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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, onsdagen den 13 juni 2018, klockan 09:00-16:20
Ajournering för lunchpaus klockan 12:00-13:30
Mötet ajourneras till torsdagen den 14 juni 2018, klockan 09:00.
Fullmäktigesalen, stadshuset, torsdagen den 15 juni, klockan 09:00-16:30
Ajournering för lunchpaus klockan 12:00-13:30

Beslutande

Se sidan 2 och 3

Utses att justera

Marie Svensson (S) samt Stefan Krstic (L)

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 28 juni 2018, ordförandens tjänstrum i
stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Marie Svensson
Stefan Krstic

Paragrafer

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

Kommunfullmäktige 2018-06-13

Anslaget sätts upp

2018-07-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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Beslutande den 13 juni 2018:
Jimmy Jansson (S)
Hans Bergström (S) ersätter Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Bert Eriksson (S) ersätter Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Eva-Lena Plantin (S) ersätter Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Björn Larsson (S) ersätter Lars G Linder (S)
Carin Zaric (S) ersätter Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M) §§ 121-122
Tony Meshko (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Per Lundquist (M) ersätter Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Gunnel Ristander (M)
Filip Ek Rundström (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP) ersätter Faisal Hassan (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Robert Lindberg (MP) §§ 121-122
Maria Chergui (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
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)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Mikael Björk (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Niklas Johansson (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Mikael Nygren (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD) §§ 121-122
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Escobar (-)
Vakant (SD)
Vakant (SD)
Vakant (SD) §§ 123-124
Vakant (MP) §§ 123-124
Vakant (MP) §§ 123-124
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Beslutande den 14 juni 2018:
Jimmy Jansson (S)
Hans Bergström (S) ersätter Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S) §§ 125-130
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Per-Olof Wågström (S) ersätter Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Bert Eriksson (S) ersätter Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Tony Meshko (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Gunnel Ristander (M)
Filip Ek Rundström (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP) ersätter Ronny Ilhag (MP)
Simon Larsson (MP) ersätter Marielle Lahti (MP)
Robert Lindberg (MP)
Maria Chergui (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Maria Forsberg (V)
Maud Ekman (V) ersätter Joel Hamberg (V) §§132-154
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Mikael Nygren (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD) §§ 125-132
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Björk (SD) ersätter Pär Karlsson (SD)
Niklas Johansson (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD) §§ 126-154
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Escobar (-)
Vakant (SD)
Vakant (MP)
Vakant (SD) §§ 125
Vakant (SD) §§ 133-154
Vakant (S) §§ 131-154
Vakant (V) §§ 125-131
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
onsdagen den 13 juni och torsdagen den 14 juni 2018
Onsdag den 13 juni 2018:
Klockan 09:00-12:00: §§ 121-123
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:20: Fortsättning §§ 123-124
Klockan 16:20: Ajournering av sammanträdet till torsdag den 14 juni 2018,
klockan 09:00.
Torsdag den 14 juni 2018:
Klockan 09:00-12:00: §§ 125-131
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:30: Fortsättning §§ 131-154
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KSKF/2018:3

§ 121
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och
ersättare
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2018:2

§ 122
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
• Niklas Frykman (L) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott.
• Caroline Holmstedt (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden och dess
utskott.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Kommunstyrelsen, från och med den 15 juni 2018 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Stefan Krstic (L)
efter Niklas Frykman (L)
Socialnämnden, från och med den 13 juni 2018 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Marie Granlund (S)
efter Caroline Holmstedt (S)
Ersättare
Göran Andersson (S)
efter Marie Granlund (S)
3. Nominering
Nämndemän
Nämndeman

Josefin Helleday (S)
efter Susanna Melin (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 12 juni 2018. Av skrivelsen framgår att Niklas Frykman (L) och Caroline
Holmstedt (S) har inkommit med avsägelser från uppdrag i eller genom Eskilstuna
kommunkoncern.
______
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/2018:238

§ 123
Årsplan 2019
Beslut
1.

Årsplan 2019 antas enligt Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
förslag med Lisa Fribergs (S) tillägg och redaktionella ändringar samt med Marie
Svenssons (S) redaktionella ändringar.

2.

För år 2019 fastslås resultatmålet 2,5 procent av skatteintäkterna och det generella
statsbidraget.

3.

Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,02 för år 2019.

4.

Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan för år 2019. Övriga
ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.

5.

Budgeten för anläggningsinvesteringar som är skattefinansierade fastställs till 930
miljoner kronor för år 2019 och 1331 miljoner kronor för år 2020.

6.

Budgeten för de affärsfinansierade investeringarna fastställs till 129 miljoner
kronor för år 2019 och 130 miljoner kronor för år 2020.

7.

Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.

8.

En beloppsram för tillfälliga lån (limit för koncernkontokredit och upplåning som
har kortare löptid än ett år) föreslås till 600 miljoner kronor för år 2019.

9.

Nämnder och bolag får i uppdrag att redovisa sina planerade åtaganden i sina
verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och prioriteringar
för år 2019.

10. I årsplanen finns 23,2 miljoner kronor avsatt för kapital- och driftkostnader för
nya och pågående investeringar. I bilaga 1, tillhörande ärendet, finns en
specifikation på driftkostnaderna för de nya beslutade investeringar.
Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela driftkostnader
vartefter beslutade investeringsobjekt slutredovisats.
11. Högst 600 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att
täcka beräknat finansieringsbehov.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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12. Marginella justeringar av inflationsuppräkningen och fördelningen av kostnaderna
för rekryteringsenheten har gjorts efter att förutsättningarna lämnades till
majoriteten och oppositionen. För att få jämförbara siffror mellan majoriteten
och oppositionens budgetförslag föreslås dessa förändringar enligt bilaga 2 samt
bilaga 3, tillhörande ärendet, vävas in i det slutgiltiga förslaget.
13. Ett lekplatslyft om 5 miljoner kronor i investeringsbudgeten för år 2019
finansieras genom omfördelning av stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget.

Reservationer
Niklas Frykman (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till Liberalernas
förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Anette Stavehaug (V), Firat
Nemrud (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall
till Vänsterpartiets förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP), Birgitta Eriksson (MP) samt Ronny
Ilhag (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till Miljöpartiets förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Lotta Jonsson (KD) samt Bo Hellmark (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till Kristdemokraternas förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga D).
Kim Fredriksson (SD), Tobias Gustafsson (SD) samt Mikael Strömberg (SD)
reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till Sverigedemokraternas
förslag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 29 maj 2018 inkommit
med förslag till årsplan 2019.
Liberalerna har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till årsplan 2019.
Vänsterpartiet har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till årsplan 2019.
Sverigedemokraterna har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till årsplan 2019.
Miljöpartiet de gröna har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till årsplan 2019.
Kristdemokraterna har den 12 juni 2018 inkommit med förslag till årsplan 2019.
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Kommunledningskontoret har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till beslut i
12 punktsatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 123, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt Socialdemokraternas, Centerpartiet och
Moderaternas förslag samt enligt kommunledningskontorets förslag till beslut i 12
punktsatser som följdkonsekvens av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.
Niklas Frykman (L) reserverade sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag.
Maria Chergui (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverade sig muntligt emot
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) Christina Andersson (C),
Lillemor Nordh (C), Ann-Sofie Wågström (S), Majo Kuusikoski (S), Nina Tuncer (S),
Mikael Edlund (S), Torbjörn Olsson (M), Monica Wikberg (M), Robin Tannarp (M),
Filip Ek Rundström (M), Göran Gredfors (M), Madeléne Tannarp (M), Tony Meshko
(M), Abshir Osman (M) samt Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
förslag till årsplan 2019.
Lisa Friberg (S) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2019.
Därefter yrkar Lisa Friberg (S) på följande tillägg samt redaktionella ändringar:
Tillägg under Social uthållighet, Attraktiv arbetsgivare, andra åtagandet, sidan 25;
Jämställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, i budgeten och i andra styrdokument.
Individbaserad statistik ska redovisas och analyseras efter kön.
Tillägg under Processkvalitet, tredje åtagandet, sidan 41;
Ledningen ska säkerställa organisationens kompetens för att kunna arbeta med
jämställdhetsintegrering.
Redaktionell ändring under Jämställdhet i kvalitetsarbetet, andra stycket, sidan 40,
ersätts med följande;
2018 deltar vård- och omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. I steg två som startar i maj
2019 berörs samtliga nämnder.
Marie Svensson (S) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande bifall
till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2019.
Därefter yrkar Marie Svensson (S) på redaktionell ändring under Ekonomiska
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prioriteringar, Arbetsmarknads- och vuxentutbildningsnämnden, sista meningen, sidan
51, ersätts med följande;
Dessa används huvudsakligen för yrkesutbildningar, trainee och Jobbcentrum i olika stadsdelar.
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag
till årsplan 2019.
Maria Chergui (V), Anette Stavehaug (V), Alar Kuutmann (V) samt Firat Nemrud (V)
yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till årsplan 2019.
Stefan Krstic (L), Niklas Frykman (L) samt Aza Safari (-) yrkar bifall till Liberalernas
förslag till årsplan 2019.
Lotta Jonsson (KD) samt Bo Hellmark (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas
förslag till årsplan 2019.
Kim Fredriksson (SD), Tobias Gustafsson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar
bifall till Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2019.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
förslag till årsplan 2019.
• Marielle Lahtis (MP) med fleras förslag om att bifalla Miljöpartiets förslag till
årsplan 2019.
• Maria Cherguis (V) med fleras förslag om att bifalla Vänsterpartiets förslag till
årsplan 2019.
• Stefan Krstics (L) med fleras förslag om att bifalla Liberalernas förslag till årsplan
2019.
• Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag om att bifalla Kristdemokraternas förslag
till årsplan 2019.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om att bifalla Sverigedemokraternas
förslag till årsplan 2019.
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 årsplan 2019 antas enligt
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag med Lisa Fribergs (S)
tillägg och redaktionella ändringar samt med Marie Svenssons (S) redaktionella
ändringar.
______
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samtliga nämnder
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KSKF/2018:88

§ 124
Ägardirektiv för år 2019 till Eskilstuna
Kommunföretag AB
Beslut
Ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019 antas enligt
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag.

Reservationer
Niklas Frykman (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till Liberalernas
förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Anette Stavehaug (V), Firat
Nemrud (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall
till Vänsterpartiets förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP), Birgitta Eriksson (MP) samt Ronny
Ilhag (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till Miljöpartiets förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Ingrid Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
Miljöpartiets förslag.
Lotta Jonsson (KD) samt Bo Hellmark (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till Kristdemokraternas förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga D).
Kim Fredriksson (SD), Tobias Gustafsson (SD) samt Mikael Strömberg (SD)
reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till Sverigedemokraternas
förslag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 29 maj 2018 inkommit
med förslag till ägardirektiv för år 2019 till Eskilstuna Kommunföretag AB. Av
skrivelsen framgår bland annat att årliga ägardirektiv är ett av de styrinstrument genom
vilka kommunfullmäktige utövar sin ägarroll inom kommunföretagskoncernen. I
ägardirektiven kan kommunfullmäktige, via uppdrag till bolagskoncernen, påverka
ortens utveckling och viktiga förhållanden till kommuninvånarna.
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Ägardirektiven 2019 innehåller ägarens ambitioner i fråga om inriktning och uppdrag
för bolagskoncernen kommande år. Direktiven har ambitionen att vara långsiktiga och
anger därför en tydlig inriktning i form av generella direktiv som gäller tillsvidare.
Direktiven innehåller också specifika direktiv som uttrycker en rad uppdrag inför
kommande år. Ägardirektiven betonar att moderbolagets syfte bland annat är att
arbeta för ökad samverkan mellan bolagen och med kommunen, samt att strategiska
planer beslutade av kommunfullmäktige genomförs av bolagen.
Liberalerna har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2019 till
Eskilstuna Kommunföretag AB.
Vänsterpartiet har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2019
till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Sverigedemokraterna har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till ägardirektiv för
år 2019 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Miljöpartiet de gröna har den 29 maj 2018 inkommit med förslag till ägardirektiv för år
2019 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Kristdemokraterna har den 12 juni 2018 inkommit med förslag till ägardirektiv för år
2019 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 124, att
kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för
år 2019 godkänns.
Niklas Frykman (L) reserverade sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag.
Maria Chergui (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverade sig muntligt emot
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag. Ingrid Escobar (-) deltog inte i
beslutet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Christina Andersson (C),
Lillemor Nordh (C), Ann-Sofie Wågström (S), Majo Kuusikoski (S), Lisa Friberg (S),
Marie Svensson (S), Nina Tuncer (S), Mikael Edlund (S), Torbjörn Olsson (M),
Monica Wikberg (M), Robin Tannarp (M), Filip Ek Rundström (M), Göran Gredfors
(M), Madeléne Tannarp (M), Tony Meshko (M), Abshir Osman (M) samt Tomas
Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv för
Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
Marielle Lahti (MP), Magnus Arreflod (MP) samt Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till
Miljöpartiets förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

14(71)

2018-06-13
2018-06-14

Maria Chergui (V), Anette Stavehaug (V), Alar Kuutmann (V) samt Firat Nemrud (V)
yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag
AB för år 2019.
Stefan Krstic (L), Niklas Frykman (L) samt Aza Safari (-) yrkar bifall till Liberalernas
förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
Lotta Jonsson (KD) samt Bo Hellmark (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas
förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
Kim Fredriksson (SD), Tobias Gustafsson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar
bifall till Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag
AB för år 2019.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att bifalla Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
• Marielle Lahtis (MP) med fleras förslag om att bifalla Miljöpartiets förslag till
ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
• Maria Cherguis (V) med fleras förslag om att bifalla Vänsterpartiets förslag till
ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
• Stefan Krstics (L) med fleras förslag om att bifalla Liberalernas förslag till
ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
• Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag om att bifall Kristdemokraternas förslag
till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om att bifalla Sverigedemokraternas
förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019.
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 ägardirektiv för
Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2019 antas enligt Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2018:4

§ 125
Fråga
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.
______
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KSKF/2018:248

§ 126
Svar på interpellation - Ökad eller minskad
invandring till Eskilstuna
Kim Fredriksson (SD) har den 22 maj 2018 lämnat in en interpellation – Ökad eller
minskad invandring till Eskilstuna
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2018, § 118 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Kim Fredriksson (SD) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD) samt Adam
Marttinen (SD) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2018:249

§ 127
Svar på interpellation - Utred byggnationen av
trärampen upp till Sigurdsristningen
Kim Fredriksson (SD) har den 22 maj 2018 lämnat in en interpellation – Utred
byggnationen av trärampen upp till Sigurdsristningen.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2018, § 119 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Kim Fredriksson (SD) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2018:250

§ 128
Svar på interpellation - Frågetecken kring
fastighetsaffär
Kim Fredriksson (SD) har den 22 maj 2018 lämnat in en interpellation – Frågetecken
kring fastighetsaffär.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 24 maj 2018, § 120 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Kim Fredriksson (SD) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD) samt Ingrid
Escobar (-) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2018:213

§ 129
Skatteväxling mellan Eskilstuna kommun och
Landstinget Sörmland
Beslut
1.

Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari
2019.

2.

Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.

3.

Skatteväxling från kommunerna till landstinget, genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med
den 1 januari år 2019, godkänns.

4.

Landstinget Sörmland och länets kommuners gemensamma hemställan hos
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna och höjs med
6 öre för landstinget från och med den 1 januari 2019 godkänns.

5.

Landstinget Sörmlands ansökan om ny länsvis skattesats för länet från och med
den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen, godkänns.

6.

Mellankommunal utjämning till följd av skatteväxling godkänns, enligt förslaget i
tjänsteskrivelsen, daterad den 3 maj 2018.

7.

De ekonomiska konsekvenserna hanteras i samband med beslutet om Årsplan
2019.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
3 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Landstinget Sörmland ska
tillsammans med Regionförbundet Sörmland och Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) bilda region från och med den 1 januari 2019.
I enlighet med Lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje län ha en regional
kollektivtrafikmyndighet. I samband med den nya lagen som trädde i kraft år 2012
valde Sörmland att använda sig av alternativet kommunalförbund för att driva denna
myndighetsfunktion. I och med regionbildningen kommer Landstinget Sörmland att
gå ihop med både Regionförbundet Sörmland och SKTM i syfte att samordna och
effektivisera resurser. I detta ärende föreslås att Region Sörmland blir regional
kollektivtrafikmyndighet och huvudman för kollektivtrafiken, vilket även innebär
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behörig myndighet för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram och fatta
beslut om allmän trafikplikt utifrån detta. Region Sörmland blir också ansvarig för att
genomföra den trafik som omfattas av allmän trafikplikt samt besluta om taxor.
I samband med regionbildningen föreslås en skatteväxling gällande regional utveckling
samt kommunernas andel av SKTM:s OH-kostnader för den allmänna kollektivtrafiken. Beräkningar kring skatteväxling och kommunalekonomiska effekter är
avstämda med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Bildandet av regionförbundet
förväntas ge en effektivisering på 10 miljoner kronor vilket ska användas till ökad
regional utveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 125, enligt följande:
1. Region Sörmland blir länets kollektivtrafikmyndighet från och med den 1 januari
2019.
2. Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län godkänns.
3. Skatteväxling från kommunerna till landstinget, genom att kommunerna sänker
skatten med 6 öre och Region Sörmland höjer skatten med 6 öre från och med den
1 januari år 2019, godkänns.
4. Landstinget Sörmland och länets kommuners gemensamma hemställan hos
regeringen att de länsvisa skattesatserna i 2§ och 3§ i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 6 öre för kommunerna och höjs med 6
öre för landstinget från och med den 1 januari 2019 godkänns.
5. Landstinget Sörmlands ansökan om ny länsvis skattesats för länet från och med
den 1 januari år 2019, som en följd av skatteväxlingen, godkänns.
6. Mellankommunal utjämning till följd av skatteväxling godkänns, enligt förslaget i
tjänsteskrivelsen, daterad den 3 maj 2018.
7. De ekonomiska konsekvenserna hanteras i samband med beslutet om Årsplan
2019.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Regionförbundet Sörmland
Landstinget Sörmland
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2018:178

§ 130
Koncerngemensamma internkontrollmoment 2019
Beslut
1.

Kommunkoncernens gemensamma internkontrollmoment 2019, enligt följande
punkter, antas:
• Kontroll av tillämpningen av rutiner gällande inköp i enlighet med ramavtal
och för direktupphandlingar.
• Kontroll av att information sparas och skyddas i enlighet med styrdokument
som finns för respektive områden.
• Kontroll av att det finns kontinuitetsplaner utifrån risk-och sårbarhetsanalyser
och att dessa är kända.
• Kontroll av tillämpningen av rutiner för utbetalningar till förtroendevalda i
kommunen samt ledamöter och suppleanter i kommunala bolag.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade instruktioner för
nämndernas och bolagsstyrelsernas internkontrollplaner för 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
14 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunkoncernen enligt
kommunallagen och aktiebolagslagen ska ha en väl fungerande intern styrning och
kontroll. Det interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men
också att hitta förbättringsområden utifrån risker. Varje nämnd och bolagsstyrelse har
ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde. Åtgärder och
uppföljningar genom internkontrollmoment tas fram av respektive nämnd och
bolagsstyrelse och kompletteras med de gemensamma internkontrollmomenten för
kommunkoncernen. Respektive nämnd och styrelse beslutar om en internkontrollplan
i december månad. De gemensamma kontrollmomenten bygger på risker som gäller
flera nämnder och/eller styrelser och är prioriterade då de har hög sannolikhet att
inträffa och/eller ger stora konsekvenser.
Instruktioner för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas hösten 2018 och går
ut till respektive nämnd och styrelse via internkontrollsamordnarna. Den
koncernövergripande internkontrollen följer upp några få prioriterade områden. Till
det tillkommer nämnders och styrelser egna kontrollmoment. Prioriterade risker kan
hanteras som förbättringsåtgärder i nämnders och styrelsers verksamhetplaner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 126, enligt följande:
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1. Kommunkoncernens gemensamma internkontrollmoment 2019, enligt följande
punkter, antas:
• Kontroll av tillämpningen av rutiner gällande inköp i enlighet med ramavtal och
för direktupphandlingar.
• Kontroll av att information sparas och skyddas i enlighet med styrdokument
som finns för respektive områden.
• Kontroll av att det finns kontinuitetsplaner utifrån risk-och sårbarhetsanalyser
och att dessa är kända.
• Kontroll av tillämpningen av rutiner för utbetalningar till förtroendevalda i
kommunen samt ledamöter och suppleanter i kommunala bolag.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade instruktioner för
nämndernas och bolagsstyrelsernas internkontrollplaner för 2019.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:386

§ 131
Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna för
Eskilstuna kommun
Beslut
1.

Reviderade lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun antas enligt
kommunstyrelsens förslag vid sammanträdet den 8 maj 2018, § 101.

2.

De reviderade lokala ordningsföreskrifterna träder ikraft den 1 oktober 2018.

Deltar ej i beslutet
Robin Tannarp (M) samt Filip Ek Rundström (M) deltar inte i beslutet.
Lotta Jonsson (KD) samt Bo Hellmark (KD) deltar inte i den del av beslutet som
avser områden där alkoholförtäring är förbjuden.
Hans Bergström (S), Teresa Laurén (S) samt Timothy Stayton (S) deltar inte i den del
av beslutet som avser passiv pengainsamling.

Reservationer
Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L)
samt Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Maria Chergui (V), Solveig Pohjola (V), Anette Stavehaug (V), Firat Nemrud (V) samt
Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).
Ingrid Escobar (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag i 11 § d och
20 §. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för eget
förslag i 15 §, 11 § d och 20 §.
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag i 10 §, 11
§ d och 20 §.
Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD), Adam Marttinen (SD) samt Mikael
Strömberg (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för eget förslag i
beslutspunkten 2, 10 § och 15 § b).
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Ajournering
Sammanträdet ajourneras för paus mellan klockan 12:00-13:30. Varpå sammanträdet
återupptas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
26 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en kommun kan utfärda lokala
ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelserna i ordningslagen, dels för
att upprätthålla ordningen på offentlig plats, samt dels för att i viss utsträckning
reglera hanteringen av fyrverkerier och annan pyroteknik. De nu gällande lokala
ordnings-föreskrifterna för Eskilstuna kommun fastställdes av kommunfullmäktige
den 30 augusti 2007, § 64, och har gällt sedan den 1 januari 2008. Föreskrifterna har
därefter reviderats vid ett par tillfällen, senast den 27 april 2017, § 113. I det beslutet
fick kommunstyrelsen också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i
dess helhet.
Kommunledningskontoret har gjort en översyn av föreskrifterna och tagit fram ett
förslag till revidering. Förslaget behandlades av kommunstyrelsen den 30 januari
2018, § 21. Kommunstyrelsen beslutade då, efter tillägg och ändringar i 11§ och 20 §,
att skicka förslaget på remiss. Kommunledningskontoret har gjort en
sammanställning av remissvaren och utifrån remissinstansernas synpunkter reviderat
förslaget i vissa delar. Det förslag som lämnats till kommunstyrelsen innehöll
omfattande revideringar av de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 8 maj 2018, § 101, om ytterligare
revideringar av förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 8 maj 2018, § 101, enligt följande:
1. Reviderade lokala ordningsföreskrifter för Eskilstuna kommun antas enligt
kommunstyrelsens förslag vid sammanträdet den 8 maj 2018, § 101.
2. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna träder ikraft den 1 oktober 2018.
Niklas Frykman (L), Maria Chergui (V), Ingrid Escobar (-), Kim Fredriksson (SD)
och Anton Berglund (SD) reserverade sig emot beslutet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Christina Andersson (C),
Tomas Jonsson (M), Abshir Osman (M), Göran Gredfors (M), Majo Kuusikoski (S)
samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för
ändringarna i 11 § d och 20 §, vilka han yrkar avslag på. Niklas Frykman (L) yrkar
vidare avslag på 10 § i kommunstyrelsens förslag, där yrkar han att följande stycke i
de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna ska bibehållas:
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− ”Under perioden maj-september mellan klockan 17:00 och 22:00 är förtäring av alkoholhaltiga
drycker tillåten i stadsparken utom i lekparkerna samt på Strömsholmen”.
Kim Fredriksson (SD) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg samt ändringar (bilaga D):
− Beslutspunkten 2 ändras till följande: ”Att de reviderade lokala ordningsföreskrifterna träder
ikraft den 1 augusti 2018”.
− Att kommunledningskontoret ges i uppdrag att följa upp beslutet så att syftet med
tillståndsplikten efterlevs.
− Att utreda förutsättningarna för att införa tillståndplikt för hela kommunen utifall att
nuvarande skrivelse vinner laga kraft.
Kim Fredriksson (SD) yrkar vidare avslag på 10 § och 15 § b i kommunstyrelsens
förslag, där yrkar han att följande stycken i de nu gällande lokala
ordningsföreskrifterna ska bibehållas:
− Att i 10 § ska följande stycke bibehållas: ”Under perioden maj-september mellan klockan
17:00 och 22:00 är förtäring av alkoholhaltiga drycker tillåten i stadsparken utom i
lekparkerna samt på Strömsholmen”.
− Att i 15 § b avseende fyrverkerier och pyrotekniska varor bibehålla följande undantag:
”Tillstånd av Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider: från klockan 17:00
nyårsafton till klockan 01:00 på nyårsdagen”.
Anton Berglund (SD), Adam Marttinen (SD) samt Mikael Strömberg (SD) instämmer
i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för
ändringarna i 11 § d och 20 §, vilka hon yrkar avslag på. Lotta Jonsson (KD) yrkar
vidare på att stycket i 10 § i kommunstyrelsens förslag stryks:
Förtäring är dock tillåten under juli månad måndag till och med torsdag mellan klockan 17.00
till 22.00 respektive dag i den del som ligger öster om Nybron med undantag för lekparken.
Detta område redovisas på karta i bilaga 2 tillhörande ärendet.
Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för
ändringarna i 11 § d och 20 §, vilka hon yrkar avslag på. Ingrid Escobar (-) yrkar vidare
avslag på Kim Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden.
Magnus Arreflod (MP) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag
för ändringarna i 11 § d och 20 §, vilka han yrkar avslag på. Magnus Arreflod (MP)
yrkar vidare på ändring i 15 § enligt följande:
Att 15 § ändras så att det alltid ska krävas tillstånd för nyttjandet av fyrverkerier inom
detaljplanerat område.
Maria Chergui (V), Alar Kuutmann (V), Firat Nemrud (V) samt Anette Stavehaug
(V) instämmer i Magnus Arreflods (MP) yrkanden.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag i
sin helhet.
• Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att avslå 11 § d och 20 §.
• Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att 10 § ska kvarstå som i nu gällande
lokala ordningsföreskrifter, innebärande att avslå kommunstyrelsens förslag.
• Lotta Jonssons (KD) förslag om att stycket i 10 § stryks.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om att avslå 15 § b, att den ska kvarstå
som i nu gällande lokala ordningsföreskrifter.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras tilläggs- och ändringsyrkanden vilka Ingrid
Escobar (-) yrkat avslag på.
• Magnus Arreflods (MP) med fleras förslag om ändringar i 15 §.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer
proposition på punkten 1 i kommunstyrelsens förslag med undantag för 10 §, 15 §,
11 § d och 20 §. Därefter föreslår hon att de paragraferna prövas var för sig.
Avslutningsvis ställer hon proposition på Kim Fredrikssons (SD) ändrings- och
tilläggsyrkanden. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på punkten 1 i kommunstyrelsens förslag med
undantag för 10 §, 15 §, 11 § d, 20 § och finner att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla punkten 1 i kommunstyrelsens förslag med undantag för 10 §, 15 §, 11 § d och
20 §.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning i 10 § som innebär att hon
ställer bifall till kommunstyrelsens förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S) med flera,
Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om att den ska kvarstå som i nu gällande
lokala ordningsföreskrifter samt Lotta Jonssons (KD) förslag om att stryka del av 10
§, mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i 10 §.
Omröstning begärs. På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att
kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Niklas Frykmans (L)
förslag ställs mot Lotta Jonssons (KD) förslag för att utse motförslag till
huvudförslaget. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som
kommunfullmäktige utser till motförslag. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att utse Niklas Frykmans (L) med fleras förslag som motförslag.

Omröstning
10 § Områden där alkoholförtäring är förbjuden
Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunstyrelsens förslag, röstar JA.
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att 10 § ska kvarstå
som idag, innebärande att avslå kommunstyrelsens förslag, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Hans Bergström (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Clarence Palm (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Per-Olof Wågström (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Bert Eriksson (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Tony Meshko (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Lars-Olov Lundqvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Gunnel Ristander (M)
Filip Ek Rundström (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP)
Simon Larsson (MP)
Robert Lindberg (MP)
Maria Chergui (V)
Solveig Pohjola (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg(SD)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Björk (SD)
Niklas Johansson (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Omröstningsresultat
10 § Områden där alkoholförtäring är förbjuden
Med 54 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 17 NEJröster för bifall till Niklas Frykmans (L) med fleras förslag samt 4 ledamöter som
avstår från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Jimmy
Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag i 10 §.

Fortsättning på propositionsordning
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning i 15 § som innebär att hon
ställer bifall till kommunstyrelsens förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S) med flera,
Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att den ska kvarstå som i nu gällande
lokala ordningsföreskrifterna samt Magnus Arreflods (MP) yrkande om att alltid
krävas tillstånd för nyttjandet av fyrverkerier inom detaljplanerat område, mot
varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i 15 §.
Ordföranden föreslår vidare en propositionsordning i 11 § d samt 20 § som innebär
att hon ställer bifall till kommunstyrelsens förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S)
med flera mot avslag till detsamma som yrkats av Niklas Frykman (L) med flera.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i 11 § d samt 20 §.
Omröstning begärs.

Omröstning
11 § d Ambulerande försäljning och passiv pengainsamling samt 20 §
Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunstyrelsens förslag, röstar JA.
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, innebärande att avslå
kommunstyrelsens förslag, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Hans Bergström (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)

Ja
X

Nej

Avstår
X

X
X
X
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Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Clarence Palm (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Per-Olof Wågström (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Bert Eriksson (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Tony Meshko (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olov Lundqvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Gunnel Ristander (M)
Filip Ek Rundström (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP)
Simon Larsson (MP)
Robert Lindberg (MP)
Maria Chergui (V)
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Solveig Pohjola (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg(SD)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Björk (SD)
Niklas Johansson (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
54

16

5

Omröstningsresultat
11 § d Ambulerande försäljning och passiv pengainsamling samt 20 §
Med 54 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 16 NEJröster för bifall till Niklas Frykmans (L) med fleras förslag samt 5 ledamöter som
avstår från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Jimmy
Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag i 11 §
d samt 20 §.

Fortsättning på propositionsordning
Ordföranden föreslår vidare en propositionsordning i beslutspunkten 2, som innebär
att hon ställer bifall till kommunstyrelsens förslag som yrkats av Jimmy Jansson (S)
med flera mot Kim Fredrikssons (SD) förslag om ändring. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i beslutspunken 2.
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Slutligen föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Kim
Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden ställs mot avslag till detsamma som
yrkats av Ingrid Escobar (-).
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Ingrid Escobars (-) förslag, innebärande att Kim Fredrikssons (SD)
med fleras tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Samtliga remissinstanser, för kännedom
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KSKF/2017:592

§ 132
Förslag till organisationsförändring med anledning
av pågående nämndöversyn
Beslut
1. En servicenämnd bildas med tillhörande serviceförvaltning som motsvarar
nuvarande konsult och uppdrag.
2. Servicenämnden ska ha sju ledamöter varav en ordförande och två vice
ordföranden samt tre ersättare.
3. Barn- och utbildningsnämnden ombildas till grundskolenämnden med ansvar för
alla frågor som rör förskoleklass, fritidshem och grundskola.
4. En förskolenämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör förskola och annan
pedagogisk verksamhet.
5. En gymnasienämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör gymnasieskola och
det kommunala aktivitetsansvaret.
6. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden ska ha en
gemensam förvaltning.
7. Grundskolenämnden och förskolenämnden ska ha vardera 11 ledamöter varav en
ordförande och två vice ordförande samt fem ersättare. Gymnasienämnden ska ha
nio ledamöter varav en ordförande och två vice ordföranden samt fyra ersättare.
8. Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att
genomföra förändringen.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på nya och reviderade
reglementen.
10. Arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram förslag på reviderade bestämmelser
för ersättning till förtroendevalda.
11. De ekonomiska konsekvenserna av förändringarna ska beaktas i den ordinarie
budgetprocessen.

Reservationer
Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L)
samt Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
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Maria Chergui (V), Maud Ekman (V), Solveig Pohjola (V), Anette Stavehaug (V), Firat
Nemrud (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga B).
Ingrid Escobar (-), Lotta Jonsson (KD), Kim Fredriksson (SD) samt Magnus
Arreflod (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
16 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen har gett
kommunledningskontoret i uppdrag att se över nuvarande nämndorganisation inför
kommande mandatperiod. Översynen ska lämna förslag kring följande:
− En servicenämnds framtida ansvar och uppdrag
− Nämndstruktur för utbildningsfrågor med fokus på förskolan,
grundskolan gymnasiet samt beakta gränsdragningen till
vuxenutbildningen
− Politisk organisation för utskott, beredningar och samrådsorgan,
− Kommunstyrelsens framtida ansvar och uppdrag.
Översynen ska bidra till att förbättra organisationens förutsättningar för styrning och
ledning. Bakgrunden till översynen är dels att det finns ett behov av att renodla
kommunstyrelsens ansvar med fokus på styrning och ledning samt förbättra
förutsättningarna för serviceorganisationen, konsult och uppdrag, vars verksamhet har
utökats kraftigt de senaste åren och kommer eventuellt att växa ytterligare med en
samlad måltidsorganisation. Vad gäller den del som rör barn- och utbildningsnämnden
finns det behov av att ge den politiska organisationen bättre förutsättningar för
styrning inom utbildningsområdet och ett stärkt fokus på respektive skolform. Barnoch utbildningsnämnden har det samordnade ansvaret för skolformerna förskola,
grund- och gymnasieskola och är kommunens största nämnd sett till ansvar och
resurser. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan står med olika utmaningar och
förutsättningarna för styrning behöver förbättras. Mot bakgrund av detta har
nämndstrukturen för utbildningsfrågor varit föremål för nämndöversynen. Det
strategiska målet, höjd utbildningsnivå, står i fokus. Översynen har genomförts under
våren 2018.
Ett förslag till förändring har tagits fram. Förslaget innebär att en servicenämnd bildas
och att nuvarande barn- och utbildningsnämnd upphör och ersätts av en
förskolenämnd, grundskolenämnd och en gymnasienämnd från och med den 1 januari
2019.
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna sin syn på förslaget och
beslutade den 4 maj 2018, § 43 (BUN/2018:466), om att ställa sig bakom förslag till
förändring. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget och ser positivt på
organisations-förändring för att stärka styrningen för att öka måluppfyllelsen och höja
kvalitén. Nämnden lyfter stärkt fokus inom samtliga skolformer och ökad kunskap
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inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som en möjlighet. I sitt yttrande gör
barn- och utbildningsnämnden ett tillägg om att en utredning kring samgående mellan
gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska göras och att förslag till nya
utbildningsnämnder ska bestå av nio ledamöter och fyra ersättare. I översynen har det
gjorts beräkningar av nio-, elva och trettonmannanämnder. Att minska antalet
ledamöter påverkar inte ekonomin nämnvärt. Den samlade bedömning är att en
delning av nuvarande barn- och utbildningsnämnd är att rekommendera för att stärka
styrningen inom utbildningsområdet.
Det har framförts av barn- och utbildningsnämnden att förslaget kommer att generera
ökade kostnader. I den beräkning som har gjorts kommer nämnder tillföras nya
resurser för administrativt stöd kopplat till nämndprocesserna. Samtidigt ser
kommunledningskontoret att det finns möjlighet att effektivisera nämndarbetet för att
minimera administrativa kostnader. Ökade kostnader motiveras genom stärkt fokus på
respektive skolform och bättre resultat för verksamheterna, vilket också skapar
ekonomiskt effektivitet.
Den sammanvägda bedömningen är att förslag till förändring kommer att innebära en
kostnadsökning på 4,7 miljoner kronor. Kostnadsökningen och fördelningen till
respektive nämnd kommer att tas upp i det kommande budgetarbetet för 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 131, enligt följande:
1. En servicenämnd bildas med tillhörande serviceförvaltning som motsvarar
nuvarande konsult och uppdrag.
2. Servicenämnden ska ha sju ledamöter varav en ordförande och två vice
ordföranden samt tre ersättare.
3. Barn- och utbildningsnämnden ombildas till grundskolenämnden med ansvar för
alla frågor som rör förskoleklass, fritidshem och grundskola.
4. En förskolenämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör förskola och annan
pedagogisk verksamhet.
5. En gymnasienämnd bildas med ansvar för alla frågor som rör gymnasieskola och
det kommunala aktivitetsansvaret.
6. Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden ska ha en
gemensam förvaltning.
7. Grundskolenämnden och förskolenämnden ska ha vardera 11 ledamöter varav en
ordförande och två vice ordförande samt fem ersättare. Gymnasienämnden ska ha
nio ledamöter varav en ordförande och två vice ordföranden samt fyra ersättare.
8. Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra
förändringen.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på nya och reviderade
reglementen.
10.Arvodeskommittén får i uppdrag att ta fram förslag på reviderade bestämmelser för
ersättning till förtroendevalda.
11.De ekonomiska konsekvenserna av förändringarna ska beaktas i den ordinarie
budgetprocessen.
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Niklas Frykman (L), Ingrid Escobar (-), Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD)
samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverade sig emot beslutet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mikael Edlund (S), Majo Kuusikoski (S), Lillemor Nordh (C), Arne
Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Filip Ek Rundström (M) samt Göran Gredfors (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med följande
motivering:
Att dels för att en ny organisation som helhet ska bli föremål för gruppledaröverläggningar, dels
för att förändringar i förvaltningar ska vara möjliga.
Om ärendet inte återremitteras yrkar Niklas Frykman (L) i andra hand avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD), Ingrid Escobar (-) samt Aza Safari (-)
instämmer i Niklas Frykmans (L) yrkanden.
Magnus Arreflod (MP) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med
följande motivering:
Att en ny organisation utreds ytterligare och att då också ge utredningen direktiv om att titta på
om även förvaltningen bör delas upp.
Om ärendet inte återremitteras yrkar Magnus Arreflod (MP) i andra hand avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 1-2 samt avslag på
beslutspunkterna 3-8.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att återremittera ärendet.
• Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
• Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att avslå kommunstyrelsens förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) förslag om att avslå beslutspunkterna 3-8.
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 i beslutspunkterna 1-2 mot avslag
till detsamma, därefter bifall till kommunstyrelsens förslag i beslutspunkterna 3-8 mot
avslag till detsamma och slutligen bifall till kommunstyrelsens förslag i
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beslutspunkterna 9-11 mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på att avgöra ärendet idag, röstar JA.
Den som röstar på att återremittera ärendet, som yrkats av Niklas Frykman (L) med
flera, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Hans Bergström (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Clarence Palm (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Per-Olof Wågström (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Bert Eriksson (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Tony Meshko (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olov Lundqvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Gunnel Ristander (M)
Filip Ek Rundström (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP)
Simon Larsson (MP)
Robert Lindberg (MP)
Maria Chergui (V)
Solveig Pohjola (V)
Maud Ekman (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg(SD)
Mikael Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Björk (SD)
Niklas Johansson (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Aza Safari (-)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ingrid Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
58

18

Omröstningsresultat
Med 58 JA-röster för bifall till att avgöra ärendet idag mot 18 NEJ-röster för bifall till
Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att återremittera ärendet, finner
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Fortsättning på propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag i
beslutspunkterna 1-2 mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden fortsätter därefter att ställa proposition på bifall till kommunstyrelsens
förslag i beslutspunkterna 3-8 mot avslag till detsamma och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag i
beslutspunkterna 9-11 mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, konsult och uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden
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KSKF/2017:262

§ 133
Nämndtillhörighet för den samlade
måltidsorganisationen
Beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar en servicenämnd, placeras den
samlade måltidsorganisationen inom servicenämndens ansvarsområde och i
förvaltning tillhörande servicenämnden från och med den 1 januari 2019.

Reservationer
Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L)
samt Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för avslag på
kommunstyrelsens förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Maud Ekman (V), Solveig Pohjola (V), Anette Stavehaug (V), Firat
Nemrud (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
avslag på kommunstyrelsens förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP), Lotta Jonsson (KD) samt Ingrid Escobar (-) reserverar sig
muntligt emot beslutet till förmån för avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9 maj
2018. Av skrivelsen framgår bland annat att det i den kompletterande årsplanen 2015
fanns ett åtagande att utreda förutsättningar och förbereda införandet av en
gemensam måltidsorganisation under 2016. Utredningen omfattade barn- och
utbildningsnämnden, dåvarande Torshälla stads nämnd och vård- och
omsorgsnämnden. Utredningen som gjordes under 2016 föreslår en gemensam
måltidsorganisation. Några av de främsta argumenten är att ta tillvara synergier mellan
dagens verksamheter, en ökad professionalisering av måltidsorganisationen samt att
kommunen står inför stora utmaningar med ett ökat antal elever inom förskolan och
skolan och ett ökat antal brukare inom vård- och omsorgsverksamheterna. Detta
ställer krav på att kommunen ska kunna leverera fler måltider och därför behöver
organisationen rustas för att möta ett ökat tryck med bibehållen kvalitet utan stora
kostnadsökningar. En samlad måltidsorganisation ökar förutsättningarna för cheferna
inom skola att ta det pedagogiska ledarskapet och det ökar fokus på kärnuppdraget
inom såväl skola som omsorg.
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 29 november 2016 beslutades om en
förstudie som skulle klargöra målsättning, organisation, styrning, personal och
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ekonomi. Förstudiens slutsats var att en samlad måltidsorganisation kommer att ge de
förutsättningar som behövs för att på ett mer kostnadseffektivt sätt kunna tillmötesgå
en ökad volym till en fortsatt hög och jämnare kvalitet. Detta stärks av Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) tidigare studie samt av benchmarkingintervjuer.
Den 23 november 2017, § 276, togs beslutet i kommunfullmäktige att en samlad
måltidsorganisation skulle införas i kommunen från och med den 1 januari 2019.
Måltidsorganisationens nämndtillhörighet skulle utredas och beslutas av
kommunfullmäktige innan den 1 januari 2019. En politisk styrgrupp tillsattes för
införandet av samlad måltidsorganisation bestående av två ledamöter från vardera
barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt Torshälla stads
nämnd. En styrgrupp för tjänstemännen tillsattes också med representanter från de
berörda förvaltningarna.
I januari 2018 inleddes genomförandeprojekt med analys och planeringsfas.
Den årliga kostnadsbesparingen uppskattas till 3-4 miljoner kronor och för varje kök
som inte behöver byggas undviks investeringar om 20-25 miljoner kronor samt årliga
driftkostnader om cirka 3 miljoner kronor.
Uppföljning bör göras kontinuerligt och en utvärdering av förändringen bör
genomföras år 2022.
I utredningen av nämndorganisationen för nästa mandatperiod föreslås bildandet av
en servicenämnd. Förslaget innebär att förvaltningen konsult och uppdrag kommer att
flyttas till den nya servicenämnden. Förstudiens slutsats är att en samlad måltidsorganisations mest lämpliga tillhörighet är inom en framtida servicenämnd med
tillhörande förvaltning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 132, enligt följande:
Under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar en servicenämnd, placeras den
samlade måltidsorganisationen inom servicenämndens ansvarsområde och i
förvaltning tillhörande servicenämnden från och med den 1 januari 2019.
Niklas Frykman (L), Maria Chergui (V) samt Ingrid Escobar (-) reserverade sig emot
beslutet.

Yrkanden
Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C), Mikael Edlund (S) samt Jari Puustinen (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L), Maria Chergui (V), Magnus Arreflod (MP), Lotta Jonsson (KD)
samt Ingrid Escobar (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Christina Anderssons (C) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
• Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att avslå kommunstyrelsens 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, innebärande; Under förutsättning att
kommunfullmäktige inrättar en servicenämnd, placeras den samlade
måltidsorganisationen inom servicenämndens ansvarsområde och i förvaltning
tillhörande servicenämnden från och med den 1 januari 2019.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, konsult och uppdrag
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KSKF/2017:637

§ 134
Utbetalning av partistöd 2018
Beslut
Partistöd betalas ut för perioden 1 juli-14 oktober 2018 enligt följande:
Socialdemokraterna
404 833 kronor
Moderaterna
261 333 kronor
Sverigedemokraterna
209 067 kronor
Miljöpartiet
117 600 kronor
Vänsterpartiet
117 600 kronor
Liberalerna
91 467 kronor
Centerpartiet
78 400 kronor
Kristdemokraterna
65 333 kronor

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj
2018. Av skrivelsen framgår bland annat att partistöd ges till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett
grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett
mandatbundet stöd.
Vanligtvis betalas partistödet i Eskilstuna kommun ut två gånger per år, men de år då
val till kommunfullmäktige äger rum betalas partistöd ut tre gånger per år.
Kommunfullmäktige ska nu besluta om partistöd för perioden 1 juli-14 oktober. Det
finns åtta partier i kommunfullmäktige. Av kommunens regelverk framgår att det
mandatbundna stödet ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in
i kommunfullmäktige, även om ledamoten lämnat partiet.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till tre
prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för år 2017 uppgår till 44 800 kronor, vilket är 500 kronor högre än
för 2016.
Från och med redovisningsåret 2015 ska mottagarna av kommunalt partistöd (de
politiska partierna) årligen lämna in en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige
som visar hur partistödet har använts. Redovisningen ska avse hela året och lämnas in
till kommunfullmäktige senast den 30 juni. Redovisningen ska åtföljas av en särskild
granskningsrapport. Kommunfullmäktige får besluta att stoppa fortsatta utbetalningar
till ett parti som inte lämnat in redovisningen eller granskningsrapporten i tid.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 133, enligt följande:
Partistöd betalas ut för perioden 1 juli-14 oktober 2018 enligt följande:
Socialdemokraterna
404 833 kronor
Moderaterna
261 333 kronor
Sverigedemokraterna
209 067 kronor
Miljöpartiet
117 600 kronor
Vänsterpartiet
117 600 kronor
Liberalerna
91 467 kronor
Centerpartiet
78 400 kronor
Kristdemokraterna
65 333 kronor
Göran Gredfors (M) och Kim Fredriksson (SD) deltog inte i beslutet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Stödberättigade partier
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KSKF/2018:167

§ 135
Avgifter för turer med kanalbåten m/s S:t Olof
Beslut
1.

Avgifter för turer med kanalbåten S:t Olof godkänns och börjar gälla från och
med den 18 juni 2018.

2.

Torshälla stads nämnd får rätt att fatta beslut om avgifter för turer med
kanalbåten m/s S:t Olof.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
25 april 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommuner får ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Grunderna för avgiftssättning
ska i regel beslutas av kommunfullmäktige, men kommunfullmäktige kan i viss
utsträckning delegera rätten att fatta beslut om vissa avgifter till nämnderna. Det gäller
främst avgifter som saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte är av
principiell vikt.
Följande biljettpriser föreslås gälla för resorna (gäller även för
bäversafari):
Vuxen tur och retur:
100 kronor
Barn tur och retur
50 kronor
Barn upp till tre år
gratis
Privata turer
1000 konor per timme + 500 kronor bokningsavgift
Torshälla stads nämnd beslutade den 16 april 2017, § 42 (TSN/2018:19) att föreslå
kommunfullmäktige att anta avgifter för kanalbåten m/s S:t Olof samt att nämnden
ges delegation att besluta om avgifter för turer med kanalbåten.
Kommunledningskontoret delar Torshälla stads nämnds uppfattning att avgifter för
turer med kanalbåten S:t Olof framöver bör hanteras av Torshälla stads nämnd och
tillstyrker nämndens förslag. För att tydliggöra rätten att fatta beslut om avgifterna tas
den med i nästa revidering av Torshälla stads nämnds reglemente.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 134, enligt följande:
1. Avgifter för turer med kanalbåten S:t Olof godkänns och börjar gälla från och med
den 18 juni 2018.
2. Torshälla stads nämnd får rätt att fatta beslut om avgifter för turer med kanalbåten
m/s S:t Olof.
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______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2018:121

§ 136
Detaljplan för Skiftinge handelsområde, Skiftinge 1:1
m.fl.
Beslut
Detaljplan för Skiftinge 1:1 m.fl. (Handelsområde) antas.

Deltar ej i beslutet
Ingrid Escobar (-) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj
2018. Av skrivelsen framgår bland annat att förslaget som nu föreslås antas av
kommunfullmäktige gäller en detaljplan för handel i södra Skiftinge norr om
Eskilstuna stad. Arbetet med detaljplanen för Skiftinge handelsområde påbörjades
2010. Riktlinjer och markägare har ändrats under arbetets gång. Omfattande
arkeologisk förundersökning och slutundersökning har genomförts och pågått under
två år. Under de två senaste åren har ett flertal utredningar pågått, bland annat
markkemisk undersökning, dagvattenutredning, bullerutredning, trafiksimuleringar,
riskbedömning farligt gods, bestämning av framtida markhöjder och massbalansering
samt miljökonsekvensbeskrivning.
Handel, förutom livsmedel, kommer vara tillåtet och inriktningen är främst
sällanköpsvaror. Byggnadernas yta är sammanlagt cirka 28 000 kvadratmeter, men
handelsytan kan bli större eftersom vissa byggnader får byggas i två våningar. Nya
gator och vägar ska utformas estetiskt, tryggt och trafiksäkert. En ny gata möjliggör
lokaltrafik som binder samman Skiftinge centrum med handelsområdet. Befintliga
bostäder som gränsar till planområdet ska inte utsättas för buller över riktvärdena. För
att minska förlusten av ekologiska funktioner och för att skapa ett gott lokalklimat
skapas tydliga gröna stråk genom området. Dagvattenhanteringen ska till stor del vara
öppen, vilket möjliggör rening och minskar risken för översvämning vid extremt
väder. Byggnaderna mot E20 utformas med hänsyn till att vägen utgör ett riksintresse
för transporter och är utpekad led för farligt gods. Parkeringar kommer finnas i
anslutning till entréerna och godstransporter kan ske på en separat gata söder om
byggnaderna.
Planens påverkan på miljön har granskats i den miljökonsekvensbeskrivning som följt
planens olika skeden. Slutsatsen där är att planens genomförande ger upphov till
måttliga negativa konsekvenser för buller, riksintresset för E20 och eventuell påverkan
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på klimatet till följd av ändrade resmönster vid inköp, men i övrigt inga eller små
negativa konsekvenser.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade i ärendet den 19 april 2018, § 78 (SBN/2010:216).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 135, att förslag till
detaljplan för Skiftinge 1:1 m.fl. (Handelsområde) antas.
Ingrid Escobar (-) deltog inte i beslutet.

Yrkanden
Arne Jonsson (C), Monica Wikberg (M), Jari Puustinen (M), Tomas Jönsson (M),
Jimmy Jansson (S), Mikael Edlund (S), Magnus Arreflod (MP), Anton Berglund (SD),
Maud Ekman (V) samt Bo Hellmark (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden, för expediering samt åtgärd
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KSKF/2017:97

§ 137
Tillägg till gällande köpekontrakt, Valören 1
Beslut
1.

Tilläggsavtal till gällande köpekontrakt för fastigheten Valören 1, mellan säljaren
Eskilstuna kommun och köparen Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB,
godkänns.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ingå nya tilläggsavtal med Stenvalvet 217
Bridal Komplementär AB. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten
avseende godkännande av tilläggsavtal till sin tjänstgörande ordförande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
14 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade den
23 mars 2017 att sälja fastigheten Valören 1 (före detta Myntverket) till Stenvalvet 217
Bridal Komplementär AB. Syftet med försäljningen är att köparen ska bygga om och
till den befintliga byggnaden för att där kunna erbjuda nya lokaler till Eskilstuna
tingsrätt. Köpekontraktet är därför villkorat av att köparen senast den 30 juni 2018
tecknar ett bindande hyresavtal med Domstolsverket. Uppfylls inte detta villkor
återgår köpet.
Förhandlingarna mellan köparen och Domstolsverket har dragit ut på tiden och
köparen har därför kontaktat kommunen och efterfrågat ett senareläggande av
datumet när villkoret måste vara uppfyllt. Föreliggande förslag till tilläggsavtal innebär
att köparen och Domstolsverket måste teckna ett bindande hyresavtal senast den 31
augusti 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 137, enligt följande:
1. Tilläggsavtal till gällande köpekontrakt för fastigheten Valören 1, mellan säljaren
Eskilstuna kommun och köparen Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB,
godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ingå nya tilläggsavtal med Stenvalvet 217 Bridal
Komplementär AB. Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätten avseende
godkännande av tilläggsavtal till sin tjänstgörande ordförande.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB
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KSKF/2018:169

§ 138
Förvaltningsavtal för järnvägsinfrastruktur
Beslut
Förvaltningsavtal för järnvägsinfrastruktur från 2018 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
16 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun äger
järnvägsinfrastruktur i Eskilstuna Logistikpark, Eskilstuna kombiterminal, Eskilstuna
Tågdepå samt i Vilsta industriområde. Det måste enligt järnvägslagen finnas en utsedd
järnvägsinfrastrukturförvaltare som också innehar de säkerhetstillstånd för
infrastruktur som behövs. Den som innehar säkerhetstillstånden måste också ha
ansvar för anläggningen enligt järnvägslagen. Förvaltningsavtalet reglerar ansvaret för
anläggningen och kostnaderna som det ger.
Sedan 2011 har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Affärsområde logistik och sedan
2016 Eskilstuna Logistik och Etablering AB, på uppdrag av Eskilstuna kommun
förvaltat järnvägsnät som kommunen äger. Med anledning av att ny
järnvägsinfrastruktur kommer i kommunens ägo, spårinfrastrukturen på och i
Eskilstuna tågdepå, behöver ett uppdaterat förvaltningsavtal avseende
järnvägsinfrastruktur upprättas mellan parterna. Samtidigt kommer spåret i Vilsta
industriområde som inte används för närvarande få sänkt nivå på underhållet.
Kommunens målsättning är att verksamheter som har möjlighet att utnyttja
järnvägsanslutning företrädesvis ska finnas i koppling till Eskilstuna kombiterminal,
Logistikparken och Nybyspåret (till Torshälla).
I syfte att förvalta och vid behov utveckla järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna vill
kommunledningskontoret att Eskilstuna Logistik och Etablering AB åtar sig att svara
för infrastrukturförvaltning av kommunens järnvägsnät i den omfattning och på de
villkor som framgår av detta avtal och med beaktande av tillämplig lagstiftning.
Avtalet ska finansieras med ett årligt bidrag på 3,5 miljoner kronor enligt beslut om
bildande av Eskilstuna Logistik och Etablering (KSKF/2015:550).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 142, att förvaltningsavtal
för järnvägsinfrastruktur från 2018 godkänns.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2018:243

§ 139
Godkännande av likvidation av Tuna Kross AB
Beslut
Begära Tuna Kross AB i likvidation.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
29 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun äger
tillsammans med NCC Roads AB bolaget Tuna Kross AB. Eskilstuna kommun är
majoritetsägare med 51 procent av bolagets aktier. Tuna Kross AB har i första hand
arbetat på uppdrag av Eskilstuna kommun efter vunna ramavtalsupphandlingar. Tuna
Kross AB lägger anbud på Eskilstuna kommuns upphandling av ramavtal.
Idag har Tuna Kross AB inga inventarier eller egen personal. Verksamheten består i
att krossa och sälja bergmaterial med inhyrda maskiner och inhyrd personal från NCC
Roads AB. Styrelsen består av en utomstående ordförande samt valda tjänstemän från
ägarna. Tuna Kross AB:s ramavtal med Eskilstuna kommun går ut den 30 juni 2018
och en ny upphandling skulle behöva göras. NCC Roads AB har fört fram att man vill
avsluta Tuna Kross AB:s verksamhet och begära det i likvidation. Orsaken till Tuna
Kross AB:s bildande, ett stort investeringsbehov för de ursprungliga ägarna, finns inte
längre. Det finns inte heller några andra bärande skäl för fortsatt drift av Tuna Kross
AB. Eskilstuna kommun står därmed inför två alternativ:
− Köpa NCC Roads AB:s del av Tuna Kross AB.
− Eskilstuna kommun instämmer i NCC Roads AB:s förslag och begär att Bolaget
försätts i likvidation.
Ett kommunalt ägande av Tuna Kross AB innebär att Eskilstuna kommun skulle
konkurrera med liknande verksamheter på marknaden, vilket det saknas skäl för.
Konsekvenser av likvidation för Eskilstuna kommun blir att det överskott som Tuna
Kross AB hittills årligen genererat uteblir. Eskilstuna kommuns andel av Tuna Kross
AB:s överskott har varit cirka 300 000 kronor per år. Det går dock inte att säga något
om framtida eventuella intäkter eftersom Tuna Kross AB först behöver vinna
Eskilstuna kommuns upphandling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 158, att begära Tuna
Kross AB i likvidation.
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______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
Tuna Kross AB
NCC Roads AB
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KSKF/2017:482

§ 140
Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern
Beslut
1.

Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021 antas.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen följa upp kemikalieplanen och vid
behov justera handlingsplanens åtgärder.

3.

Kostnader för funktionen som övergripande kemikaliesamordnare, externa
konsulter med kemikaliekompetens samt centrala utbildningsinsatser finansieras
inom kommunstyrelsens ram.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
9 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen gav i
verksamhetsplanen för 2016 uppdrag till kommunledningskontoret att ta fram en
koncernövergripande kemikalieplan. För implementeringen av planen behövs en
funktion som övergripande kemikaliesamordnare vid kommunledningskontoret och
vid behov extern kemikaliekompetens. Planen redovisar även en modell för hur
kemikaliearbetet kan organiseras på förvaltningar och bolag. Förslaget till
kemikalieplan gäller för hela kommunkoncernen, samt i vissa fall även utanför
kommunen som organisation. Planperioden omfattar 2019-2021.
Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen följa upp
planen och vid behov justera handlingsplanens åtgärder.
Förslaget till kemikalieplan har remitterats till styrelser och nämnder, samt till
länsstyrelsen, landstinget och 4 Mälarstäders kommuner. De synpunkter som kommit
in har sammanställts och kommenterats av kommunledningskontoret.
Finansiering av funktionen som övergripande kemikaliesamordnare, externa konsulter
med kemikaliekompetens samt centrala utbildningsinsatser sker inom kommunstyrelsens ram, befintligt tilläggsanslag för miljö. Finansiering av kostnader för
kommunens förvaltningar och bolag för deltagande i kemikaliegrupp och annan
nedlagd tid, personalkostnader för utbildning, åtgärder kopplade till kemikalieplanen
med mera sker inom befintliga ramar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 138, följande:
1. Kemikalieplan för Eskilstuna kommunkoncern 2019-2021 antas.
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2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen följa upp kemikalieplanen och vid
behov justera handlingsplanens åtgärder.
3. Kostnader för funktionen som övergripande kemikaliesamordnare, externa
konsulter med kemikaliekompetens samt centrala utbildningsinsatser finansieras
inom kommunstyrelsens ram.

Yrkanden
Arne Jonsson (C), Magnus Arreflod (MP), Niklas Frykman (L) samt Maria Chergui (V)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontorets miljö- och samhällsbyggnadsavdelning
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2018:44

§ 141
Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun
Beslut
Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
14 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Åtgärdsplan för buller i Eskilstuna
kommun är en obligatorisk produkt för kommuner med fler än 100 000 invånare,
vilken ska redovisas till Naturvårdsverket som en del i förordningen för
omgivningsbuller. Åtgärdsplanen redovisar hur Eskilstuna kommun kommer att
arbeta med bullerfrågan fram till nästa bullerkartläggning med efterföljande reviderad
åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska enligt förordningen vara antagen av
kommunfullmäktige senast den 18 juli 2018.
Åtgärdsplanen föreslår ett systematiskt angreppssätt gällande bullerfrågan med
inriktning på olika prioriterade insatsområden vilka bör hanteras inom den närmaste 4årsperioden, fram till dess att nästa bullerkartläggning ska genomföras.
Beroende på kommande val av åtgärder och omfattning behövs investeringsanslag för
att genomföra åtgärdsplanen. Åtgärdsplaneringen består främst av fördjupade
utredningar och inventeringar för framtagande av kostnadseffektiva åtgärdsförslag.
Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut i ärendet den 19 april 2018, § 76
(SBN/2018:22).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 139, att åtgärdsplan för
buller i Eskilstuna kommun godkänns.
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverade sig emot beslutet.

Yrkanden
Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontorets miljö- och samhällsbyggnadsavdelning
Stadsbyggnadsnämnden
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2018:206

§ 142
Slutrapport Torshälla 700 år
Beslut
Slutrapport för Torshälla 700 år godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
16 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att år 2017 firades Torshällas 700 års
jubileum. Under 2017 genomfördes firandet med start på stadens födelsedag den 24
februari, ett stort jubileumskalas under vecka 30 och jubileumsåret avrundades den 31
december. En jubileumsfond skapade förutsättningar för att invånare, föreningsliv
och näringsliv kunde skapa engagemang på bred front, så att fler aktörer bidrog i
genomförandet och skapade en bredd och ett djup med flera olika programaktiviteter
och evenemang under jubileumsåret. Projektet avslutades den 28 februari 2018 med
ett resultat i balans.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 144, att slutrapport för
Torshälla 700 år godkänns och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2018:207

§ 143
Årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt fråga
om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
1.

Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt
de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2017.

2.

Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
2 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att de av kommunfullmäktige utsedda
revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
Granskningen visar att årsredovisningen för 2017 är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen. Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att
direktionens interna kontroll varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen
i allt väsentligt är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Årsredovisningen visar att årets resultat uppgick till 0 miljoner kronor. Innan
slutreglering av medlemsavgifter uppgick resultatet till 18,8 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att direktionen för Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet för 2017 samt att årsredovisning för 2017 för Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 127, enligt följande:
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2017.
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2. Årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2018:208

§ 144
Årsredovisning 2017 samt fråga om ansvarsfrihet för
Vårdförbundet Sörmland
Beslut
1.

Direktionen och ledamöterna i styrelsen för Vårdförbundet Sörmland beviljas
ansvarsfrihet för 2017.

2.

Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
18 april 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att de av kommunfullmäktige
utsedda revisorerna har granskat verksamheten i Vårdförbundet Sörmland.
Revisorerna bedömer att direktionen i Vårdförbundet Sörmland har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredställande
sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Revisorerna instämmer i
förbundets bedömning att balanskravet för 2017 är uppfyllt. Förbundet redovisar ett
överskott på 1 374 000 kronor.
Revisorerna bedömer att Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2017 är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Revisorerna tillstyrker
respektive kommunfullmäktige att bevilja ansvarfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Kommunledningskontoret föreslår att direktionen och ledamöter i styrelsen för
Vårdförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2017 samt att årsredovisning 2017
för Vårdförbundet Sörmland läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 128, enligt följande:
1. Direktionen och ledamöterna i styrelsen för Vårdförbundet Sörmland beviljas
ansvarsfrihet för 2017.
2. Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland anmäls och läggs till
handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2018:232

§ 145
Årsredovisning 2017, revisionsberättelse samt fråga
om ansvarsfrihet för Regionförbundet Sörmland
Beslut
1.

Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2017.

2.

Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
15 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Regionförbundet Sörmlands
årsredovisning redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för 2017.
Årets utfall visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgår vid
årets slut till 16 miljoner kronor vilket motsvarar en soliditet på 55 procent.
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets interna kontroll,
bokföring samt förvaltning för år 2017. 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 regionstyrelsen och regionstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningskontoret föreslår att Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse
beviljas ansvarsfrihet för år 2017 och att årsredovisning för 2017 läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 129, enligt följande:
1. Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2017.
2. Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Regionförbundet Sörmlands
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KSKF/2018:245

§ 146
Årsredovisning 2017, revisionsberättelse och fråga
om ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Beslut
1.

Styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för 2017.

2.

Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
24 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands årsredovisning redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska
resultatet för 2017. Årets utfall visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Det egna
kapitalet uppgår vid årets slut till 2,4 miljoner kronor vilket motsvarar en soliditet på
30 procent.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet RAR i
Sörmland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningskontoret föreslår styrelsen för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017 och att årsredovisning
för 2017 läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 161, enligt följande:
1. Styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för 2017.
2. Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samordningsförbundet RAR Sörmland
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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KSKF/2018:244

§ 147
Fastställande av 2019 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med
gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2019 till 16 miljoner kronor, varav
Eskilstuna kommuns andel uppgår till 1,49 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
24 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Samordningsförbundet RAR i
Sörmland har inkommit med förslag till budget för år 2019.
Förbundets totala budget för 2019 beräknas till 16 miljoner kronor (kommuner
4 miljoner kronor, landstinget 4 miljoner kronor och staten 8 miljoner kronor).
Budgeten är oförändrad jämfört med 2018.
Kommunmedlemmarnas andel av förbundets årliga budget beräknas på
befolkningsunderlag per den 1 november. Eskilstuna kommuns andel av
Samordningsförbundets totala budget för 2019 är preliminärt 1,49 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att 2019 års budget för Samordningsförbundet
RAR fastställs till 16 miljoner kronor, varav Eskilstuna kommuns andel uppgår till
1,49 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 162, att
kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med
gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2019 till 16 miljoner kronor, varav
Eskilstuna kommuns andel uppgår till 1,49 miljoner kronor.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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KSKF/2017:455

§ 148
Svar på medborgarförslag – Anlägg en wakeboard
kabelbana i Eskilstunaån
Beslut
1.

Medborgarförslaget bifalles.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på lämplig plats att driva
wakeboardverksamhet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
9 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att den 24 augusti 2017 inkom ett
medborgarförslag till kommunfullmäktige om att anlägga en wakeboard kabelbana i
Eskilstunaån vid Munktellbadet eller i centrala Eskilstuna.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2017, § 229 att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. I beredning av ärendet har
kommunstyrelsen inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden.
I medborgarförslaget ges förslag om en wakeboard kabelbana, där åkning sker mellan
två torn fram och tillbaka med hjälp av en eldriven motor. Det skulle enligt
förslagsställaren göra den miljövänlig. Banan är tyst och stör inte omgivningen. Det är
en anordning för vattensport och dessa kabelparker är enligt personen bakom
förslaget mycket populärt. Det går snabbt att montera upp och skulle passa bra in i
Eskilstunas idrottsevolution.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 februari 2018,
§ 10 (KFN/2017:290), ställt sig positiv till att näringslivet och privata aktörer tar
initiativ till detta så länge det inte påverkar båtlivet på ån.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 februari 2018, § 36
(SBN/2017:427), ställt sig positiv till medborgarförslaget men ser att ytterligare
utredningar behöver göras för att se om, var och hur en anläggning i ån kan vara
möjlig.
Förslaget att anlägga banan i Eskilstunaån i centrala Eskilstuna kräver ytterligare
utredning om nödvändiga tillstånd och förmodad ansökan om dispens från
strandskyddet och en anmälan om något ska anläggas i vattnet. Förslaget kommer från
ett privat initiativ och ska inte belasta någon nämnds budget.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget förklaras besvarat samt att
en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden tar fram förslag på lämplig plats för en wakeboardbana.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 148, enligt följande:
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på lämplig plats att driva
wakeboardverksamhet.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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KSKF/2018:22

§ 149
Svar på medborgarförslag – Inför rökförbud på
kommunala lek- och badplatser
Beslut
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för införande av rökförbud på kommunala lek- och badplatser.

Yrkanden
Birgitta Eriksson (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
9 maj 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att införa
rökförbud på kommunala lek- och badplatser lämnades in till kommunfullmäktige den
31 december 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2018, § 29 att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. I beredning av ärendet har
kommunstyrelsen inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd.
Av kultur- och fritidsnämndens yttrande, nämndens beslut den 18 april 2018, § 25
(KFN/2018:88), framgår bland annat att införa ett förbud mot rökning på
kommunens badplatser och lekplatser skulle vara ett led i att öka livskvaliteten för
invånare i Eskilstuna kommun
Av stadsbyggnadsnämndens yttrande, nämndens beslut den 19 april 2018, § 88
(SBN/2017:153), framgår bland annat att förslaget om att införa rökförbud går helt i
hand med det egna arbetet kring att förbättra hälsan samt att skapa så säkra miljöer
som möjligt för barn. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för övervägande del av
kommunens drygt 100 lekplatser på allmän platsmark. Stadsbyggnadsnämnden vill
med lekplatserna tillhandahålla miljöer för barn där de kan leka och röra sig för att
främja deras utveckling och hälsa.
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Torshälla stads nämnd har i sitt yttrande, nämndens beslut den 16 april 2018, § 37
(TSN/2018:21), föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat och förutsättningar
för införande utreds vidare.
Med utgångspunkt från remissvaren och utifrån hälso- och miljövinster ser
kommunledningskontoret positivt på ett rökförbud på kommunala lek- och
badplatser. Förutsättningarna för ett införande av rökförbud behöver dock utredas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 maj 2018, § 149, enligt följande:
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för införande av rökförbud på kommunala lek- och badplatser.

Yrkanden
Birgitta Eriksson (MP) yrkar bifall till medborgarförsalget.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
Medborgarförslaget förklaras besvarat samt att kommunstyrelsen ger
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för införande av
rökförbud på kommunala lek- och badplatser.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
• Birgitta Eriksson(MP) förslag 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
förklaras besvarat samt att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag
att utreda förutsättningarna för införande av rökförbud på kommunala lek- och
badplatser.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Stadsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Torshälla stads nämnd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2018:268

§ 150
Motion - Låt start-ups lösa kommunens problem
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 11 juni 2018 lämnat in en motion – Låt start-ups lösa
kommunens problem.
Motionären yrkar på följande:
− 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.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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KSKF/2018:269

§ 151
Interpellation - Eskilstuna kommuns vattentäkter
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 11 juni 2018 lämnat in en interpellation – Eskilstuna
kommuns vattentäkter.
Interpellationen ställs till Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ordförande Ann-Sofie
Wågström (S).
______
Beslutet skickas till:
Ann-Sofie Wågström (S)
Maria Chergui (V)
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KSKF/2018:270

§ 152
Motion - Årlig första hjälpen-, hjärt- och
lungräddning- och olycksfallsutbildning för
förskolepersonal
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

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 följande:
− Att förskolepersonal årligen ska gå en första hjälpen-, hjärt-lungräddning- och
olycksfallsutbildning.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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KSKF/2018:271

§ 153
Motion - Porrfria miljöer för barn - viktig åtgärd mot
sexuella trakasserier och övergrepp
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

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 –
Porrfria miljöer för barn - viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp.
Motionärerna yrkar på följande:
− 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.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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KSKF/2018:272

§ 154
Interpellation - Hemlaås för kvinnor
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 12 juni 2018 lämnat in en interpellation – Hemlaås för
kvinnor.
Interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
Beslutet skickas till:
Göran Gredfors (M)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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