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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35
Ajournering klockan 15:20-15:22

Beslutande

Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Lars-Göran Karlsson (S) ersätter Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Lillemor Nordh (C) ersätter Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Nina Tuncer (S)
Lars Andersson (S)
Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)

Utses att justera

Niklas Frykman (L)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 16 oktober 2017, kommunstyrelsens
kansli, stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Marie Johansson-Saati

Ordförande

...........................................................................................
Jimmy Jansson

Justerande

...........................................................................................
Niklas Frykman

Paragrafer

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

Kommunstyrelsen 2017-10-10

Anslaget sätts upp

2017-10-17

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, kommundirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Mimi Axelsson, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
Maria Ståhl, koordinator
Marielle Lahti, gruppledare Miljöpartiet de gröna
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KSKF/2017:1

§ 182
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 5 september 2017
till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Ulla Jilsmo (L)
efter Jane Sundin (L)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 10 oktober 2017 inkommit med en skrivelse i ärendet med
förslag till val av ledamot till Kommunala rådet för funktionshindersfrågor.
______

Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:427

§ 183
Delårsrapport 2, 2017 kommunstyrelsen
Beslut
1. Kommunledningskontorets delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2017
godkänns.
2. Konsult och uppdrags affärsplan delårsrapport 2 för perioden januari-augusti
2017 godkänns.
3. Komplettering av processmål för 2016-2019 för kommunledningskontoret
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt
kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-augusti 2017.
Kommunledningskontoret har upprättat en komplettering av processmål för åren
2016-2019.
Kommunledningskontoret
Budget och ekonomisk redovisning
Kommunledningskontorets totala intäkter för 2017 budgeteras till 375 miljoner
kronor. Av dessa är kommunledningskontorets driftram 325 miljoner kronor.
Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten
(fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken ”övriga
kommungemensamma kostnader” i kommunens samlade rapportering och inkluderas
inte i detta ärende.
Ekonomiskt utfall januari-augusti
Utfall för perioden uppgår till 35 miljoner kronor att jämföra med budgeterat
resultat 0.
För helåret 2017 prognosticeras ett resultat på 19 miljoner kronor. Många av
kommunledningskontorets kostnader uppkommer senare under hösten.
Kommunledningskontorets åtaganden
Kommunledningskontoret har totalt 48 åtaganden för 2017. Av dessa är 2 klara, 43 är
pågående och 3 är av olika anledningar försenade eller inte påbörjade.
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Processmål för åren 2016-2019 – komplettering
Kommunfullmäktige beslutade 2015 om processmål 2016-2019 i perspektivet
Effektiv organisation som gäller kommunövergripande. I och med detta beslut får
kommunledningskontoret som förvaltning egna målvärden för dessa processmål.
Under hösten 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om processmål som avsåg att
spegla kommunledningskontorets operativa arbete i det externa perspektivet. Tre
processmål saknade i det beslutet målnivåer för åren 2016-2019. Två av dess
processmål får nu målvärden. Det tredje utgår då förändrade förutsättningar gör att
det inte är relevant att följa.
Konsult och uppdrag
Budget och ekonomisk redovisning
Konsult och uppdrags totala intäkter för 2017 är budgeterade till 322,2 miljoner
kronor och totala kostnader är budgeterade till 317,6 miljoner kronor, vilket ger ett
resultatkrav om 4,6 miljoner kronor.
Ekonomiskt utfall januari-augusti
Utfall för perioden uppgår till 5,3 miljoner kronor, vilket stämmer med budgeterat
periodresultat.
Resultatprognos för helåret är 2,9 miljoner kronor, vilket innebär ett plusresultat med
1,7 miljoner kronor under resultatkravet.
Avvikelser: Prognostiserade ökade kostnader mot budget med 4,5 miljoner kronor,
prognostiserade ökade intäkter mot budget med 2,8 miljoner kronor, differens med
1,7 miljoner kronor. Den försämrade prognosen mot Delårsrapport 1 2017 beror på
anlitande av konsulter till högre kostnad än för egen personal. Det är nödvändigt för
att möta efterfrågan då konsult och uppdrag har svårighet att rekrytera aktuella
kompetenser snabbt, främst inom it-verksamhet men även inom till exempel
upphandlingsverksamhet.
Åtgärder: Vid behov av medarbetare inom förvaltningen avsöks ledig kapacitet på alla
enheter, med samma eller liknande kompetens, för fullt resursutnyttjande med redan
anställd egen personal. Fokus är på att avsluta rekryteringsprocesser för att i lägre grad
behöva anlita konsulter.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2017 om överföring av 3,2 miljoner kronor
från 2016 års resultat till konsult och uppdrags resultatfond, som då uppgår till 4
miljoner kronor. Överföring av 1 miljon kronor från resultatfonden har skett till
resultaträkningen, vilket används 2017 för beslutade utvecklingsåtgärder.
Förvaltningen arbetar med strukturen för ekonomistyrningen samt standard för
prismodellen enligt plan.
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Konsult och uppdrags åtaganden
I konsult och uppdrags affärsplan för 2017 finns 29 åtaganden och 27 pågår enligt
plan och 2 är klara.
____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag
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KSKF/2017:456

§ 184
Delårsrapport 2, 2017 Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har den 5 oktober 2017 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att det ekonomiska resultatet för de åtta första
månaderna visar att kostnaderna har ökat med 6,2 procent beroende på ökat antal
barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,9 procent. Prognosen för
helåret pekar på ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor högre
än budgeterat.
Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 33 miljoner kronor.
Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga samt
vård- och omsorgsboenden för äldre.
Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt
arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första åtta månader gavs
startbesked motsvarande 491 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400
startbesked för helåret. Det finns också detaljplaner framtagna för byggande av cirka
600 bostäder
Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål
att sänka arbetslösheten från dagens 13,1 procent till tio procent fram till 2020.
Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu nära 1000 personer genom olika jobb-,
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser vilket också är målet för året.
Samtidigt pågår ett strategiskt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i
Eskilstuna. 200 arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar.
Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.
Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den
positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen.
Betygsresultaten fortsätter att förbättras i både grundskolan och gymnasiet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

8(47)

2017-10-10

KSKF/2017:428

§ 185
Kommunstyrelsens preliminära verksamhetsplan
2018 och Affärsplan för konsult och uppdrag 2018
Beslut
1. Kommunledningskontorets preliminära verksamhetsplan 2018 antas.
2. Konsult och uppdrags preliminära affärsplan 2018 antas.
3. Investeringsbudget för konsult och uppdrag 2018 avseende inventarier och
immateriella tillgångar om totalt 34 550 000 kronor antas.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till preliminär
verksamhetsplan för 2018. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Deltar ej i beslutet
Niklas Frykman (L) deltar ej i beslutet.
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt preliminär verksamhetsplan 2018.
Konsult och uppdrag har sammanställt preliminär affärsplan 2018 och
investeringsbudget 2018 avseende inventarier och immateriella tillgångar.
Kommunledningskontoret
En preliminär verksamhetsplan är framtagen med fokus på styrkort, processmål och
åtaganden från Årsplan 2018. Den definitiva verksamhetsplanen kommer att
kompletteras med bland annat omvärldsfaktorer, utmaningar, kommunledningskontorets egna åtaganden och analys kring medarbetare och ekonomi.
Konsult och uppdrag
Affärsplanen är konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga
förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar mål och inriktning för verksamheten
under 2018. Ordet affärsplan är valt därför att konsult och uppdrags verksamhet ska
drivas på affärsmässiga grunder. Utifrån affärsplanen kommer enheterna att arbeta
fram lokala affärsplaner.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag och bifall till
Vänsterpartiets förslag till preliminär verksamhetsplan 2018.
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på
Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till preliminär
verksamhetsplan 2018.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag till preliminär verksamhetsplan 2018.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till preliminär
verksamhetsplan 2018.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på kommunledningskontorets förslag
till preliminär verksamhetsplan 2018.

•

Göran Gredfors (M) yrkande om avslag på Vänsterpartiets förslag till
preliminär verksamhetsplan 2018.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer bifall till
kommunledningskontorets förslag till preliminär verksamhetsplan 2018 mot bifall till
Vänsterpartiets förslag till preliminär verksamhetsplan 2018.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag
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KSKF/2017:198

§ 186
Revidering av policy för ägarstyrning av Eskilstuna
kommuns hel- och delägda bolag
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policy för Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag enligt bilaga 1
tillhörande ärendet godkänns.
2. Bolagspolicy i Eskilstuna kommun beslutad av kommunfullmäktige den 28
november 2004, § 2 upphör att gälla.
3. Riktlinjer för bolagsstyrning ”God sed för styrning av Eskilstuna kommuns
bolag” beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2006, § 8 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har i samverkan
med Eskilstuna Kommunföretag AB utarbetat förslag till ny bolagspolicy för bolag
som är hel- eller delägda av Eskilstuna kommun.
Bolagspolicyn är långsiktig och övergripande. Den kompletteras årligen med
ägardirektiv innehållande verksamhetsmål och avkastningskrav för Eskilstuna
Kommunföretag AB med helägda dotterbolag.
Det nya dokumentet (bilaga 1 tillhörande ärendet) ersätter både bolagspolicy för
Eskilstuna kommun samt god sed för styrning av Eskilstuna kommuns bolag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:457

§ 187
Revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens
reglemente med anledning av den nya lagen
(2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för miljö- och
räddningstjänstnämnden, daterat den 11 september 2017, antas och träder ikraft
den 1 november 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
september 2017. Av skrivelsen framgår att en ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare har antagits. Lagen innebär nya uppgifter för kommunerna, som
har fått ansvar för delar av tillsynen.
Lagen i korthet
Tillverkare och importörer måste anmäla alla produkter som omfattas av lagen och
som ska säljas till konsumenter på den svenska marknaden till Folkhälsomyndigheten.
Det ska ske senast sex månader innan produkten får börja säljas.
Det ställs särskilda krav på hur produkterna förpackas och presenteras för
konsumenter. Till exempel ställs krav på information, innehållsförteckning,
hälsovarningar och hur produkterna får marknadsföras. Tillverkare och importörer
ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som ställs på produkterna för
försäljning.
Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.
All försäljning av e-cigaretter till konsumenter måste anmälas i förväg. För
näringsidkare med försäljning i Sverige ska anmälan ske till kommunen där
försäljningen ska ske. För gränsöverskridande försäljning gäller särskilda regler.
Den som ska sälja e-cigaretter till konsumenter har också en skyldighet att utöva så
kallad egenkontroll. Ett egenkontrollprogram ska lämnas in samtidigt som anmälan
görs.
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Den som säljer e-cigaretter i strid mot denna lagstiftning kan dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader. Kommunen kan även besluta om förbud att sälja ecigaretter och påfyllningsbehållare under högst sex månader.
Kommunens ansvar
Kommunen kommer att vara ansvarig för den omedelbara tillsynen över att denna lag
och anslutande föreskrifter följs avseende:
• Åldersgräns
• Anmälan om försäljning och egenkontroll
• Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
• Produktpresentation på försäljningsstället
För de två första punkterna delas tillsynsansvaret med Polismyndigheten.
Kommunledningskontorets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med miljö- och
räddningstjänstförvaltningen.
Kommunledningskontoret föreslår att miljö- och räddningstjänstnämnden ska vara
ansvarig nämnd för kommunens uppgifter enligt den nya lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta motiveras med att miljö- och
räddningstjänstnämnden redan idag fullgör likande kommunala tillsynsuppgifter enligt
tobakslagen, lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen.
Utifrån det bedöms miljö- och räddningstjänstnämnden vara den av kommunens
nämnder som är mest lämpad för det nya ansvarsområdet.
Kommunledningskontoret har utifrån ovanstående tagit fram ett förslag till reviderat
reglemente för miljö- och räddningstjänstnämnden.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2015:57

§ 188
Beslut om verkställande av dom avseende
grundbelopp 2015 för British Mini Schools AB
- mål nr 634-15
Beslut
1. Beslut om grundbelopp 2015 för huvudmannen British Mini Schools AB avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
2. British Mini Schools AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till
en summa av totalt 672 333 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av beloppet
avser totalt 591 795 kronor förskolan British Mini Schools och totalt 80 538 kronor
avser förskolan British Mini Schools Stenby. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Bakgrund och skäl för beslut
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016
gällande grundbelopp 2015 avseende British Mini Schools AB. Domen innebär att
kommunen på nytt ska beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen samt
ersättning för administration. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom detta
beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär att
British Mini Schools AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 672 333 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av beloppet
avser totalt 591 795 kronor förskolan British Mini Schools och totalt 80 538 kronor
avser förskolan British Mini Schools Stenby.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående skolor,
enligt bilaga tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De fristående
förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som
motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
British Mini Schools AB
Överklagandehänvisning bifogas beslutet
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KSKF/2015:58

§ 189
Beslut om verkställande av dom avseende
grundbelopp 2015 för British Schools AB
- mål nr 633-15
Beslut
1. Beslut om grundbelopp 2015 för huvudmannen British Schools AB avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader, administration samt öppen
fritidsverksamhet godkänns.
2. British Schools AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 1 390 109 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning
av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Bakgrund och skäl för beslut
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016
gällande grundbelopp 2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att
kommunen på nytt ska beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för
administration samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom
genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet.
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär att
British Schools AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 1 390 109 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för lokalkostnader
per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående skolor,
enligt bilaga tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De fristående
skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som
motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala skolan. Bidraget
grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens skollokaler dividerat
med antal budgeterade elever för det kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen fritidsverksamhet
till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen motsvarande verksamhet.
Kommunen budgeterar för kostnaden för öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs
4-6 som en del i grundbeloppet. Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i
årskurs 4-6 hos de fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är ingen
närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett terminskort och
får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller hur lite den själv vill.
För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför ersättning för öppen
fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom kommunen inte har någon
uppgift om hur många barn som de facto deltar i den kommunala öppna
fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor, både kommunala och
fristående, får lika stort bidrag för den öppna fritidsverksamheten, oavsett hur många
elever som de facto nyttjar en plats. Denna hantering innebär att kommunen uppfyller
likabehandlingsprincipen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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British Schools AB
Överklagandehänvisning bifogas beslutet
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KSKF/2015:67

§ 190
Beslut om verkställande av dom avseende
grundbelopp 2015 för Amisgo AB - mål nr 815-15
Beslut
1. Beslut om grundbelopp 2015 för huvudmannen AmiSgo AB avseende förtydligande
av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
2. AmiSgo får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av
totalt 275 664 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det
justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Bakgrund och skäl för beslut
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom, mål nr 815-15, den 20 oktober 2016
gällande grundbelopp 2015 avseende AmiSgo AB. Domen innebär att kommunen på
nytt ska beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen samt ersättning för
administration. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom detta beslut.
Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av grundbeloppets nivå
för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av redovisningen av
lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär att
AmiSgo får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt
275 664 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för lokalkostnader
per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående skolor,
enligt bilaga tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
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ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De fristående
skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som
motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala skolan. Bidraget
grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens skollokaler dividerat
med antal budgeterade elever för det kommande verksamhetsåret.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Amisgo AB
Överklagandehänvisning bifogas beslutet
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KSKF/2016:37

§ 191
Beslut om verkställande av dom avseende
grundbelopp 2016 för British Mini Schools AB
- mål nr 366-16
Beslut
Beslut om grundbelopp 2016 för huvudmannen British Mini Schools AB avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader godkänns.

Bakgrund och skäl för beslut
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom, mål nr 366-16, den 20 oktober 2016
gällande grundbelopp 2016 avseende British Mini Schools AB. Domen innebär att
kommunen på nytt ska beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen. Kommun
verkställer ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats
och innebär ingen förändring av grundbeloppets nivå för 2016. Beslutet innebär
således ett förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2016 avser 15 406 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående skolor,
enligt bilaga tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De fristående
förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som
motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
British Mini Schools AB
Överklagandehänvisning bifogas beslutet
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KSKF/2016:38

§ 192
Beslut om verkställande av dom avseende
grundbelopp 2016 för British Schools AB
- mål nr 367-16
Beslut
Beslut om grundbelopp 2016 för huvudmannen British Schools AB avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt öppen fritidsverksamhet godkänns.

Bakgrund och skäl för beslut
Förvaltningsrätten i Linköping meddelade dom, mål nr 367-16, den 20 oktober 2016
gällande grundbelopp för 2016 avseende British Schools AB. Domen innebär att
kommunen på nytt ska beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen samt
ersättning för öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär ingen förändring av
grundbeloppets nivå för 2016. Beslutet innebär således ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2016 avser 15 019 kronor ersättning för lokalkostnader
per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående skolor,
enligt bilaga tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som t ex uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De fristående
förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp som
motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen fritidsverksamhet
till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

21(47)

2017-10-10

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen motsvarande verksamhet.
Kommunen budgeterar för kostnaden för öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs
4-6 som en del i grundbeloppet. Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i
årskurs 4-6 hos de fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är ingen
närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett terminskort och
får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller hur lite den själv vill.
För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför ersättning för öppen
fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom kommunen inte har någon
uppgift om hur många barn som de facto deltar i den kommunala öppna
fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor, både kommunala och
fristående, får lika stort bidrag för den öppna fritidsverksamheten, oavsett hur många
elever som de facto nyttjar en plats. Denna hantering innebär att kommunen uppfyller
likabehandlingsprincipen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
British Schools AB
Överklagandehänvisning bifogas beslutet
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KSKF/2017:291

§ 193
Avfallsplan - beslut om utställning
Ärendet protokollförs i separat B-protokoll.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

23(47)

2017-10-10

KSKF/2017:515

§ 194
Försäljning del av Aspestahult 1:1 och
Kjula-Asplund 1:3
Beslut
1. Försäljning av ett cirka 18 hektar stort område av Aspestahult 1:1 och KjulaAsplund 1:3 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga
överlåtelsehandlingar.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
september 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun överlåter ett cirka 18
hektar stort område av fastigheterna Aspestahult 1:1 och Kjula-Asplund 1:3, belägna
inom Eskilstuna Logistikpark. Området överlåts till Rockwool AB vilket avser uppföra
en anläggning för tillverkning av stenull. Köpeskillingen uppgår till 35,1 miljoner
kronor.
Aspestahult 1:1 och Kjula-Asplund 1:3 är en del av Eskilstuna Logistikpark vid Kjula.
I området finns tillgängligt den elinfrastruktur som anläggningen behöver. Vidare förs
vissa diskussioner med Eskilstuna Energi och Miljö AB om en möjlighet till återföring
av den överskottsvärme som driften av anläggningen ger upphov till. Värmen skulle
därmed kunna nyttjas, inledningsvis, inom logistikparken. Anläggningen beräknas
sysselsätta ett hundratal anställda.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Beslutet leder till ett effektivt nyttjande av resurser och befintlig infrastruktur.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Rockwool AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:410

§ 195
Förändring av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster, Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen
bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom
allmän vatten- och avloppsanläggning. Huvudmannen för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Eskilstuna kommun, affärsområde Vatten och Avlopp inom
Eskilstuna Energi och Miljö AB, har utrett i vilken omfattning som
verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna behöver uppdateras och lämnat
förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.
Totalt 21 befintliga fastigheter föreslås tas in i verksamhetsområde för respektive tjänst
enligt beslutsunderlag daterat den 30 maj 2017. Flera av dessa kommer att styckas upp
vid kommande exploatering.
Områden som i ärendet tas upp för beslut kan delas in i två kategorier:
1. Kommunala eller privata exploateringar (detaljplaner för bostäder).
2. Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Tydlighet ifråga om ansvar och ekonomi för vatten- och
avloppsförsörjning är angeläget för fastighetsägare.
Miljömässig dimension Att ordna spillvattenhantering i allmän regi är en mycket
viktig insats för att minska näringsbelastning samt övriga utsläpp till våra vattendrag
och grundvatten.
Ekonomisk dimension Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska inrättas
där villkoren enligt Vattentjänstlagen är uppfyllda, så att rätt juridiska förhållanden
gäller ifråga om när vatten- och avloppshuvudmannen ska ha det ekonomiska ansvaret
för vatten- och avloppsanläggningen, vilket detta beslut stödjer.
Effektiv organisation Beslutet är en förutsättning för effektiv allmän vatten- och
avloppsverksamhet i växande skala samt nyexploatering för bostäder.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:58

§ 196
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2030
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 godkänns. Översiktsplan 2030 bedöms
vara i huvudsak aktuell. Översiktsplan 2030 behöver revideras utifrån de punkter som
följer av ”Aktualitetsprövning av översiktsplan/er Eskilstuna kommun 2017”.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
september 2017. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige ska minst en gång
varje mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan är aktuell.
Aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige:
•
•
•

fattar beslut om att planen, inklusive tillägg och fördjupningar är aktuell
tar ställning till att översiktsplanen stämmer överens med den rådande
politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning
samt hushållning med naturresurser
tar ställning till den redogörelse länsstyrelsen presenterat om statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet.

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 § på vad
som ska framgå av översiktsplanen. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det
tillkommit nya förutsättningar och anspråk.
Kommunledningskontorets bedömning
Aktualitetsprövningen av översiktsplan 2030 innebär att alla ställningstaganden och
faktaunderlaget har analyseras utifrån nuläget och trender för att bedöma om planen
är aktuell. Arbetet har genomförts tillsammans med ansvariga tjänstemän för
respektive frågor i kommunkoncernen och i dialog med politiker i nämnder och bolag.
På en rad punkter har förutsättningarna och politiska prioriteringar förändrats varför
nya underlag och bedömningar behöver tas fram. Kommunledningskontorets
bedömning är att översiktsplan 2030 behöver revideras för att vara aktuell och fungera
som styrdokument för användning av mark och vatten i Eskilstuna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:116

§ 197
Svar på motion om att införa demokrativeckor på
Eskilstunas gymnasieskolor
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet
till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
september 2017. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari
2017 inkommit med en motion.
Motionären yrkar:
- att demokrativeckor införs årligen på de kommunala gymnasieskolorna enligt
motionens intentioner.
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppmuntra de privata gymnasierna att
också införa årliga demokrativeckor enligt motionens intentioner.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 9 januari 2017 § 44 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Barnoch utbildningsnämnden beslutade den 21 juni 2017 § 41 förorda att motionen avslås.
Kommunledningskontorets bedömning
I läroplanernas inledande kapitel understryks att utbildningen ska förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska
värderingar som det svenska samhället vilar på. Demokrati och mänskliga rättigheter
finns också med som centralt innehåll i både kurs- och ämnesplaner. Både som
kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och i form av att utveckla
demokratiska förmågor.
Gymnasieskolan har som mål att varje elev;
”kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om
mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga
erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor
utsätts för förtryck och kränkande behandling samt,
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medverkar till att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra
människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för
ögonen.” (Gy 11 Kap 2.2 Normer och värden)
I förskolan och skolan ska barn och elever utveckla demokratiska förmågor som till
exempel kommunikativ förmåga och kritiskt tänkande. Detta för att förbereda dem
för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare. Dessa förmågor utvecklas genom
att tillsammans kommunicera kring gemensamma frågor och att aktivt delta i
reflekterande samtal kring normer och värden.
Samtalet som form finns i de flesta ämnen. Utvecklandet av kommunikativa förmågor
som dessa beskrivs i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan i det centrala
innehållet för alla språkämnen under rubriker som lyssna, tala, samtala, diskutera men
också i ämnen som idrott och hälsa, matematik, musik, fysik, kemi, biologi, teknik,
geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Olika förmågor kopplade till kritiskt tänkande, kritiskt förhållningssätt och reflektion
är också centrala gällande utvecklandet av demokratisk kompetens. I kurs- och
ämnesplaner för grundskola och gymnasium finns dessa förmågor i det centrala
innehållet för flera ämnen.
I gymnasieskolans läroplan (Gy-11) finns demokrati och mänskliga rättigheter med i
det centrala innehållet för kurserna; Historia 1a1, 1b, Samhällskunskap 1a1, 1b och
Naturkunskap 1a1, 1b.
Att träna och utveckla ett kritiskt förhållningssätt finns med som centralt innehåll i
kurserna Engelska 5, 6, Historia 1a1, 1b, Naturkunskap 1a1, 1b, Samhällskunskap 1a1,
2, Svenska 1, 2, 3 och Svenska som andra språk 1, 2, 3.
Hur skolan utformar sin verksamhet för att möta det demokratiska uppdraget, skiljer
sig åt mellan och inom skolorna, programmen, klasserna och grupperna, och anpassas
efter elevernas behov, förutsättningar och sammanhang. Bedömningen är att det
motionären vill uppnå med ”demokrativeckor”, redan finns reglerat i de statliga
styrdokumenten.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett hållbart värdegrundsarbete sker som en integrerad del i helheten. För att nå dit
behöver man arbeta systematiskt. Utifrån styrdokument behöver skolpersonal
tillsammans med elever omfamna och erövra värdegrunden - vad den står för i
verksamheten och på vilken sätt den blir synlig hos oss. Demokratisk kompetens
utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka
sin mening i alla frågor som berör dem.
Att arbeta hållbart med demokrati betyder att alla har möjlighet att påverka och delta i
beslutsfattande. Detta förutsätter att elever känner till vilka villkor och ramar som
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gäller i olika situationer. Att synliggöra vilket inflytande elever har är därför en
utgångspunkt.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lillemor Nordh (C) och Lars-Göran Karlsson
(S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag innebärande att motionen avslås.

•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag att motionen avslås.
______
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KSKF/2017:224

§ 198
Svar på motion - Inför valfrihet i hemtjänsten
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen förklaras besvarad.
2. Kommunstyrelsen får i samverkan med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att utreda erfarenheter och konsekvenser av valfrihetssystem (LOV) som ska
ligga till grund för kommunens ställningstagande om att införa LOV inom
äldreomsorgen.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för bifall till motionen.
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för avslag på motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att Erika Rydja Sandvik (L) har den 9 februari
2017 lämnat in en motion om att införa valfrihet i hemtjänsten.
Motionären yrkar:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder
införa valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Motionären beskriver att andelen äldre ökar i Sverige. De som nu blir pensionärer är
aktivare, friskare och mer väl medvetna om sina rättigheter. De kommer att ställa
större krav på omsorg och hemtjänst. De vill själva bestämma hur det skall städas, hur
maten skall lagas och framförallt vem som kommer in i deras hem och gör det. För att
kunna möta de här utmaningarna räcker det inte med en kommunal utövare.
Kvaliteten blir bättre med konkurrens. Motionären menar vidare att LOV skapar
möjligheter för små, lokala företag att starta verksamhet inom omsorg och hemtjänst.
Fler aktörer ger högre löner för de som arbetar i branschen och fler arbetsgivare att
välja mellan. Motionären menar att det finns möjligheter att med kommunala beslut
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förstärka och lyfta en kvinnodominerad bransch, och förbättra dess status och
attraktivitet som framtida arbetsplats.
Motionen remitterades till vård- och omsorgsnämnden för yttrande den 12 april 2017.
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt beslut från den 13 juni 2017 § 70 föreslagit
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. Enligt beslutet bör erfarenheter och
konsekvenser av LOV klarläggas genom en särskild utredning som ligger till grund för
kommunens ställningstagande om att införa LOV inom äldreomsorgen.
Motiveringar till nämndens beslut är att valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ
till upphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Lagen bygger på
grundläggande principer; icke-diskriminering och likabehandling, öppenhet,
proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Syftet med LOV är att underlätta för
upphandlande myndigheter att ge brukaren tillgång till vissa tjänster med bästa möjliga
kvalitet. Avsikten är att valfriheten ska leda till ökad möjlighet för brukaren att
bestämma vem som ska utföra tjänsten. Detta kan leda till ökad konkurrens på
berörda marknader samt underlätta för små och medelstora företag att erbjuda sina
tjänster.
Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer antalet kommuner som infört lagen
om valfrihetssystem. Antalet kommuner i landet som till och med november 2016
infört valfrihetssystemet och publicerat ett förfrågningsunderlag på valfrihetswebben
är 162 stycken. Valfrihetssystem inom kommunal omsorg är vanligast inom
hemtjänsten.
Tjänsteskrivelsen som föranledde nämndens beslut pekar även på flera studier och
uppföljningar som har gjorts bland annat på Statskontoret, Socialstyrelsen,
Äldrecentrum och Svenskt näringsliv. Det har konstaterats både fördelar och
nackdelar med införandet av LOV i de kommuner som tillämpar lagen. De flesta
brukare väljer utförare enligt LOV framför allt inom äldreomsorgen. Resultatet visar
också på mer nöjda brukare i kommuner som har ett valfrihetssystem enligt LOV.
Däremot finns det även risk för kostnadsmässigt negativa konsekvenser med flera
aktörer inblandade.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontorets anser att Eskilstuna kommun även fortsättningsvis ska
arbeta målinriktat med kvalitetssäkring och kvalitetshöjning samt utveckla metoder
som leder till en verksamhet som i hög grad tillgodoser brukares behov och utgör god
grund för nöjda brukare. Detta arbete behöver däremot inte stå i ett
motsatsförhållande till en utredning av erfarenheter och konsekvenser av LOV för att
senare kunna ta ställning till dess införande i kommunen.
Kommunledningskontoret anser att införande av valfrihet inom till exempel hemtjänst
kan öka risken för en ojämlik vård för vissa grupper som har svårt att göra egna val.
Det måste utredningen särskilt uppmärksamma i bedömningen. En annan viktig
bedömning som utredningen också ska uppmärksamma är att säkerställa god kvalitet i
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omsorgen. Lagen om valfrihet i sig är inte en självklar metod att skapa god kvalitet.
Alltför många utförare kan försvåra för vårdgivarna att samordna vården och
omsorgen. Något som är avgörande för kvaliteten för vården och omsorgen om de
allra mest sjuka.
Det finns inga hinder till att utreda konsekvenserna av LOV som eventuellt kan ligga
till grund för kommunens ställningstagande.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Det finns inga märkbara ekonomiska konsekvenser förutom kostnaden för själva
utredningen.
Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:
1. Motionen förklaras besvarad.
2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda erfarenheter och konsekvenser av
valfrihetssystem (LOV) som ska ligga till grund för kommunens ställningstagande om att
införa LOV inom äldreomsorgen.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar att beslutspunkten två i kommunledningskontorets förslag ändras
enligt följande:
Kommunstyrelsen får i samverkan med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda erfarenheter
och konsekvenser av valfrihetssystem (LOV) som ska ligga till grund för kommunens
ställningstagande om att införa LOV inom äldreomsorgen.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på motionen.
Niklas Frykman (L), Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
motionen.
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt
till Sarita Hottis (S) ändringsyrkande till beslutspunkten två.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) ändringsyrkande i beslutspunkten två i
kommunledningskontorets förslag.
• Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till motionen.
• Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på motionen.
• Annelie Klavins Nyströms (M) yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag med Sarita Hottis (S) ändringsyrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Sarita Hottis (S) med fleras förslag att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad samt att punkten två ändras.

Omröstning 1
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionen, röstar JA.
Den som röstar på Maria Cherguis (V) förslag, innebärande att avslå motionen, röstar
NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)

Ja

Nej

Avstår
X

Mikael Edlund (S)

X

Marie Svensson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Lillemor Nordh (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

1

X
11

Omröstningsresultat
Med 3 JA-röster för bifall till Niklas Frykmans (L) förslag mot 1 NEJ-röst för bifall till
Maria Cherguis (V) förslag samt 11 ledamöter som avstår från att rösta, finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Niklas Frykmans (L) förslag.

Omröstning 2
Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkandet, röstar JA.
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionen, röstar NEJ.
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Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)

Ja
X

Mikael Edlund (S)

X

Marie Svensson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Lillemor Nordh (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
10

3

2

Omröstningsresultat
Med 10 JA-röster för bifall till Sarita Hottis (S) med fleras förslag mot 3 NEJ-röster
för bifall till Niklas Frykmans (L) med fleras förslag samt 2 ledamöter som avstår från
att rösta, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat enligt Sarita Hottis (S) med
fleras förslag innebärande att motionen förklaras besvarad samt att ändringsyrkandet
bifalls.
_____
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KSKF/2017:394

§ 199
Svar på motion - Inför E-petitioner i Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) föreslår i en motion att komunfullmäktige ska besluta om att se över
en implementering av systemet med e-petitioner eller liknande system i Eskilstuna
kommun. Bakgrunden är att systemet med medborgarförslag kommer att upphöra.
Vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 199, beslutade kommunfullmäktige att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontorets beredning
I Årsplan för 2018, antagen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14-15 juni
2017, § 179, behandlas frågan om invånar- och medborgardialog. Här framgår dels att
medborgarförslagen ska avskaffas, samt dels att möjligheten att ersätta
medborgarförslagen med e-petitioner ska utredas.
Eftersom kommunfullmäktige i och med Årsplan för 2018 redan har beslutat i
enlighet med motionärens förslag, föreslår kommunledningskontoret att motionen ska
förklaras besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag
innebärande att motionen förklaras besvarad.

•

Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till motionen.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag att motionen förklaras besvarad.
______
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KSKF/2017:130

§ 200
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisning av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kapitlet 33 § kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige
får då avskriva motionen från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen
fortsätta.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka
motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har väckts
i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats. Avstämning har skett med
kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Av sammanställningen för oktober 2017 framgår att det totalt finns 23 motioner som
inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas tre besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. En av motionerna har inkommit under
2016 och resterande har inkommit under 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:17

§ 201
Redovisning av medborgarförslag som inte
slutbehandlats i kommunfullmäktige
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från och med 2013 är det möjligt att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna
kommun. Ett medborgarförslag ska enligt kommunens bestämmelser beredas så att
beslut tas inom sex månader från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En
redovisning över de medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har tagit fram en rapport som redovisar status för inkomna
medborgarförslag per den 14 september 2017.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 192 medborgarförslag, varav 29
stycken hittills under år 2017. Antalet slutbehandlade medborgarförslag uppgår till
totalt 171 stycken.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:6

§ 202
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 1 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 20 juni 2017, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 13 juni 2017 samt vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport
den 16 maj 2017, för kvartal 1 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal ska varje kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen, SoL. Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och
avser icke verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det första kvartalet 2017 från socialnämnden, Torshälla stads
nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – 21 ärenden. Fyra (4) av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal 3 2016. Tre av dessa ärenden är rapporterade som ej verkställda i
kvartal 4 2016.
Nio (9) av de 21 ej verkställda besluten för kvartal 1 2017 gäller kontaktfamilj. Sju (7)
ärenden gäller boendestöd, fyra (4) ärenden gäller kontaktperson samt ett (1) ärende
vuxen/missbruksinsats. De allra flesta förseningar, sammanlagt 18,beror på
resursbrist, främst när det gäller boendestöd samt svårigheter att hitta lämpliga
kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – sex (6) ärenden. Tre (3) av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller omsorg om funktionshindrade och
avser hemtjänst, trygghetslarm samt boendestöd. Ytterligare tre (3) ärenden ingår inom
ramen för individ- och familjeomsorg och avser bostad, kontaktfamilj samt
kontaktperson.
Vård- och omsorgsnämnden – 21 ärenden varav:
• Boende inom socialpsykiatrin. Sex (6) ärenden. Förseningen handlar om
resursbrist.
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•
•
•
•
•

Boendestöd inom socialpsykiatrin. Fyra (4) personer har fått vänta på
verkställighet av sina beslut.
Hemtjänst. Fyra (4) personer har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
Nattinsats hemstjänst. Två (2) ärenden har inte kunnat verkställas inom tre
månader.
Korttidsvistelse/växelvård. Ett (1) ärende som inte har verkställas på den
enskildes egen begäran.
Sysselsättning. Fyra (4) beslut har inte verkställts.

Samtliga beslut om äldreboende har kunnat verkställas inom tre månader.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:430

§ 203
Yttrande över betänkandet Nästa steg? - Förslag för
en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:60
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 15 augusti 2017, antas och
översänds till Regeringskansliet, Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att
bland annat göra en översyn och sammanhållen analys av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor.
Utredningen har när det gäller minoritetspolitikens övergripande inriktning gjort två
bedömningar. Den första bedömningen är att minoritetspolitiken behöver inriktas på
att i större utsträckning föra över kunskaper i språk och kultur mellan generationerna.
I synnerhet bör frågor som rör språkvitalisering och ungdomars delaktighet prioriteras.
Den andra bedömningen är att minoritetspolitiken behöver integreras bättre inom
andra politikområden. Två av utredningens förslag tar sikte på att regleringen av de
nationella minoriteternas rättigheter inom förskolan och äldreomsorgen ska överföras
från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen.
Utredningen konstaterar att kunskapen och medvetenheten om minoritetspolitiken
och skälen för denna bland ansvariga i kommuner och landsting generellt är högst
bristfällig. Detsamma gäller majoritetssamhällets kunskaper om nationella minoriteter
och minoritetsspråken.
Det finns därför behov av en nystart i fråga om statens uppföljning och samordning
av tillämpningen av minoritetslagen.
Utredningen föreslår en rad förtydliganden i lagen:
• Alla kommuner ska anta dokumenterade minoritetspolitiska mål och
riktlinjer, som ska följas upp.
• Formuleringar om skyldigheten att samråda föreslås bli tydligare.
• En särskild myndighet för uppföljning, samordning och främjande av
minoritetspolitiken inrättas.
• Texten om skyldigheten att erbjuda förskola och äldreomsorg ändras
från helt eller delvis till helt eller väsentlig del.
• Kunskapshöjande åtgärder och synliggörande av nationella minoriteter.
Utredningen föreslår också en tydligare lagstiftning om förskola och äldreomsorg.
Kommuner föreslås bli skyldiga att fråga vårdnadshavare om önskemål avseende
förskola och informera äldre som ansöker om omsorg om deras rättigheter.
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Utredningen föreslår vidare att det anges i lagen att myndigheter särskilt ska beakta
förutsättningarna för barn och unga som tillhör nationella minoriteter i frågor om
inflytande och samråd.
De föreslagna förändringarna för kommuner som ingår i förvaltningsområdena bör
ses som ett förtydligande av nuvarande lagstiftning.
Förslagen kommer därmed inte att leda till några större förändringar i Eskilstuna
kommuns nuvarande sätt att arbeta i enlighet med nuvarande minoritetslag.
Kommunledningskontoret har ingen annan uppfattning än vad som framförs i
delbetänkandet och tillstyrker därför delbetänkandets samtliga förslag och
bedömningar både avseende minoritetspolitiken och ändringar i lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som
kommunstyrelsen föreslås anta som Eskilstuna kommuns yttrande över remissen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Regeringskansliet, Kulturdepartementet
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KSKF/2017:462

§ 204
Yttrande över samrådsremiss - Fördjupad
Översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 14 september 2017, antas
och översänds till Västerås stad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
september 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att
yttra sig över en fördjupad översiktsplan för ett område vid Västerås hamn och
Hacksta. Svaret är utarbetat inom stadsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningskontoret.
Utvecklingen av Västerås hamn är angelägen i samarbetet mellan kommunerna inom
ramen för fyra Mälarstäder med målet att bilda en regional logistiknod.
Handlingarna är omfattande och utförliga. Eskilstuna och dess innevånare berörs dock
primärt bara av en del konsekvenser. Vårt svar tar därför bara upp sådant som vi
bedömer kan påverka Eskilstuna.
Yttrande
Vi bedömer att Klimatpåverkan, påverkan på Mälarens vattenmiljö, sjöfart och
kommunikationerna kring Mälaren är områden där ett genomförande av planen skulle
påverka Eskilstuna direkt eller indirekt. Effekter på naturmiljön finns också, eftersom
arter rör sig över gränser, men påverkan lokalt verkar vara så begränsad att den inte
bör påverka regionalt.
Klimatpåverkan bedöms i miljökonsekvensbeskrivningen bli positiv, då både sjöfart
och järnväg gynnas av bättre kopplingar mellan järnväg och fartyg. Dessa trafikslag
genererar mindre klimatbelastande utsläpp än vägtransporter per ton gods räknat.
Detta inverkar positivt på Eskilstuna kommuns möjlighet att fullfölja sina mål när det
gäller hållbara transporter, där järnvägen har en central roll. Det gynnar sannolikt även
hållbara transporter vilket stärker fyra Mälarstäders arbete för att vara en regional
logistiknod.
Direkt påverkan på Mälarens vattenmiljö: Ökade godsmängder i hamnen, omlastning,
utfyllnad med muddermassor samt utökade hårdgjorda ytor kan innebära ökad risk för
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större utsläpp av föroreningar. Det kan ske genom spill, läckage från förorenade
utfyllnadsmassor, utsköljning av diken och uppsamlingsbrunnar vid extrema
nederbördsmängder eller vid extremt höga vattennivåer i Mälaren. Att dimensionera
för ett 10-årsregn som föreslås, verkar otillräckligt. Det innebär att man riskerar att
tappa kontrollen över dagvattenutsläppen till Mälaren en gång per decennium
statistiskt sett. Varaktiga skador på Mälarens ekosystem kan i värsta fall bli följden.
Det torde dock gå att hantera genom att planera för hur extremare nederbörd avleds
och utjämnas utan negativa miljökonsekvenser.
Att tillåta hårdgjorda arbetsytor och golvytor i ”enklare byggnader” så lågt som 1,5
meter över dagens vattennivå innebär en potentiell risk för miljöskador, eftersom
Mälaren förväntas stiga 1 meter med världshaven till 2100. Kvarstående marginal på
0,5 meter förefaller vara otillräcklig, eftersom skyfall och högvattennivå ofta inträffar
samtidigt. Arbetsytor och enkla byggnader i en hamn kan rymma okänt miljöfarligt
material under transport som kan skada Mälaren och dess vatten vid stora
översvämningar.
Indirekt påverkan på Mälaren: Ökade sjötransporter på Mälaren orsakas inte bara av
utbyggnaden i Västerås hamn, utan också av statens beslut att muddra farleden och
öppna Mälaren för större tonnage genom en ombyggnad av slussen i Södertälje. Båda
projekten hör dock ihop. Fler och större fartyg på Mälaren ger sannolikt positiva
klimateffekter, men kan också innebära ökad fysisk påverkan och att spill och
miljöbelastning ökar. Sjön som är Sveriges största råvattentäkt för dricksvatten, är
mycket sårbar för föroreningar. Utpumpat barlastvatten från långväga fartyg innebär
risk för spridning av invasiva arter i Mälaren, vilket kan skada ekosystemen på lång
sikt. Effekterna av ökad sjöfart handlar till stor del om risker och är svåra att
kvantifiera.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Västerås stad
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KSKF/2016:559, KSKF/2017:179, KSKF/2017:32, KSKF/2017:336,
KSKF/2017:359, KSKF/2017:417, KSKF/2017:52, KSKF/2017:53,
KSKF/2017:541, KSKF/2017:542

§ 205
Anmälan av delegationsbeslut oktober 2017
1. KSKF/2017:417 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remissvar på promemoria Nya skatteregler för företagssektorn
Fi2017/02752/S1
Kommunledningskontoret har den 26 september 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över remissvar på promemoria ”Nya skatteregler för företagssektorn”,
som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor - Beslut om tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning
Kommunledningskontoret har den 26 september 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande beslut om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning,
som anmäls och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2017:559 Tillsyn - Föräldrakooperativet Skogsmusen 2016
Kommunledningskontoret har den 20 september 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett beslut angående ett föreläggande på
föräldrakooperativet Skogsmusen Åsavägen 12 b, Skogstorp, som anmäls och
läggs till handlingarna.
4. KSKF/2017:359 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remiss – Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet (SOU 2017:35)
Kommunledningskontoret har den 28 augusti 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
Yttrande över remiss – Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet (resterande delar), som anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2017:52 – Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-08-28
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 28 augusti 2017,
anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2017:52 – Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-08-03
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 3 augusti 2017,
anmäls och läggs till handlingarna.
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7. KSKF/2017:52 – Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-06-09
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 9 juni 2017, anmäls
och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2017:179 – Anmälan av kommunstyrelsens personalutskotts
protokoll 2017-06-08
Kommunstyrelsens personalsutskotts protokoll från sammanträdet den 8 juni
2017, anmäls och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2017:179 – Anmälan av kommunstyrelsens personalutskotts
protokoll 2017-09-15
Kommunstyrelsens personalsutskotts protokoll från sammanträdet den 15
september 2017, anmäls och läggs till handlingarna.
10. KSKF/2017:32 – Anmälan av Delegationsrapport om markärenden 2017
Kommunledningskontoret har den 11 september 2017 inkommit med en
delegationsrapport om markärenden 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
11. KSKF/2017:336 – Ansökan om godkännande och rätt till bidrag, övrig
pedagogisk omsorg – Noahs nattis
Kommunledningskontoret har den 18 september 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande beslut om ansökan om godkännande och rätt till
bidrag, övrig pedagogisk omsorg för Noahs nattis, som anmäls och läggs till
handlingarna.
12. KSKF/2017:541 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Sverigefinska skolan
Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Sverigefinska skolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2017:542 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Internationella Engelska skolan
Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Internationella Engelska skolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
_____
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§ 206
Anmälningsärenden oktober 2017
KSKF/2017:65 Finansiell rapport för augusti månad 2017
Kommunledningskontoret har den 8 september 2017 lämnat in finansiell rapport för
augusti månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 31
augusti 2017 uppgick till 6 340,0 miljoner kronor jämfört med 5 950,0 miljoner kronor
den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 augusti 2017 till 5 006,5
miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 augusti 2017 till 197,1 miljoner kronor
jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond och aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 31 augusti 2017 till 400,0 miljoner
kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 augusti 2017 till 1 472,9 miljoner kronor
jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
____
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