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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, torsdagen den 14 februari 2019, klockan 09.00 – 14.30
Ajournering för lunchpaus klockan 12.00 – 13.30

Beslutande

Se sidan 2.

Utses att justera

Lotta Jonsson (KD) samt Robin Tannarp (M)
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Tisdagen den 26 februari 2019, ordförandens tjänsterum
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Paragrafer § 1 – § 23
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Lotta Jonsson
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Beslutande den 14 februari 2019
Jimmy Jansson (S)
Viggo Hansen (S) ersätter Daniel Alexandersson (S)
Göran Andersson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Lars Andersson (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Leif Andersson (S) ersätter Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Lisa Friberg (S)
Marko Grönfors (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Josefine Helleday (S)
Eva Johansson (S) ersätter Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Mona Kanaan (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Björn Larsson (S)
Karola Bast (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Jari Puustinen (M)
Ann Berglund (M)
Stefan Biscevic (M)
Ulf Westerberg (M) ersätter Göran Gredfors (M)
Ulla Grip (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Tomas Jönsson (M) ersätter Abshir Osman (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Gunilla Ternert (M)
Rafal Wisniewski (M)
Arne Jonsson (C)
Maria Dahlin (C)
Lillemor Nordh (C)
Mattias Stjernström (C)

Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Johan Sandberg (V)
Anette Stavehaug (V)
Jawad Zanganeh (V)
Stefan Krstic (L)
Niklas Frykman (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Marielle Lahti (MP)
Nina Hedenfeldt (MP) ersätter Mohamed Abdukani (MP) §§1-14
Mohamed Abdukani (MP) §§16-23
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Lars Bohlin (SD)
Charlott Elf (SD)
Tatjana Gudmundsgårdh (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Fredrik Elf (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mikael Nygren (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Carina Åkesson (SD)
Vakant (MP) § 15
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 14 februari 2019
Klockan 09.00 – 09.05: Upprop och protokollsjustering
Klockan 09.05 – 12.00: §§ 1-14
Klockan 12.00 – 13.30: Ajournering för lunchpaus
Klockan 13.30 – 14.30: Fortsättning §§ 14-23
______
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§1
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- Ärende 22: Interpellation – Varför ökar kostnaderna för maten
KSKF/2019:55
Ställd till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) av Maria Chergui (V)
- Ärende 23: Motion – Freda det offentliga rummet från sexism, rasism och
spelreklam
KSKF/2019:56
Inlämnad av Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg
(V) samt Anette Stavehaug (V)
- Ärende 24: Interpellation - Varför ta bort ett väl inarbetat verktyg som KRAV som
säkerställer kompetensutveckling hos skolmatspersonal, god djurhållning och
ekologisk mat?
KSKF/2019:58
Ställd till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) av Marielle Lahti (MP)
______
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KSKF/2019:3

§2
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 4 februari 2019, om att utse Stefan
Sjöberg (MP) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Hanna Hessling (MP), anmäls
och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2019:2

§3
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
 Teresa Laurén (S) avsägelse som vice ordförande i Eskilstuna Logistik och
Etablering AB.
 Sarita Hotti (S) avsägelse som ersättare i servicenämnden.
 Leif Jilsmo (M) avsägelse som revisor i kommunrevisionen.
 Tine Bröns (S) avsägelse som revisor i kommunrevisionen.
 Bengt Nilsson (SD) avsägelse som revisor i kommunrevisionen.
 Hanna Hessling (MP) avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Eskilstuna
kommun.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Nämnder
Servicenämnden, för perioden 2019-02-14 – 2019-12-31.
Ersättare
Marie Svensson (S)
efter Sarita Hotti (S)
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs, för perioden
2019-01-01 – 2019-12-31.
Vice ordförande
Maj-Britt Magnusson (S), Strängnäs kommun
Kommunala bolag
Eskilstuna Logistik och Etablering AB, för perioden från och med 2019-02-14
till och med ordinarie bolagsstämma 2019.
Vice ordförande
Sarita Hotti (S)
efter Teresa Laurén (S)
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, för perioden från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Lars-Göran Hammarberg (S)
2:e vice ordförande
Kari Lainio (M)
Ledamöter
Eine Ikonen (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, för perioden från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Lars-Göran Hammarberg (S)
2:e vice ordförande
Kari Lainio (M)
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Ledamöter

Eine Ikonen (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, för perioden från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Lars-Göran Hammarberg (S)
2:e vice ordförande
Kari Lainio (M)
Ledamöter
Eine Ikonen (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
SEVAB Energiförsäljning AB, för perioden från ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Ordförande
Lars-Göran Hammarberg (S)
2:e vice ordförande
Kari Lainio (M)
Ledamöter
Eine Ikonen (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Övriga uppdrag
Gemensam patientnämnd i Sörmlands län, för perioden 2019-01-01 –
2022-12-31.
Personlig ersättare
Peter Sköldin (S)
Stiftelsen Barvagården, för perioden 2019-01-01 – 2022-12-31.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Suppleant
Vakant (S/C/M)
Samordningsförbundet RAR i Sörmland, för perioden 2019-04-01 – 2023-03-31
Ledamot
Marie Svensson (S)
Ersättare
Mikael Edlund (S)
Nominering
Nämndemän
Nämndeman
______

Vakant (M)
efter Louisa Fagarasan (M)

Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2018:364

§4
Anmälan av gruppledare för mandatperioden 2018 –
2022
Följande gruppledare anmäls för perioden 2019-02-01 – 2022-10-14:
Miljöpartiet:
Marielle Lahti

Ärendebeskrivning
Respektive partigrupp i kommunfullmäktige utser gruppledare. Gruppledarna väljs
inte av kommunfullmäktige, men respektive partigrupp ska anmäla till
kommunfullmäktige vem eller vilka som är gruppledare. Anmälan ska föras in i
kommunfullmäktiges protokoll.
Gruppledarnas mandatperiod sammanfaller med kommunfullmäktiges mandatperiod,
det vill säga 2018-10-15 – 2022-10-14. En partigrupp kan byta gruppledare under
mandatperioden.
Miljöpartiet har tidigare anmält Marielle Lahti och Hanna Hessling som gruppledare.
Miljöpartiet anmäler att Hanna Hesslings uppdrag som gruppledare upphör den 31
januari 2019 och att Marielle Lahti är ensam gruppledare för perioden 2019-02-01 –
2022-10-14.
______
Beslutet skickas till:
Avgående och tillträdande gruppledare, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2019:4

§5
Fråga
A. Maria Chergui (V) ställer en fråga, Öppen Musikskola i Eskilstuna, till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Marie Svensson (S), som besvarar frågan.
______
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KSKF/2018:473

§6
Svar på interpellation - Inrätta en skolkommission i
Eskilstuna
Marielle Lahti (MP) har den 12 december 2018 lämnat in en interpellation – Inrätta en
skolkommission i Eskilstuna.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2018, § 252 att interpellationen får
ställas till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) besvarar interpellationen.
Marielle Lahti (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Marie Svensson (S) och Marielle Lahti (MP) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
______
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KSKF/2018:439

§7
Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av
forskningsbaserade läromedel i matematik
Beslut
1.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om
förlängning av projektet för perioden 1 juli 2019 – 31 december 2020.

2.

Finansiering sker från grundskolenämndens ram med 0,5 miljoner kronor för
2019 och 1,0 miljoner kronor för 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 januari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att i början av januari 2016 ingick
Eskilstuna kommun ett avtal med Mälardalens Högskola (MDH) och Sparbanken
Rekarne om utveckling av forskningsbaserade läromedel i matematik för årskurserna
1-3. Syftet var att utveckla matematikundervisningen genom att ge lärare tillgång till
forskningsbaserade läromedel. Arbetet har varit positivt och samtliga parter är nöjda
med utfallet. Avtalet behöver förlängas för att läromedlet ska bli färdigställt och
implementerat. Förslaget är att förlänga avtalet för perioden 1 juli 2019 till den 31
december 2020.
Kommunledningskontoret föreslår att möjligheten till förlängning av avtalet som finns
inskrivet i det ursprungliga avtalet mellan Mälardalens Högskola och Eskilstuna
kommun nyttjas (ärende KSKF/2016:93).
Finansiering
Finansiering för projektet under avtalstiden är totalt 1,5 miljoner kronor. 0,5 miljoner
kronor för andra halvåret 2019 och 1 miljon kronor för hela 2020. Medel finns avsatta
för projektet i Kompletterande årsplan 2017, barn- och utbildningsnämndens ram
med 0,5 miljoner kronor för 2019 och 1,0 miljoner kronor för 2020. I och med ny
nämndstruktur från 2019 innebär det att grundskolenämnden har de medel som
eftersöks i sin specifika nämnds ram.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 10, följande:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola om
förlängning av projektet för perioden 1 juli 2019 – 31 december 2020.
2. Finansiering sker från grundskolenämndens ram med 0,5 miljoner kronor för 2019
och 1,0 miljoner kronor för 2020.
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Yrkanden
Lillemor Nordh (C), Marielle Lahti (MP), Anton Berglund (SD), Maria Chergui (V),
Jari Puustinen (M), Madeléne Tannarp (M), Monan Kanaan (S), Lotta Jonsson (KD)
samt Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Mälardalens högskola
Grundskolenämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2019:25

§8
Inriktningsbeslut för organisation av verksamheten i
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Beslut
1.

Rapporten ”Eskilstuna Jernmanufaktur AB – utredning om inriktning och
framtida organisering” från Eskilstuna Kommunföretag AB godkänns.

2.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på erforderliga
beslut i syfte att genomföra rapportens förslag till inriktning och organisation.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (MSP) har tre huvudinriktningar:
 Bedriva affärsutveckling (stöd på såväl strategisk som operativ nivå) med
fokus mot nyföretagande (där man även är delprocessägare) och befintligt
företagande
 Energicentrums affärsutvecklingsdelar
 Bedriva mötesplats/företagshotell och service till hyresgästerna
Bolagets huvudmål, att skapa jobb och fler i avancerade jobb, har varit svåra att
uppnå. Eskilstuna Kommunföretag AB fick därför i uppdrag att i samverkan med
näringslivsdirektören utreda inriktning på framtida verksamhet samt hur den
verksamheten klokast organiseras. Syftet var att utifrån nuläget i bolaget samt
ägarens inriktning föreslå inriktningen för bolaget samt hur uppdraget lämpligast
organiseras för att svara upp mot Eskilstunas övergripande målsättning.
Sammantaget gör Eskilstuna Kommunföretag AB bedömningen att bolagets
verksamheter bör införlivas i kommunens befintliga organisationer. Eskilstuna
Kommunföretag AB föreslår att MSPs tre verksamhetsinriktningar ska
omorganiseras för att skapa en rad synergieffekter som är av betydelse för
kommunen. Syftet är att nå en ökning av nyföretagande och företagsetableringar i
kommunen, samt resurseffektivisering. Bolaget föreslås bli vilande, med bibehållen
firma. Utgångspunkten är att reglera ekonomiska åtaganden i bolaget innan
överföring av verksamheten till annan juridisk person. Verksamhetsinriktningarna
organiseras enligt följande förslag:
 Strategisk affärsutveckling och Energicentrums affärsutvecklingsdel – ansvaret
överförs till kommunstyrelsen.
 Allmän operativ affärsutveckling- ansvaret överförs till kommunstyrelsen med
syfte att upphandlas av externa aktörer.
 Kontorshotell med tillhörande servicetjänster – hela ansvaret övertas av
Eskilstuna Kommunfastigheter AB (idag endast hyresvärd).
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 Create AB - I avvaktan på utredning föreslås att ägandet flyttas till
kommunstyrelsen.
Energicentrum (Eskilstuna Energy Evolution) bedrivs i form av ett projekt
tillsammans med Energimyndigheten med stöd av EUs regionalfond fram till juni
2020. Därefter ska verksamheten gå in i en driftsfas och det återstår att lägga fram
förslag om i vilken form detta ska ske.
Finansiering
Förslaget innebär minskade kostnader för styrelse och VD samt viss minskad
administration. Rapporten har bedömt att det blir cirka 1,7 miljoner kronor årligen
som kan sparas in.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
15 januari 2019. Kommunledningskontoret delar Eskilstuna Kommunföretag ABs
bedömning om att bolagsformen inte har gett det mervärde till verksamheten som
var avsikten och inte gett de resultat ägaren förväntat sig. Verksamhetsinriktningen
bedöms vara viktig för att nå det strategiska målet ”Fler jobb”. Samordning med
kommunledningskontorets näringslivsavdelning bedöms vara positivt för det
näringslivsfrämjande arbetet. Kommunledningskontoret ställer sig därför bakom
utredningens slutsatser och förslag till åtgärder, liksom att det är av betydelse att
förändringarna genomförs skyndsamt.
Det återstår en hel del praktiska frågor att reda ut innan slutgiltiga beslut om
omorganisationen kan fattas och därför föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag
att skyndsamt utreda hur det ska gå till och återkomma med beslutsförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 12, följande:
1. Rapporten ”Eskilstuna Jernmanufaktur AB – utredning om inriktning och
framtida organisering” från Eskilstuna Kommunföretag AB godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på erforderliga
beslut i syfte att genomföra rapportens förslag till inriktning och organisation.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Bo Hellmark (KD), Maria
Chergui (V) samt Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2018:467

§9
Rapport från Eskilstuna Kommunföretag AB Förslag till biogasstrategi för Eskilstuna
kommunkoncern
Beslut
1.

Eskilstuna Kommunföretag ABs rapport Förslag till biogasstrategi för Eskilstuna
kommunkoncern, daterad den 30 oktober 2018, godkänns.

2.

Eskilstuna Kommunföretag AB får i uppdrag att förbereda ett eventuellt beslut
om investering i en ny biogasanläggning. Det inbegriper att fördjupa och slutföra
utredning av etablering av ny lokal produktionsanläggning, samt att ha dialog med
eventuella privata intressenter.

3.

Eskilstuna Kommunföretag AB får i uppdrag att tillse att en investering i en ny
biogasproduktion genomförs, under förutsättning att Eskilstuna Energi och Miljö
AB blir leverantör av biogas till den allmänna kollektivtrafiken och att det inte
finns annan aktör i kommunen som kan leverera biogas producerat av lokalt
matavfall.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
9 januari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag AB
utifrån 2018 års ägardirektiv har utrett de framtida förutsättningarna för ökad
produktion och marknadsavsättning av biogas, med målsättningen att vara
självförsörjande på den nivå som motsvarar marknadsefterfrågan. Slutrapportens
slutsats är att en ny anläggning för lokal produktion av biogas bör etableras. Eskilstuna
Kommunföretag ABs rekommendation är att Eskilstuna kommun ger Eskilstuna
Kommunföretag AB i uppdrag att fullfölja, fördjupa och slutföra en utredning av
etablering av ny lokal produktionsanläggning i egen eller i privat regi. Eskilstuna
Kommunföretag AB beslutade i ärendet den 19 november 2018, § 12.
Kommunstyrelsen har den 29 maj 2018, § 141, beslutat att ställa krav i pågående
upphandling av kollektivtrafik, på att en stor del av bussarna ska drivas på biogas. Det
är därför viktigt att strategin kring biogassatsningen fullföljs, och att kommunen
signalerar sin intention, att se till att det finns lokal biogas att tillgå.
Om det beslutas om investering i en ny biogasproduktion i egen regi innebär det att
organisationen för biogasproduktion och försäljning inom Eskilstuna Energi och Miljö
AB behöver utvecklas.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 13, följande:
1. Eskilstuna Kommunföretag ABs rapport Förslag till biogasstrategi för Eskilstuna
kommunkoncern, daterad den 30 oktober 2018, godkänns.
2. Eskilstuna Kommunföretag AB får i uppdrag att förbereda ett eventuellt beslut om
investering i en ny biogasanläggning. Det inbegriper att fördjupa och slutföra
utredning av etablering av ny lokal produktionsanläggning, samt att ha dialog med
eventuella privata intressenter.
3. Eskilstuna Kommunföretag AB får i uppdrag att tillse att en investering i en ny
biogasproduktion genomförs, under förutsättning att Eskilstuna Energi och Miljö
AB blir leverantör av biogas till den allmänna kollektivtrafiken och att det inte finns
annan aktör i kommunen som kan leverera biogas producerat av lokalt matavfall.

Yrkanden
Arne Jonsson (C), Marielle Lahti (MP), Jari Puustinen (M), Fredrik Elf (SD), Kim
Fredriksson (SD), Nina Hedenfeldt (MP), Jimmy Jansson (S), Bo Hellmark (KD)
samt Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2018:360

§ 10
Förändring av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Eskilstuna kommun
Beslut
Förändring av verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna godkänns.

Ärendebeskrivning
Föreslagna förändringar av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i
Eskilstuna kommun är beslutade av Eskilstuna Energi och Miljö AB samt Eskilstuna
Kommunföretag AB den 19 oktober 2019, § 11.
Kommuner ska enligt 6 § vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom
vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän vatten- och avlopps (VA)anläggning. Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Eskilstuna kommun
föreslås av VA-huvudmannen och fastställs av kommunfullmäktige. Senaste beslutet
om nya verksamhetsområden fastställdes av kommunfullmäktige den 26 oktober 2017.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
18 december 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 14, följande:
Förändring av verksamhetsområde för de allmänna vattentjänsterna godkänns.

Yrkande
Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2018:221

§ 11
Svar på motion – Divestera ur fossilindustrin och
inför miljömässiga hållbarhetskrav för
kommunkoncernens finansverksamhet
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för förnyad beredning till följd av
minoritetsåterremiss.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) och Marielle Lahti (MP) har den 23 april 2018 inkommit med
en motion – Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för
kommunkoncernens finansverksamhet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen
för beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2018, § 101.
Motionärerna yrkar på
 Att Eskilstuna kommun avyttrar befintligt innehav av värdepapper och placeringar
i bolag som producerar kol, olja och naturgas inom en treårsperiod.
 Att Eskilstuna kommun inför etiska- och miljömässiga hållbarhetskrav i sina
riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet för att på så sätt inte tillåta
placeringar i företag som ägnar sig åt prospektering, exploatering utvinning eller
produktion av kol olja, gas, oljesand eller annan okonventionell fossil olja. Liksom i
verksamheter som har betydande miljöpåverkan.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 december 2018. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen
förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 24, att motionen
förklaras besvarad. Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot
beslutet till förmån för återremiss. Mikael Nygren (SD), Charlott Elf (SD) och Peter
Laufer (SD) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Maria Chergui (V), Stefan Krstic (L) och Bo Hellmark (KD) yrkar på att ärendet
återremitteras på grund av att motionssvaret behöver vara mer fylligt och kompletteras
med mer konkret faktaunderlag.
Marielle Lahti (MP) och Nina Hedenfeldt (MP) yrkar i första hand på att ärendet
återremitteras och i andra hand att motionen bifalles.
Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

19(35)

2019-02-14

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen
avslås.
Kim Fredriksson (SD) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras och i andra
hand att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tillräckligt antal ledamöter som yrkar på återremiss
för att åberopa minoritetsåterremiss.
Ärendet återremitteras i enlighet med reglerna om minoritetsåterremiss i 5 kapitlet
50 § kommunallagen (2017:725).
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, Ekonomi och kvalitet.
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KSKF/2018:95

§ 12
Svar på motion – Avstå från fyrverkerier och fira med
en lasershow istället
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Marielle Lahti (MP) och Nina Hedenfeldt (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Mikael Strömberg (SD) och Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till motionens första beslutsförslag, innebärande att
Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier, exempelvis lasershow.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) och Marielle Lahti (MP) har den 12 februari 2018 inkommit
med en motion om att vid kommunens officiella nyårsfirande avstå från fyrverkerier
och fira med en lasershow istället. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för
beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018, § 36.
Motionen förordar att Eskilstuna kommun bör föregå med gott exempel och avstå
från sitt officiella/traditionella nyårsfyrverkeri. Motionärerna yrkar på
 Att Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier, exempelvis
lasershow.
 Att Eskilstuna kommun upphör med att använda fyrverkerier vid firande av årliga
högtider.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 december 2018. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 25, att motionen
avslås. Mikael Nygren (SD), Charlott Elf (SD) och Peter Laufer (SD) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionens första beslutsförslag.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) och Nina Hedenfeldt (MP) yrkar bifall till motionen.
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Jimmy Jansson (S), Maria Forsberg (V), Madeléne Tannarp (M), Jari Puustinen (M),
Tomas Jönsson (M), Stefan Krstic (L) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
Mikael Strömberg (SD) och Kim Fredriksson (SD) yrkar först bifall till motionens
första beslutsförslag, innebärande att Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ
till fyrverkerier, exempelvis lasershow. Därefter yrkar de avslag på motionens andra
beslutsförslag, innebärande att Eskilstuna kommun upphör med att använda
fyrverkerier vid firande av årliga högtider.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Jansson (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås i sin helhet.
 Marielle Lahti (MP) med fleras förslag om att bifalla motionen.
 Mikael Strömberg (SD) med fleras förslag om att bifalla motionens första
beslutsförslag samt avslag på motionens andra beslutsförslag,
Sverigedemokraternas 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 att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-14

Sida

22(35)

KSKF/2018:210

§ 13
Svar på motion – Skydda lärarnas yttrandefrihet
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Niklas Frykman (L) och Helen Wretling (L)
reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation
lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och
Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Marielle Lahti (MP) och Nina Hedenfeldt (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 14 april 2018 inkommit med en motion om att skydda
lärarnas yttrandefrihet. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2018, § 98. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Motionären yrkar på
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och tydliggöra löneprinciperna
för lärare och skolledare på ett sätt som ej hamnar i betydande konflikt med
lärarnas yttrandefrihet.
Motionären menar att det idag finns löneprinciper som skulle göra att lärare som
kritiserar ledningen riskerar att bli negativt bedömda i löneöversynen.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 9 oktober
2018, § 74, föreslagit att motionen avslås.
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut
den 10 oktober 2018, § 77, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
24 oktober 2018. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet från den 23 november 2018, §
56, att motionen avslås.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 26, att motionen
avslås. Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V) och Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till
motionen.
Majo Kuusikoski (S), Marie Svensson (S), Josefine Helleday (S) och Lotta Jonsson
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Majo Kuusikoski (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
 Stefan Krstic (L) med fleras förslag om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2018:222

§ 14
Svar på motion – Inför 6 timmars arbetsdag på prov i
äldreomsorgen i Eskilstuna kommun
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och
Anette Stavehaug (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras mellan klockan 12.00 – 13.30, för
lunchpaus. Därefter återupptas överläggningarna.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V),
Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) har den 24 april 2018 inkommit med en
motion om att införa 6 timmars arbetsdag på prov i äldreomsorgen i Eskilstuna
kommun. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2018, § 102, som i sin tur remitterade
den till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
Motionärerna yrkar på
 Att Eskilstuna kommun under mandatperioden gör ett försök med 30
timmars arbetsvecka och sextimmars arbetsdag med bibehållen lön i en
eller flera verksamheter i äldreomsorgen.
 Att Projektet ska följas och utvärderas tillsammans med Mälardalens
högskola.
Vård- och omsorgsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 8 oktober 2018,
§ 102, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
15 oktober 2018. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet från den 26 oktober 2018, § 41,
att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 27, att motionen
avslås. Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Maria Forsberg (V), Jawad Zanganeh (V) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
motionen.
Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Marie Svensson (S), Josefine Helleday (S),
Lotta Jonsson (KD), Lars Bohlin (SD), Robin Tannarp (M), Tomas Jönsson (M)
samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Erika Rydja Sandvik (L) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
 Maria Forsberg (V) med fleras förslag om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2018:86

§ 15
Svar på motion – Enkla jobb
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Niklas Frykman (L) och Helen Wretling (L)
reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation
lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 7 februari 2018 inkommit med en motion om att införa
enkla jobb i Eskilstuna kommun. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för
beredning vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018, § 32, som i sin
tur remitterade den till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Motionären yrkar att samtliga nämnder får i uppdrag att inom sina förvaltningar
identifiera arbetsuppgifter som inte kräver gymnasieutbildning och att samla de
arbetsuppgifterna i enkla jobb.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut
den 19 september 2018, § 68, föreslagit att motionen förklaras besvarad.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
18 oktober 2018. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen
förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet från den 26 oktober 2018, § 40,
att motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 28, att motionen
förklaras besvarad. Stefan Krstic (L) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall
till motionen.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) och Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.
Majo Kuusikoski (S), Jimmy Jansson (S), Johan Sandberg (V), Jari Puustinen (M)
samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande
att motionen förklaras besvarad.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Majo Kuusikoski (S) med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad.
 Stefan Krstic (L) med fleras förslag om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2018:5

§ 16
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 3, 2018
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport den 13 november 2018 för kvartal 3,
2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
20 december 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 3, 2018 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 13 november 2018, § 116, visar att sammanlagt 42 beslut tagit längre än tre
månader att verkställas, varav 16 flickor/kvinnor och 26 pojkar/män.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem. Det är många fall där bristande
verkställighet beror på resursbrist. När långvarig väntan på verkställighet sker, är det
viktigt att personens behov av stöd ändå tillgodoses.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 21, följande:
Vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport den 13 november 2018 för kvartal 3,
2018 anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2018:6

§ 17
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 3, 2018
Beslut
Socialnämndens beslut om rapport den 15 november 2018 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 13 november 2018, för kvartal 3, 2018
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
14 januari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att 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 kvartal 3, 2018 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 13 november 2018, § 115, visar att sammanlagt 57 beslut tagit längre än tre
månader att verkställas, varav 30 kvinnor och 27 män.
Insänd rapportering för kvartal 3, 2018 från socialnämnden, nämndens beslut den 15
november 2018, § 113, visar att sammanlagt 31 beslut tagit längre än tre månader att
verkställas, varav 12 flickor/kvinnor och 19 pojkar/män. Därutöver har 37 ärenden
avslutats utan verkställighet. Vidare har 76 ärenden verkställts men överstiger tre
månader från beslutsdatum till verkställighet varav 26 flickor/kvinnor och 50 män.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem. När långvarig väntan på verkställighet
sker, är det viktigt att personens behov av stöd ändå tillgodoses.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 29 januari 2019, § 21, följande:
Socialnämndens beslut om rapport den 15 november 2018 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 13 november 2018 för kvartal 3, 2018
anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

30(35)

2019-02-14

KSKF/2018:476

§ 18
Interpellation - Krossa hedersförtrycket
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 12 december 2018 lämnat in en interpellation – Krossa
hedersförtryck.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Stefan Krstic (L)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

31(35)

2019-02-14

KSKF/2019:12

§ 19
Motion om narkotikasök på skolor
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) och Mikael Nygren (SD) har den 7 januari 2019 lämnat in en
motion om narkotikasök på skolor.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att narkotikasök på skolor genomföres enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

32(35)

2019-02-14

KSKF/2019:31

§ 20
Motion - Motion om att stoppa majoritetens
övervakning av oppositionen
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) och Mikael Nygren (SD) har den 21 januari 2019 lämnat in en
motion om att stoppa majoritetens övervakning av oppositionen.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att majoriteten framöver inte ska hållas underrättade om vilka frågor och svar som
utväxlas mellan oppositionen och kommunens olika förvaltningar och bolag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-14

Sida

33(35)

KSKF/2019:55

§ 21
Interpellation - Varför ökar kostnaderna för maten?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 11 februari 2019 lämnat in en interpellation – Varför ökar
kostnaderna för maten?
Interpellationen ställs till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
______
Beslutet skickas till:
Arne Jonsson (C)
Maria Chergui (V)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

34(35)

2019-02-14

KSKF/2019:56

§ 22
Motion - Freda det offentliga rummet från sexism,
rasism och spelreklam
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V) och
Anette Stavehaug (V) har den 11 februari 2019 lämnat in en motion – Freda det
offentliga rummet från sexism, rasism och spelreklam.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun tar fram etiska riktlinjer för utomhusreklam på kommunen
mark där man tydliggör att sexism, rasism och spelreklam inte få förekomma.
 Att Eskilstuna kommun ser över sitt avtal med de som idag ansvarar för
affischeringstavlorna på kommunens mark och ställer högre krav på vad som får
förekomma där utifrån de etiska riktlinjerna som ska tas fram.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-02-14

Sida

35(35)

KSKF/2019:58

§ 23
Interpellation - Varför ta bort ett väl inarbetat verktyg
som KRAV som säkerställer kompetensutveckling
hos skolmatspersonal, god djurhållning och
ekologisk mat
Beslut
Interpellationen får ställas.

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

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

