
perioden 2018-01-01-2019-12-31: Marianne Jonsson (S).
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunrevisorerna
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KSKF/2019:40

§ 33
Instruktion till ombud vid årsstämmor för
kommunala bolag verksamhetsåret 2019
Beslut
Eskilstuna kommuns ombud i Eskilstuna Kommunföretag AB, Tuna Kross AB,
ELP 4 AB samt Gjutaren i Torshälla AB, instrueras att vid respektive årsstämma –
under förutsättning av revisorernas tillstyrkan – rösta för att årsstämman:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2.

Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av
verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

3.

Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att ärendet avser instruktioner till
ombuden vid årsstämmor i Eskilstuna Kommunföretag AB, ELP4 AB, Gjutaren i
Torshälla AB samt Tuna Kross AB för verksamheten år 2018.
Ägardirektiv gällande verksamhetsåret 2019 antogs vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni 2018, § 124, och kommer att återrapporteras till
kommunfullmäktige i delårsuppföljning och årsredovisning.
I samband med pågående budgetarbete för 2020 kommer ägardirektiven till
bolagskoncernen att förnyas avseende uppdrag. Ägardirektiv för 2020 fastställs av
kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni 2019 för samordning i
kommunkoncernens samlade budgetarbete.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 39, följande:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av
verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
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3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års
förvaltning.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2019:48

§ 34
Granskningsrapport av intern styrning och kontroll
2018
Beslut
Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade
vid sammanträdet den 23 november 2017, § 273, att under 2018 följa upp fyra
koncerngemensamma kontrollmoment:
- 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 hantering av statliga bidrag.
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.
Riktlinjer, anvisningar och rutiner för respektive kontrollmoment är i stort
ändamålsenliga. Samtliga kontrollmoment resulterade i olika grad av förslag till
åtgärder. Nya riktlinjer, anvisningar och rutiner har större behov av åtgärder än äldre
riktlinjer som har hunnit få bättre förankring. Slutsatsen är att den interna kontrollen
generellt fungerar tillfredsställande i Eskilstuna kommunkoncern. Alla nämnder och
styrelser arbetar systematiskt med att hantera risker, men de har kommit olika långt
och djupt med att tillämpa anvisning och riktlinje för intern styrning och kontroll.
Gemensamma åtgärder görs inom ramen för budget (BAS överenskommelse med
serviceförvaltningen). Varje nämnd och styrelse resursätter egna prioriterade åtgärder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 36, att
granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Samtliga nämnder och bolag
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KSKF/2018:488

§ 35
Revidering av plan och bygglovstaxa för Eskilstuna
kommun
Beslut
1.

Förslag till nya handläggningskostnader per timme för plan- bygglovs- samt
projekt/GIS-avdelningen antas att gälla från och med den 1 april 2019. Dessa
timpriser ersätter timpriser i nu gällande plan- och bygglovstaxa 2011, antagen av
kommunfullmäktige den 26 maj 2011, § 92.

2.

Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att indexreglera
timpriserna med den procentsats för innevarande kalenderår som fastställts i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

3.

Förslag på beräkning av taxa för grundkarta, fastighetsförteckning sam datauttag
ur baskarta antas.

4.

Revideringar i plan- och bygglovtaxan gällande bygglovsavdelningens ärenden,
antagen av kommunfullmäktige den 26 maj 2011, § 92, antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
13 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att syftet är att uppdatera indata
för beräkning av timdebitering, införa en möjlighet för årlig indexreglering av
timpriserna för stadsbyggnadsnämnden samt ändringar i delar av konstruktionen av
plan- och bygglovstaxan för grundkarta, fastighetsförteckning, datauttag ur baskarta
och bygglovsavdelningens ärenden. Alla ändringar föreslås för att avgifterna bättre ska
överensstämma med faktiska kostnader. Huvudregeln har varit självkostnadsprincipen
vilket betyder att avgifterna inte får vara högre än vad som motsvarar kostnaden för
tjänsten. I beräkningen har kalkylmodellen från Sveriges kommuner och landsting
(SKL) följts. SKL:s rekommendationer/ schabloner har även använts där det ansetts
vara rimligt. Samtliga beräkningar utgår eller är indexuppräknade till 2019 års prisnivå.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i ärendet den 12 december 2018, § 225.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 40, följande:
1. Förslag till nya handläggningskostnader per timme för plan- bygglovs- samt
projekt/GIS-avdelningen antas att gälla från och med den 1 april 2019. Dessa
timpriser ersätter timpriser i nu gällande plan- och bygglovstaxa 2011, antagen av
kommunfullmäktige den 26 maj 2011, § 92.
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2. Stadsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta om att indexreglera
timpriserna med den procentsats för innevarande kalenderår som fastställts i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
3. Förslag på beräkning av taxa för grundkarta, fastighetsförteckning sam datauttag ur
baskarta antas.
4. Revideringar i plan- och bygglovtaxan gällande bygglovsavdelningens ärenden,
antagen av kommunfullmäktige den 26 maj 2011, § 92, antas.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2018:281

§ 36
Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande
vid större olyckor, allvarliga- och extra ordinära
händelser (POSOM)
Beslut
1.

Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor, allvarligaoch extra ordinära händelser, POSOM, antas.

2.

Socialnämnden får i uppdrag att samordna och leda kommunens POSOM
organisation.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
13 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att riktlinje för psykiskt och
socialt omhändertagande vid större olyckor, allvarliga- och extraordinära händelser,
POSOM, hanterar kommunens stöd till medborgare vid svårare händelser.
Kommunstyrelsen ansvarar för POSOM. Genom riktlinjen ges socialnämnden genom
socialförvaltningen i uppdrag att samordna och leda kommunens POSOM
organisation.
Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till riktlinje till samtliga nämnder
och bolag vid sammanträdet den 11 september 2018, § 178. Nämnder och bolag som
har yttrat sig har samtliga tillstyrkt förslaget. Behov av förtydliganden har arbetats in i
riktlinjen.
Socialnämnden är den nämnd som till största del berörs och föreslås ges ansvaret för
samordningen av verksamheten. För att möjliggöra en god uppstart ges
socialnämnden initial finansiering via de medel kommunen får från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Medlen syftar till att bygga de strukturer och rutiner
som är nödvändiga för att fullfölja nämndens ansvar enligt riktlinjen. Kostnader för
förvaltningen av krisstödsverksamheten är inte kartlagda men det kan nämnas att
tidigare POSOM-verksamhet omfattade mindre än en heltidstjänst i socialtjänsten. I
den mån socialnämnden behöver medel inför förvaltningsfasen måste det klargöras i
kommande årsplaneprocess. För löpande kostnader avseende utbildning av krisstödets
ledningsgrupp och stödpersoner svarar kommunstyrelsen för finansiering. Finansiering
kommer att ske genom statliga medel. De förvaltningar som har stödpersoner
och/eller personer som ingår i ledningsgruppen förväntas stå för sin egen
personalkostnad och tid.
Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-21

Sida

28(58)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 38, följande:
1. Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor, allvarligaoch extra ordinära händelser, POSOM, antas.
2. Socialnämnden får i uppdrag att samordna och leda kommunens POSOM
organisation.

Yrkanden
Maria Chergui (V), Göran Gredfors (M), Lillemor Nordh (C) samt Mohamed
Abdukhani (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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KSKF/2018:465

§ 37
Systematiskt arbete för jämställda och jämlika
arbetsplatser
Beslut
1.

Alla nämnder och bolag ges i uppdrag att arbeta utifrån kommunkoncernens
gemensamma Målsättning för jämställdhet och likabehandling ur ett
arbetsgivarperspektiv.

2.

Alla nämnder ges i uppdrag att inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet säkerställa att alla verksamheter även arbetar systematiskt med
likabehandling med målet att uppnå jämställda och jämlika arbetsplatser.

3.

Varje nämnd ska återrapportera slutsatser utifrån verksamheternas analyser samt
informera om aktiva åtgärder som vidtagits till kommunstyrelsen, genom
kommunstyrelsens personalutskott senast den 28 februari 2020.

4.

Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget säkerställa jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet i styrande och stödjande dokument och rutiner som rör
följande fem områden; arbetsförhållanden, löner, förmåner och andra
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig
kompetensutveckling, samt möjlighet att förena föräldraskap och arbete.

5.

Kommunstyrelsen ska även säkerställa att rutinen vid kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är känd av chefer och
medarbetare och att incidenter anmäls och hanteras.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
januari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att lagstiftningen har förändrats från
att tidigare kräva att arbetsgivare hade en plan för jämställdhet mellan män och
kvinnor, till att nu kräva att arbetsgivare, tillsammans med medarbetarna, arbetar
främjande och förebyggande med aktiva åtgärder för likabehandling. Detta ska ske
utifrån lagstiftningens samtliga diskrimineringsgrunder. Lagstiftningen kräver att varje
verksamhet ska genomföra ett kontinuerligt arbete i fyra steg - undersöka, analysera,
åtgärda, följa upp - inom följande fem områden; arbetsförhållanden, löner, förmåner
och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig
kompetensutveckling samt möjlighet att förena föräldraskap och arbete. Arbetet ska
ske i samverkan med medarbetarna och dokumenteras.
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Uppdraget ges mot bakgrund av Eskilstuna kommunkoncerns ambition att vara en
attraktiv arbetsgivare och en jämställd och jämlik kommun i alla avseenden. Uppdraget
ska även ses som det interna perspektivet i Plan för jämställdhet som beslutades av
kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 162.
Uppdraget bedöms inte medföra merkostnader. Det utvecklingsarbete som behövs
ryms inom ramen för befintliga budgetar.
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade i ärendet den 8 februari 2019, § 3.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 43, följande:
1. Alla nämnder och bolag ges i uppdrag att arbeta utifrån kommunkoncernens
gemensamma Målsättning för jämställdhet och likabehandling ur ett
arbetsgivarperspektiv.
2. Alla nämnder ges i uppdrag att inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet
säkerställa att alla verksamheter även arbetar systematiskt med likabehandling med
målet att uppnå jämställda och jämlika arbetsplatser.
3. Varje nämnd ska återrapportera slutsatser utifrån verksamheternas analyser samt
informera om aktiva åtgärder som vidtagits till kommunstyrelsen, genom
kommunstyrelsens personalutskott senast den 28 februari 2020.
4. Kommunstyrelsen ska inom ramen för uppdraget säkerställa jämställdhets- och
jämlikhetsperspektivet i styrande och stödjande dokument och rutiner som rör
följande fem områden; arbetsförhållanden, löner, förmåner och andra
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig
kompetensutveckling, samt möjlighet att förena föräldraskap och arbete.
5. Kommunstyrelsen ska även säkerställa att rutinen vid kränkande särbehandling,
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är känd av chefer och
medarbetare och att incidenter anmäls och hanteras.

Yrkanden
Maria Chergui (V), Mikael Edlund (S), Mohamed Abdukhani (MP) samt Stefan
Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
Kommunstyrelsen, personalutskottet
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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KSKF/2018:471

§ 38
Utvärdering och upphävande av strategi
interkulturella Eskilstuna
Beslut
1.

Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018, antagen av
kommunfullmäktige den 28 augusti 2014, § 166, upphävs.

2.

Reviderade delar av strategin ingår i Plan för trygghet och inkludering.

Reservationer
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och
Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för återremiss av ärendet
samt till förmån för avslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Marielle Lahti (MP) och Stefan Sjöberg (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån
för återremiss av ärendet samt till förmån för avslag. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
20 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att strategi för ett interkulturellt
Eskilstuna gällde till och med 2018 och i årsplan 2018 står att den ska utvärderas.
Strategin har utvärderats under 2018 genom en enkät till förvaltningschefer.
Resultatet visar på ett svagt utfall i form av genomförande och genomslagskraft i den
kommunala verksamheten. Bedömningen är att det dels beror på strategins
utformning där mål och syfte med strategin inte tydligt framgår, dels på att det finns
en mängd dokument som varje förvaltning med verksamhet ska förhålla sig till.
När strategin utvärderades under 2018 fanns det anledning att ta med den i
processarbetet vid framtagandet av Plan för trygghet och inkludering som antogs av
kommunfullmäktige vid sammanträdet den 22 november 2018, § 213.
Reviderade delar av strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018 ingår i
Plan för trygghet och inkludering.
I Eskilstuna kommuns samlade styrning finns ett stort antal styrdokument. Det är
viktigt att dessa utvärderas och revideras fortlöpande. För att få genomslag i styrning
så bör återhållsamhet råda i tillskapandet av nya styrdokument.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 42, följande:
1. Strategi för ett interkulturellt Eskilstuna 2014-2018, antagen av
kommunfullmäktige den 28 augusti 2014, § 166, upphävs.
2. Reviderade delar av strategin ingår i Plan för trygghet och inkludering.
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf
(SD) lämnade ett särskilt yttrande.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att beslutsunderlaget är alltför bristfälligt samt att det är otydligt i den
nya planen Plan för trygghet och inkludering, vad som integreras i denna ifrån den
befintliga Strategi interkulturella Eskilstuna 2014-2018. Om ärendet inte
återremitteras yrkar Marielle Lahti (MP) i andra hand avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Stefan Sjöberg (MP) instämmer i Marielle Lahtis (MP) yrkanden.
Maria Chergui (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att det ska göras en fördjupad utvärdering som tar upp fler perspektiv.
Att efter genomförd utvärdering göra en revidering av dokumentet samt ta fram en
plan för att implementera innehållet. Om ärendet inte återremitteras yrkar Maria
Chergui (V) i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Maria Forsberg (V) instämmer i Maria Cherguis (V) yrkanden.
Jimmy Jansson (S) samt Stefan Krstic (L) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.
Kim Fredriksson (SD), Jimmy Jansson (S), Mikael Edlund (S) samt Stefan Krstic (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Marielle Lahti (MP) med fleras yrkande om att återremittera ärendet.
 Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande om att avgöra ärendet idag.
 Kim Fredriksson (SD) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
 Marielle Lahti (MP) med fleras yrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, får kommunfullmäktige därefter
ta ställning till bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden inleder med att ställa proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot
avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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KSKF/2018:268

§ 39
Svar på motion – Låt startups lösa kommunens
problem
Beslut
1.

Motionens förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för tävlingar för start-ups, bifalles.

2.

Motionens förslag om att genomföra tävlingar för start-ups, avslås.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 11 juni 2018 lämnat in en motion om att Eskilstuna
kommun ska ta hjälp av innovativa startup-företag för att lösa problem inom
kommunens verksamheter. Motionären yrkar på:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna samt genomföra
tävlingar för start-ups i att lösa konkreta problem inom Eskilstuna kommun i
enlighet med motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 juni 2018, § 150.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
29 januari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionens första
beslutsförslag bifalles och att motionens andra beslutsförslag avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 51, följande:
1. Motionens förslag om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för tävlingar för start-ups, bifalles.
2. Motionens förslag om att genomföra tävlingar för start-ups, avslås.

Yrkanden
Niklas Frykman (L), Mattias Stjernström (C) samt Stefan Sjöberg (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionens första beslutsförslag bifalles
och att motionens andra beslutsförslag avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringsliv
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
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KSKF/2018:270

§ 40
Svar på motion – Årlig första hjälpen-, hjärt- och
lungräddning- och olycksfallsutbildning för
förskolepersonal
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Elin Blomberg (SD), Tobias Gustafsson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD)
reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Elin Blomberg (SD) har den 12 juni 2018 lämnat in en motion – Årlig första hjälpen-,
hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för förskolepersonal.
Motionären yrkar på:
 Att all förskolepersonal årligen ska gå en första hjälpen-, hjärt-lungräddning- och
olycksfallsutbildning.
Motionären menar att dessa kunskaper kan vara livsavgörande och borde inte
bara vara en självklarhet för all förskolepersonal att kunna, utan också ett krav.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13-14 juni 2018, § 152. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 11 december
2018, § 92, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
20 december 2018. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen
avslås.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet från den 8 februari 2019, § 2,
att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 49, att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
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Yrkanden
Elin Blomberg (SD) samt Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Lillemor Nordh (C) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lillemor Nordh (C) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
 Elin Blomberg (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
Omröstning begärs.

Omröstning (omröstningsbilaga)

Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Lillemor Nordh (C) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunstyrelsens förslag det vill säga avslag på motionen, röstar JA.
Den som röstar på Elin Blombergs (SD) med fleras förslag om att bifalla motionen,
röstar NEJ.

Omröstningsresultat
Med 50 JA-röster för bifall till Lillemor Nordh (C) med fleras förslag mot 14 NEJröster för bifall till Elin Blomberg (SD) med fleras förslag samt 1 ledamot som avstår
från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat enligt Lillemor
Nordh (C) med fleras förslag, innebärande att bifalla kommunstyrelsens förslag det vill
säga avslag på motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
Förskolenämnden

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-03-21

Sida

37(58)

KSKF/2018:271

§ 41
Svar på motion – Porrfria miljöer för barn – viktig
åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp
Beslut
1. Motionens förslag om att utreda möjligheten att införa förstärkt porrfilter på
nätverk samt datorer, plattor och telefoner i kommunala verksamheter, avslås.
2. Motionens förslag om att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn
erbjuds fortbildning om samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier bifalles.
3. Grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att med stöd av kommunens kvinnofridsutvecklare
se över behovet av fortbildning för medarbetare om samtycke samt sexuellt våld
och trakasserier.

Reservationer
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och
Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen i
sin helhet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Marielle Lahti (MP) och Stefan Sjöberg (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till motionen i sin helhet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Anton Berglund (SD), Kim Fredriksson (SD), Mikael Strömberg (SD) samt Seppo
Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) har den 12 juni 2018 lämnat in en motion om
porrfria miljöer för barn – viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp.
Vänsterpartiet uttrycker att en skolmiljö fri från porr är en viktig åtgärd i arbetet mot
sexuella trakasserier och övergrepp. Motionärerna yrkar på:
 Att möjligheterna att införa ett så kallat förstärkt porrfilter på nätverk samt
datorer, plattor och telefoner, som används i kommunala verksamheter utreds.
 Att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn erbjuds fortbildning om
samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier.
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Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 juni 2018, § 153. Kommunstyrelsen har i beredningen av ärendet
inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 11 december
2018, § 92, föreslagit att motionen förklaras besvarad med barn- och
utbildningsnämndens yttrande.
Socialnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 15 november 2018, § 110,
föreslagit följande:
1. Förslag att införa förstärkt porrfilter avslås och frågan anses besvarad i yttrande.
2. Förslag att medarbetare i verksamhet som riktar sig till barn erbjuds fortbildning
om samtycke samt sexuellt våld avslås då föreslagna verksamheter ingår i annan
nämnds verksamhet.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionens första
beslutsförslag avslås, att motionens andra beslutsförslag bifalles och att
grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att med stöd av kommunens kvinnofridsutvecklare se
över behovet av fortbildning för medarbetare om samtycke samt sexuellt våld och
trakasserier.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 47, följande:
1. Motionens förslag om att utreda möjligheten att införa förstärkt porrfilter på
nätverk samt datorer, plattor och telefoner i kommunala verksamheter, avslås.
2. Motionens förslag om att medarbetare i verksamheter som riktar sig till barn
erbjuds fortbildning om samtycke samt om sexuellt våld och trakasserier bifalles.
3. Grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att med stöd av kommunens kvinnofridsutvecklare se
över behovet av fortbildning för medarbetare om samtycke samt sexuellt våld och
trakasserier.
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för
bifall till motionen i sin helhet

Yrkanden
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Marielle Lahti (MP), Anton Berglund (SD),
Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar bifall till motionen i sin
helhet.
Göran Gredfors (M), Jimmy Jansson (S), Lisa Friberg (S), Mona Kanaan (S), Arne
Jonsson (C), Matthias Stjernström (C) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande avslag på motionens första beslutsförslag,
bifall på motionens andra beslutsförslag, samt att grundskolenämnden,
gymnasienämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att
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med stöd av kommunens kvinnofridsutvecklare se över behovet av fortbildning för
medarbetare om samtycke samt sexuellt våld och trakasserier.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Göran Gredfors (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
 Maria Chergui (V) med fleras yrkande om att bifalla motionen i sin helhet.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionens första
beslutsförslag avslås, att motionens andra beslutsförslag bifalles och att
grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och kultur- och
fritidsnämnden får i uppdrag att med stöd av kommunens kvinnofridsutvecklare se
över behovet av fortbildning för medarbetare om samtycke samt sexuellt våld och
trakasserier.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Socialnämnden
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KSKF/2018:305

§ 42
Svar på motion om kampanj för att motverka
kriminella ungdomsgäng
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD), Abshir Osman (M) samt Marianne
Jonsson (S) reserverar sig emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 8 augusti 2018 lämnat in en motion med förslag att
genomföra kampanjer för att motverka kriminella ungdomsgäng. Motionen framhåller
att polismyndighetens insatser inte är tillräckliga för att upprätthålla lag och ordning
och att det krävs krafttag föra att få kommunens invånare att engagera sig för att skapa
rättvisa och trygghet. Konkret skulle kampanjer för att motverka kriminella
ungdomsgäng innebära att genomföra utbildningsinsatser på skolor, gator och torg där
det uppmuntras att våga ingripa vid pågående personrån, misshandel eller liknande.
Öka kunskapen om vilka rättigheter man har som invånare vid sådana ingripanden
skulle också kunna ingå. Dessutom anser motionären att vikten av att våga vittna
behöver tryckas på. Motionären yrkar på:
 Att kommunfullmäktige bifaller motionen enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 172. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från socialnämnden.
Socialnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 18 december 2018, § 123,
föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
8 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 46, att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD), Charlott Elf (SD) och Peter Laufer (SD) reserverade sig emot
beslutet till förmån för bifall till motionen
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Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Lotta Jonsson (KD), Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S), Arne Jonsson (C), Robin
Tannarp (M), Maria Chergui (V) och Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lotta Jonsson (KD) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
 Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Socialnämnden
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KSKF/2018:327

§ 43
Svar på motion om att införa trygghetsbidrag
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion om att införa ett trygghetsbidrag
till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna. Bidraget syftar enligt
motionären till att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar
genom ökad närvaro i otrygga områden och på otrygga platser. Som exempel på
insatser som bidraget skulle kunna användas till nämns arbete med att fånga upp
ungdomar som ligger i riskzon för att hamna i kriminalitet, förmå fler att våga vittna,
arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan. Kriterier för
bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga aktörer. Motionären yrkar:
 Att Eskilstuna kommun inför trygghetsbidrag enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 174. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 12 december
2018, § 91, föreslagit att motionen anses besvarad.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
8 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen förklaras
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 50, att motionen
förklaras besvarad. Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD)
reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
______
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§ 44
Svar på motion – Bygg ut Mesta skola
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 31 augusti 2018 lämnat in en motion om att bygga ut Mesta
skola. Diskussionen om utbyggnad av Mesta skola har pågått utan att beslut fattats i
frågan enligt motionären. I och med en utbyggnad med många nya hus och
barnfamiljer finns det underlag att utöka Mesta skola från nuvarande förskoleklass till
och med årskurs tre till förskoleklass till och med årskurs sex. Utbyggnad av skolan
har även behandlats i två medborgarförslag som avslogs av barn- och
utbildningsnämnden under föregående mandatperiod. Motionären yrkar på:
 Att berörda nämnder får i uppdrag att bygga ut Mesta skola till F-6.
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa för ändamålet nödvändig mark i
anslutning till den befintliga skolan.
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta igång de plan- och
projekteringsarbeten som krävs för att en utbyggnad av Mesta skola ska bli möjlig.
 Att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en vidare
utbyggnad av Mesta skola till F-9.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 175. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 11 december
2018, § 94, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 45, att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) reserverade sig
emot beslutet.
______
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KSKF/2018:337

§ 45
Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 4 september 2018 lämnat in en motion om att införa
ett återvändarcentrum som ska ha som uppgift att vägleda nyanlända och utrikesfödda
att återvända till respektive hemland. Motionären yrkar på:
 Att Eskilstuna kommun inför ett återvändarcenter enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 176. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Liknande förslag har behandlats i en motsvarande motion som avslogs vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2017, § 63.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut
den 11 december 2018, § 94, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 48, att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
______
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KSKF/2018:406

§ 46
Anmälan av PwC granskningsrapport – Granskning
av Eskilstuna kommuns redovisning till
Tillväxtverket för projekt ”Utveckling av strategiskt
områdesarbete”
Beslut
PwCs granskningsrapport - Granskning av Eskilstuna kommuns redovisning till
Tillväxtverket för projekt Utveckling av strategiskt områdesarbete anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
PwC har den 21 februari 2019 inkommit med en granskningsrapport - Granskning av
Eskilstuna kommuns redovisning till Tillväxtverket för projekt Utveckling av
strategiskt områdesarbete, daterade den 11 februari 2019.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunrevisionen
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KSKF/2019:102

§ 47
Anmälan av revisionsrapport - Lönegranskning
Eskilstuna kommun
Beslut
PwCs revisionsrapport – Lönegranskning Eskilstuna kommun anmäls och skickas till
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
PwC har den 13 mars 2019 inkommit med en revisionsrapport - Lönegranskning
Eskilstuna kommun, daterad februari 2019.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
Kommunrevisionen
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§ 48
Anmälan av verksamhetsberättelse år 2018 Revisorerna i Eskilstuna kommun
Beslut
Verksamhetsberättelse år 2018 för revisorerna i Eskilstuna kommun anmäls och läggs
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Eskilstuna kommun har den 13 mars 2019 inkommit med en
verksamhetsberättelse för år 2018.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
Kommunrevisionen
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§ 49
Interpellation - Lärare måste få vara lärare
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 13 februari 2019 lämnat in en interpellation – Lärare måste
få vara lärare.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Stefan Krstic (L)
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KSKF/2019:96

§ 50
Anmälan av socialnämndens utredning - Ett Hemlaås
för kvinnor behövs i Eskilstuna
Beslut
Socialnämndens beslut den 19 februari 2019, § 24, Utredning - Ett Hemlaås för
kvinnor behövs i Eskilstuna, anmäls och skickas till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har den 15 mars 2016 lämnat in en
motion - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna. Motionärerna yrkar på att:
1. Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett
missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor.
2. Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett lågtröskelboende
för kvinnor, likt Hemlaås.
3. Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett sådant
boende.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 mars 2018, § 55. Kommunstyrelsen har i beredningen av ärendet
inhämtat yttrande från jämställdhetsberedningen, socialnämnden och Torshälla Stads
nämnd. Samtliga nämnder har lämnat yttrande. Jämställdhetsberedningen avstod från
att yttra sig.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 27 oktober 2018, § 215 följande:
1. Motionens första och andra beslutssats bifalles.
2. Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Torshälla stads nämnd och vårdoch omsorgsnämnden utreda kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett
missbruk, samt se över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor.
Utredningen ska även undersöka behovet av ett lågtröskelboende för kvinnor.
Utredningen ska lämnas in till kommunfullmäktige senast den 2 augusti 2017.
3. Motionens tredje beslutssats förklaras besvarad.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V), Alar
Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V), Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan
Svensson (L), Aza Safari (-), Magnus Arreflod (MP) samt Lotta Jonsson (KD)
reserverade sig emot beslutet.
Socialnämnden har den 6 mars 2019 inkommit med ett beslut Utredning - Ett
Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna. Socialnämnden beslutade den 19 februari
2019, § 24 enligt följande: Socialnämnden godkänner utredningen och slutsatsen om
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att det i dagsläget, oavsett boendeform saknas medel inom befintlig ram för att kunna
starta upp ett boende likt Hemlaås för kvinnor i Eskilstuna.

Yrkanden
Maria Forsberg (V) yrkar på att socialnämndens beslut den 19 februari 2019, § 24,
Utredning - Ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna, anmäls och skickas till
kommunstyrelsen för beredning.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Socialnämnden
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KSKF/2019:121

§ 51
Interpellation - Utveckla Fritstadsreservatet till nytta
för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om
utredning vad händer
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Utveckla
Fritstadsreservatet till nytta för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om utredning
vad händer.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
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KSKF/2019:122

§ 52
Interpellation - Vilka konkreta åtgärder kommer
majoriteten vidta för att nå målen i Parisavtalet och
för att garantera ett fossilfritt Eskilstuna 2045
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Vilka konkreta
åtgärder kommer majoriteten vidta för att nå målen i Parisavtalet och för att garantera
ett fossilfritt Eskilstuna 2045.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
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§ 53
Interpellation - Stoppa barnvräkningar
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Stoppa
barnvräkningar.
Interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
Beslutet skickas till:
Göran Gredfors (M)
Maria Chergui (V)
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KSKF/2019:124

§ 54
Interpellation - Får barn med psykiska
funktionsnedsättningar det stöd de har rätt till i
skolan
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Får barn med
psykiska funktionsnedsättningar det stöd de har rätt till i skolan.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Maria Chergui (V)
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§ 55
Motion - Fossilfritt Eskilstuna – hur ska vi bidra till
att nå 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21 i
Paris
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 20 mars 2019 lämnat in en motion – Fossilfritt Eskilstuna
– hur ska vi bidra till att nå 1,5-gradersmålet från FN:s konferens COP21 i Paris.
Motionären yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun ska upprätta en koldioxidbudget som visar utsläppen och
hur de ska minska, samt initierar en utredning för att skapa en plan hur kommunen
konkret ska nå fossilfrihet.
 Utredningen ska ta fram vilka lokala åtgärder som behövs i Eskilstuna för att nå
fossilfrihet, inom såväl privat som kommunal verksamhet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 56
Motion - Eskilstuna kommun bör arbeta med att ta
bort invasiva främmande arter av växter, djur,
svampar och mikroorganismer
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 20 mars 2019 lämnat in en motion – Eskilstuna kommun
bör arbeta med att ta bort invasiva främmande arter av växter, djur, svampar och
mikroorganismer.
Motionären yrkar på följande:
 Eskilstuna kommun gör en utredning av i hur stor omfattning det finns invasiva
arter i kommunen
 Det ska finnas tydlig och lättillgänglig information om invasiva arter tillgänglig för
Eskilstunabor
 Det ska finnas ett lättillgängligt sätt att anmäla om man hittar en invasiv art
 Kommunen erbjuder hjälp, eventuellt mot en skälig ersättning, med bekämpningen
av den invasiva arten hos privatpersoner samt företag
 Kommunen bekämpar de invasiva arter som finns på kommunal mark
 Regelbunden uppföljning sker av invasiva arters utbredning
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2019:129

§ 57
Interpellation - Fler barn berörs av vräkning igen
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Helen Wretling (L) har den 20 mars 2019 lämnat in en interpellation – Fler barn
berörs av vräkning igen.
Interpellationen ställs till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Helen Wretling (L)
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§ 58
Motion - Upprustning av infarter till Eskilstuna
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Fredrik Elf (SD), Peter Laufer (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den 20 mars
2019 lämnat in en motion – Upprustning av infarter till Eskilstuna.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun utreder kostnaderna och möjligheten att genomföra
motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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