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KSKF/2017:1

§ 126
Val till kommunala uppdrag
Till dagens sammanträde finns inga valärenden att behandla.
_____
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KSKF/2017:245

§ 127
Årsplan 2018
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsplan 2018 antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaternas
förslag.
2. För 2018 fastslås resultatmålet 2,5 procent av skatteintäkterna och det generella
statsbidraget.
3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,08 för 2018.
4. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaternas förslag till årsplan för år 2018. Övriga
ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
5. Budgeten för anläggningsinvesteringar som är skattefinansierade fastställs till 765
miljoner kronor för år 2018 och 1 047 miljoner för 2019.
6. Budgeten för de affärsfinansierade investeringarna fastställs till 276 miljoner för
2018 och 39 miljoner för 2019.
7. Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.
8. En beloppsram för tillfälliga lån (limit för koncernkontokredit och upplåning som
har kortare löptid än ett år) föreslås till 500 miljoner kronor för 2018.
9. Nämnder och bolag får i uppdrag att redovisa sina planerade åtaganden i sina
verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och prioriteringar
för 2018.
10. Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela kapitalkostnader
för vartefter beslutade investeringsobjekt som färdigställs.
11. Högst 610 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att
täcka beräknat finansieringsbehov.
12. Personalpålägget för 2018 höjs med 0,87 procentenheter till 40,3 procent. Som
följd av detta höjs nämndernas ekonomiska ramar enligt bifogad tabell för att
täcka de ökade kostnaderna.
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Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD), Erika Rydja Sandvik (L), Maria
Chergui (V) och Magnus Arreflod (MP) deltar ej i beslutet om
kommunledningskontorets förslag.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 30 maj 2017 inkommit
med förslag till årsplan 2018.
Liberalerna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Vänsterpartiet har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Sverigedemokraterna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Miljöpartiet de gröna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Kommunledningskontoret har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till beslut i 11
punktsatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2018.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till årsplan 2018 och avslag
på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.
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Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till årsplan 2018 och avslag på
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till årsplan 2018 och avslag
på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.
Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till årsplan 2018, Liberalernas förslag till årsplan 2018,
Vänsterpartiets förslag till årsplan 2018 och Miljöpartiets förslag till årsplan 2018.
Under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerpartiets
och Moderaternas förslag till årsplan 2018, yrkar Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M)
och Arne Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag.

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

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.

•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
förslag till årsplan 2018.

•

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag till årsplan
2018.

•

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

•

Magnus Arreflods (MP) yrkande om bifall till Miljöpartiets förslag till årsplan
2018.

•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om avslag på
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan
2018.

•

Seppo Vuolteenahos (SD) yrkande om avslag på Liberalernas förslag till
årsplan 2018, Vänsterpartiets förslag till årsplan 2018 och Miljöpartiets förslag
till årsplan 2018.

•

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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på de fyra förslagen till årsplan 2018 mot varandra. Under förutsättning
att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
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förslag till årsplan 2018, ställer han därefter proposition på Jimmy Janssons (S) med
fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förlag. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018 samt
bifall till kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

8(58)

2017-05-30

KSKF/2017:274

§ 128
Ägardirektiv för år 2018 till Eskilstuna
Kommunföretag AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år
2018 godkänns.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 30 maj 2017 inkommit
med förslag till ägardirektiv år 2018 för Eskilstuna Kommunföretag AB. Av skrivelsen
framgår att årliga ägardirektiv är ett av de styrinstrument genom vilka
kommunfullmäktige utövar sin ägarroll inom kommunföretagskoncernen.
I ägardirektiven kan kommunfullmäktige – via uppdrag till bolagskoncernen – påverka
ortens utveckling och viktiga förhållanden till kommuninvånarna.
Ägardirektiven 2018 innehåller ägarens ambitioner i fråga om inriktning och uppdrag
för bolagskoncernen kommande år. Direktiven har ambitionen att vara långsiktiga och
anger därför en tydlig inriktning i form av generella direktiv som gäller tillsvidare.
Direktiven innehåller också specifika direktiv som uttrycker en rad uppdrag inför
kommande år.
Ägardirektiven betonar att moderbolagets syfte är bland annat att arbeta för ökad
samverkan mellan bolagen och med kommunen samt att strategiska planer beslutade
av kommunfullmäktige genomförs av bolagen.
Ekonomiska och finansiella direktiv
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Moderbolaget ska säkerställa koncernens långsiktiga ekonomiska utveckling och
stabilitet så att koncernen och de olika dotterbolagen långsiktigt kan bidra till
Eskilstunas utveckling. Den genomsnittliga soliditeten för Eskilstuna Energi och Miljö
AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska inte understiga 17 procent. Inriktning
ska vara att långsiktigt optimera ägarens nytta från bolagskoncernen. Moderbolaget
fördelar det på dotterbolagen utifrån mål, marknadsförutsättningar och risker inom
respektive verksamhet.
Utdelningskravet på bolagskoncernen är 98,7 miljoner kronor årligen för perioden
2018-2023. Varav 22 miljoner kronor årligen ska Eskilstuna Kommunfastigheter
avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt
arbete i kommunen. Utdelningen ska härutöver svara mot uppväxlingen till Eskilstuna
Logistik och Etablering och Munktell Science Park. Eskilstuna Kommunföretag AB
får i uppdrag att löpande återkoppla koncernens långsiktiga ekonomiska förmåga och
resultatuppfyllnad samt att årligen fördela utdelningen mellan bolagen. Här utgör
reavinster vid försäljning en del.
Koncernen och bolagen i koncernen ska arbeta för att successivt höja sin årliga
resultatnivå. En del i detta sker genom årlig arbeta med effektiviseringar av sin
verksamhet. Likt övriga kommunen ligger bolagskoncernens samlade
effektiviseringskrav på 1,5 procent årligen.
Liberalerna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2018 till
Eskilstuna Kommunföretag AB.
Vänsterpartiet har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2018
till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Sverigedemokraterna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för
år 2018 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Miljöpartiet de gröna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för år
2018 till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv 2018.
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv 2018. Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar
avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
ägardirektiv 2018.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till ägardirektiv 2018
och avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
ägardirektiv 2018.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv 2018
och avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
ägardirektiv 2018.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till ägardirektiv 2018
och avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
ägardirektiv 2018.

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

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv 2018.

•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
förslag till ägardirektiv 2018.

•

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag till
ägardirektiv 2018.

•

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

•

Seppo Vuolteenahos (SD) med fleras yrkande om avslag på
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv
2018.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen till
ägardirektiv 2018 ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv 2018
för Eskilstuna Kommunföretag AB.
______
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KSKF/2017:353

§ 129
Anvisning för investeringsbudget
Beslut
Anvisning för investeringsbudget godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 9 maj
2017. Av skrivelsen framgår att investeringar utgör en väsentlig del av kommunens
ekonomi och påverkar kommunens resultat under lång tid genom kapitalkostnader.
Dokumentet Anvisning för investeringsbudget beskriver regelverket för budgetering
och uppföljning av investeringar. Anvisning för investeringsbudget ligger under
ekonomistyrningspolicyn.
Syftet med anvisningen är att skapa tydlighet i strukturen i investeringsbudgeten och i
uppföljningen av investeringar. Investeringsbudgeten ska ge en sammantagen bild
över de totala investeringarna kommande budgetår och vilka beslut som är fattade.
Eventuella överföringar av oförbrukade investeringsmedel kommer att hanteras i
årsplan/kompletterande årsplan istället för i särskild överföringsbudget.
Posterna i investeringsbudgeten delas upp i olika kategorier beroende på vilken
karaktär de har.
Projektinvestering: Investering i ett avgränsat enskilt objekt, t ex nybyggnation av en
utpekad förskola eller en ny rondell. De första utgifterna ligger i år 1 eller år 2.
Raminvestering: En raminvestering är återkommande mindre investeringar av
samma karaktär, till exempel energieffektiviseringar, mindre åtgärder i
verksamhetsfastigheter, beläggningsarbeten eller övriga infrastrukturåtgärder, där
beslut tas om en total ram. Enskilda objekt överstigande 5 miljoner kronor bör
budgeteras som projektinvestering.
Investeringsplan: Inriktningsbeslut ligger i regel något eller några år bort och är inte
lika väl definierade och kalkylerade som projektinvesteringar, till exempel uppskattad
investeringsvolym för ospecificerade förskolor under perioden.
Tidigare års beslutade projektinvesteringar: Tidigare års projektinvesteringar som
inte har avslutats ska vara med i investeringsbudgeten för att ge en helhetsbild över
investeringarna.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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KSKF/2017:327

§ 130
Erbjudande gällande förvärv av aktier i Inera AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Aktieöverlåtelseavtalet avseende Inera AB enligt bilaga 1 tillhörande ärendet
godkänns. Eskilstuna kommun genom dess kommunstyrelse förvärvar 5 (fem)
aktier i Inera AB, org.nr 556559-4320, för en köpeskilling om 42 500 kronor.
2. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2 tillhörande ärendet godkänns och Eskilstuna
kommun genom dess kommunstyrelse inträder som part i aktieägaravtalet i
enlighet med anslutningsavtalet i bilaga 3 tillhörande ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkten 1 och 2,
beslutar kommunstyrelsen att finansieringen av förvärvet av aktierna i Inera
AB sker genom kommunledningskontorets utvecklingsmedel.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår att företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills
ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet)
och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till Sveriges Kommuner och
Landstings arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och
beslutsprocess beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting den 7
oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i
Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu
landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma
villkor som landsting och regioner.
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Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan,
sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, bedöms det finnas möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med Sveriges Kommuner och Landstings uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling
genom digitala lösningar.
Finansiering
Finansiering sker från kommunledningskontorets budgeterade utvecklingsmedel.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ser flera fördelar att vara delägare i Inera AB. Främst att
kommunen har möjlighet att påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Genom att ta del av gemensamt kravställda och utvecklade tjänster skapas stora
kostnadsfördelar samt enklare att samverka med andra kommuner. Det är även
positivt att kommunen får möjligheten köpa tjänster av bolaget utan föregående
upphandling i den mån lagstiftningen medger detta.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:351

§ 131
Godkännande av avtal mellan Mälardalens högskola
och Eskilstuna kommun - Samhällskontraktet
Beslut
1. Avtal om samhällskontrakt mellan Eskilstuna kommun, Mälardalens högskola,
Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland godkänns.
2. Finansiering av samhällskontraktet ska ske med 5 000 000 kronor årligen
under avtalsperioden 2018-2021 genom förlängning av befintliga medel inom
kommunstyrelsens ram.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
maj 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Samhällskontraktet (SK) är
samverkansplattform mellan Mälardalens högskola (MDH) och offentlig sektor.
Eskilstuna kommun har tillsammans med Västerås Stad ett samverkansavtal från 2009
som förnyades 2014 inom ramen för samhällskontraktet då även Landstinget
Sörmland och Region Västmanland anslöt till samarbetet.
Samhällskontraktet har utvärderats under 2017 och det finns förslag till nytt avtal.
Förslaget är att Eskilstuna fortsätter sitt åtagande inom Samhällskontraktet ytterligare
en avtalsperiod (2018-2021) med fem miljoner kronor per år. Således tjugo miljoner
kronor under hela avtalsperioden.
För att det ”nya” Samhällskontraktet ska få större genomslag för alla parter behöver
kommande beviljade projekt bli mer systematiska och kopplade till vilka värden
samverkansparterna vill uppnå samt med tydlig definition av hur de tre nivåerna
(forskning/strategisk/operativ) ska engagera kunskapsproduktion, spridning och
nyttiggörande. Det innebär att avtalsparterna, kommunstyrelsen med flera får
regelbunden återkoppling på hur arbetet inom avtalet fortlöper. Likaså behöver
parterna arbeta mer systematiskt med att utveckla, dokumentera och förädla metoder
och modeller för samverkan.
Finansiering
Samhällskontraktet finansieras gemensamt av samtliga avtalsparter under avtalstiden år
2018-2021.
Eskilstuna kommun och Västerås stad bidrar med fem miljoner kronor vardera per år.
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Det innebär således tjugo miljoner kronor per kommun under hela avtalsperioden.
Landstinget Sörmland respektive Region Västmanland bidrar med tre miljoner kronor
vardera per år. Det innebär således tolv miljoner kronor per organisation under hela
avtalsperioden.
Ansvar för finansering i Eskilstuna kommun är kommunstyrelsen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En förlängning och utveckling av Samhällskontraktet bidrar till att stärka
kunskapsnivån i hela regionen. En stark högskola bidrar även till inflyttning och stärkt
kompetensförsörjning inom Eskilstuna kommun.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD) och
Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Mälardalens Högskola
Västerås Stad
Landstinget Sörmland
Region Västmanland
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, ekonomi

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

17(58)

2017-05-30

KSKF/2016:547

§ 132
Utbetalning av partistöd för andra halvåret 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd betalas ut för andra halvåret 2017 enligt följande:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna

686 650 kronor
443 000 kronor
354 400 kronor
199 350 kronor
199 350 kronor
155 050 kronor
132 900 kronor
110 750 kronor

Deltar ej i beslutet
Göran Gredfors (M) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 maj
2017. Av skrivelsen framgår att partistöd ges till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd.
Stöd får enbart ges till ett parti som är en juridisk person. Enligt kommunens regler
ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd i juni och december.
Den utbetalning som kommunfullmäktige nu ska behandla avser andra halvåret 2017.
Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga ledamotsplatser i
kommunfullmäktige är tillsatta enligt 14 kapitlet vallagen, vilket innebär att alla
mottagare av partistöd, utifrån den bestämmelsen, har rätt att erhålla hela det
mandatbundna stödet. Av kommunens regelverk framgår att det mandatbundna
stödet ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i
kommunfullmäktige, även om ledamoten lämnat partiet.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till tre
prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300 kronor, vilket är 200 kronor lägre än för
2015.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

18(58)

2017-05-30

Det ger följande fördelning av partistödet:
Parti

Mandat

Totalt partistöd
2017

Partistöd 2017,
månad 7-12

Socialdemokraterna

28

1 373 300 kr

686 650 kr

Moderaterna

17

886 000 kr

443 000 kr

Sverigedemokraterna

13

708 800 kr

354 400 kr

Miljöpartiet

6

398 700 kr

199 350 kr

Vänsterpartiet

6

398 700 kr

199 350 kr

Liberalerna

4

310 100 kr

155 050 kr

Centerpartiet

3

265 800 kr

132 900 kr

Kristdemokraterna

2

221 500 kr

110 750 kr

79

4 562 900 kr

2 281 450 kr

Totalt

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:342

§ 133
Plan för biblioteksverksamhet
Beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun 2017 – 2021 antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 maj
2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Biblioteksplan för Eskilstuna kommun
2008 – 2011 antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2008, § 197. I april 2014
gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
biblioteksplan som skulle gälla från 2016. Planen försenades något då det bedömdes
att det var viktigt att planen gick i linje med förslag till reviderad kulturpolitisk plan.
Förslag till Biblioteksplan har remitterats till berörda nämnder, kommunala
samverkansråd, Landstinget Sörmland och allmänheten. Yttranden har bearbetats och
det finns ett färdigt förslag till ”Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun”.
Efter beredning av kultur- och fritidsnämnden har planen lämnats till
kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret var representerat i framtagandet av planen i både styrgrupp
och projektgrupp. Bedömningen är att planen är väl förankrad i berörda verksamheter
och utgår från, samt bidrar till måluppfyllelsen i den kulturpolitiska planen
(kommunfullmäktiges beslut den 9 februari 2017, § 6, KSKF/2016:347). Att
framtagandet av planen och beredning efter remissrundan genomförts och samordnats
av huvudansvarig nämnd är positivt och bör bidra till ökad effektivitet när planen ska
omsättas i faktiskt verksamhet. Att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för
uppföljning underlättar inför framtida revidering av plan för biblioteksverksamhet.
Finansiering
Genomförandet av planen finansieras inom ansvariga nämnders ram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Syftet med planen är att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av kultur, information
och bildning för att stärka den egna utvecklingen. Biblioteksverksamheten ska vara
tillgänglig, angelägen och anpassad efter invånares behov. Planen bidrar till en ökad
bildning genom läslust, programverksamhet och deltagande.
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Den kommunala biblioteksverksamheten i Eskilstuna utgår från ett
barnrättsperspektiv. All folk- och skolbiblioteksverksamhet ska bidra till att uppfylla
målen i FN:s konvention om barns rättigheter.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) och Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
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§ 134
Samverkansöverenskommelse Guif
Beslut
1. Av kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska 150 000 kronor
avsättas till samverkansöverenskommelse med Eskilstuna Guif för 2017 och
minst 100 000 kronor årligen för 2018-2019.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna
samverkanöverenskommelse med Eskilstuna Guif.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
8 maj 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun tecknar årligen flera
samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna.
Syftet är att stärka lokala framgångsrika aktörer för att de ska ges möjlighet att
ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt
bidrar det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna
utanför kommunens gränser.
Kommunledningskontoret har utifrån riktlinjerna om samverkansöverenskommelser fört diskussioner avseende elitidrott med idrottsföreningar i
Eskilstuna.
Riktlinjerna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
- Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
- Verksamheten ökar antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
Med elitidrott avses föreningar som har lag i högsta serien eller enskilda
idrottare på internationell nivå.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuella för de idrotter som
- lockar många deltagare
- har stor publik
- ger stor massmedial publicitet
Motprestation ska ske i form av
- Exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna på föreningarnas
webbplatser, sociala medier, i arenorna, på matchställ, i matchprogram.
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Värdskap i form av information om Eskilstuna till besökande
motståndarlag inför resan till Eskilstuna, gott mottagande när lagen
anländer till Eskilstuna och att kunna svara på frågor om Eskilstuna.
Ambassadörsskap vid offentliga tillställningar i Eskilstuna. Ett gott
ambassadörskap för platsen Eskilstuna ska även ske vid intervjuer med
media.

Motprestation ska även ske i form av att aktivt arbeta för att utveckla följande
områden inom föreningen:
- Genusfrågor
- Mångfaldsfrågor
- Möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att utöva idrotten
- Minska föreningens miljöpåverkan
Föreningarna ska i övrigt uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna för
samverkansöverenskommelser.

Eskilstuna Guif
Eskilstuna Guifs herrlag är etablerade i högsta serien och har gett Eskilstuna publicitet
under många år. Matcherna drar relativt stor publik och i varumärkesundersökningen
anger många Eskilstunabor och boende i Mälardalen att de associerar Eskilstuna med
Guif. Eskilstuna Guif har cirka 500 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år, varav cirka 300
är pojkar och 200 är flickor.
Säsongen 2014/2015 slutade Eskilstuna Guif på en första plats i elitserien och
2015/2016 på en åttonde plats. Under 2017 byter Eskilstuna Guif arena och spelar i
Eskilstunas nya arena Stiga Sports Arena Eskilstuna. Föreningen gjorde sin första
match i en fullsatt arena den 6 april 2017.
Föreningen har under 2015-2016 haft en samverkansöverenskommelse med
kommunen. I överenskommelsen har föreningen åtagit sig att exponera Eskilstunas
platsvarumärke, att medverka som ambassadörer i olika sammanhang, att stå för ett
gott värdskap och arbeta för hållbar utveckling.
2015 påtalade Eskilstuna kommun brister i hur Guif uppfyllde villkoren i
samverkansöverenskommelsen. Parterna hade en diskussion inför 2016 där föreningen
bland annat åtog sig att skicka in en planering inför det kommande året för att
förbättra samarbetet. Kommunen beslutade därför att fortsätta samarbetet, men att
teckna en ettårig överenskommelse (övriga elitföreningar fick treåriga
överenskommelser).
Eskilstuna Guif har under 2016 och början av 2017 haft en bra dialog med
kommunen och levererat utifrån samverkansöverenskommelsen. Förslaget är därför
att teckna ett treårigt avtal med föreningen avseende 2017-2019 på minst 100 000
kronor årligen där 150 000 kronor avsätts för 2017.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt socialt
och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att nå målet
om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt
näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en påverkansmöjlighet
på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och miljöperspektiv. I detta
fall avser samverkansöverenskommelserna två damlag och två herrlag.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i form
av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Guif
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab, ekonomi
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KSKF/2017:310

§ 135
Gemensam utvecklingsplan för 4 Mälarstäder
Beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer inom 4
Mälarstäder ta fram en utvecklingsplan med målåret 2050.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2017. Av skrivelsen framgår att 4 Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan
kommunerna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade år
2011 genom ett politiskt initiativ. Numera är samarbetet etablerat med ett årligt
gemensamt kommunstyrelsemöte och flera arbetsgrupper inom olika temaområden.
Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i regionsamarbetet
och bidra till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor.
Som nästa steg i samarbetet mellan 4 Mälarstäder ska en gemensam utvecklingsplan
arbetas fram. Utvecklingsplanen ska ta avstamp i visionen och avsiktsförklaringen för
4 Mälarstäder samt den gemensamma strukturbild som togs fram under 2016.
Syfte
Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på en önskvärd regional
utveckling inom 4 Mälarstäder med planeringshorisonten år 2050. Då planen har
fokus på utvecklingsfrågor är viktiga fokusområden bland annat infrastruktur och
kommunikationer, attraktiva bostadsmiljöer, arbetsmarknad och utbildning samt
turism och besöksnäring, baserat på de handlingsplaner som redan tagits fram inom
samarbetet. En viktig förutsättning är också att planen ska bidra till en hållbar
utveckling för kommunerna och gynna samarbetet mellan dessa.
Organisation
Kommunstyrelsen i respektive kommun beslutar om uppdrag och ska sedan få
löpande information kring arbetet på ordinarie sammanträden. Vid gemensamma
kommunstyrelsemöten och kommunstyrelsepresidier hålls politiska styrgruppsmöten.
På tjänstemannanivå är samverkansgruppen inom 4 Mälarstäder styrgrupp för arbetet.
Projektledningen ligger på arbetsgruppen för gemensam översiktsplanering där
samtliga deltagare beräknas avsätta 2 timmar/vecka löpande. Övriga arbetsgrupper
inom 4 Mälarstäder beräknas medverka 2 gånger/år vid tematiska avstämningsträffar
(4 timmar/tillfälle). Två stödfunktioner, karta och kommunikation, kopplas till
projektet och beräknas medverka vid månatliga fysiska möten.
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En projektplan ska tas fram och presenteras på det gemensamma
kommunstyrelsemötet den 11 september 2017. Då ska även den fortsatta formen för
arbetet beslutas, det vill säga om det är en fristående utvecklingsplan eller ett PBL-styrt
tillägg till respektive kommuns översiktsplan ska tas fram. Förutom projektplan så ska
även en kommunikationsplan tas fram. Fokus är att processen i sig är viktig för såväl
intern som extern kommunikation.
Budget för projektet har uppskattats till 1 miljon kronor per år och fördelas enligt
tidigare beslutad procentsats mellan respektive kommun (Västerås 40, Eskilstuna 30,
Strängnäs och Enköping 15 procent vardera). Detta innebär 300 000 kronor per år för
Eskilstuna kommun. Budgeten kommer användas till analyser och kartläggningar,
kommunikation och så vidare.
Tidsplan
Beslut om uppdrag fattas i respektive kommunstyrelse under våren 2017. En
projektplan presenteras sedan på det gemensamma kommunstyrelsemötet den 11
september 2017. Hösten 2018 beräknas utvecklingsplanen skickas på remissrunda.
Beroende på vilken form planen får beräknas ytterligare en remissrunda ske under
hösten 2019 för att planen sedan ska kunna antas i respektive kommunstyrelse
alternativt i respektive kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets bedömning
Den gemensamma utvecklingsplanen för 4 Mälarstäder är ett viktigt steg vidare i
arbetet för att utveckla samarbetet mellan städerna. Det ska knyta samman det
pågående arbetet i de handlingsplaner som redan beslutats och de som är på väg fram.
Avsikten är att ytterligare stärka samverkan och identifiera viktiga områden för fortsatt
hållbar utveckling.
Medlen för arbetet är avsatta i beslut om Användning av statsbidrag för ökat
bostadsbyggande, kommunfullmäktige 2017-02-09, § 10, KSKF/2017:26.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Kim Fredriksson (SD) och
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Västerås stad, för kännedom
Enköpings kommun, för kännedom
Strängnäs kommun, för kännedom
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KSKF/2016:488

§ 136
Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna
kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att på senare tid har behovet av en
samlad planering för all typ av vatten- och avloppsförsörjning blivit tydligare. Att
inom kommunkoncernen gemensamt planera för utbyggnad, förnyelse och andra
åtgärder är en nödvändighet för en fungerande vatten- och avloppsförsörjning för
såväl befintlig som nytillkommande bebyggelse. En god framförhållning som grund
för planering av åtgärder ökar möjligheten för kommunens förvaltningar och bolag att
planera sina investeringar. På så vis kan en mer hållbar ekonomisk situation skapas.
Under 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att anta förslag till allmänt
verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med vattentjänstlagen. Det
beslutade verksamhetsområdet överensstämde i princip med då befintligt utbyggt
vatten- och avloppsnät.
I samband med antagandet av verksamhetsområde för befintlig allmän vatten- och
avloppsanläggning 2009 fick kommunledningskontoret, Eskilstuna Energi och Miljö
AB, miljö-och räddningstjänstnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
påbörja en utredning om behovet av verksamhetsområde för vatten och avlopp även
för övriga delar av kommunen. Vatten- och avloppsutredningen färdigställdes 2011.
Denna utredning hanterade kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen om
skyldighet att ordna med vatten- och avloppsförsörjning om det behövs med hänsyn
till människors hälsa eller miljön för bebyggelse i ett större sammanhang. Den nu
genomförda utredningen är en uppdatering av arbetet från 2011, nu baserad på GISanalyser utförda i egen regi för att möjliggöra fortlöpande uppdateringar. Områdena
som pekats ut 2011 i behov av allmänt vatten och avlopp sammanfaller till största del
med nu föreslagen utbyggnadsplan. Två områden har dock tillkommit jämfört med
utredningen 2011 och andra har fallit ifrån.
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom
vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän vatten- och avloppsanläggning.
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Eskilstuna kommun fastställs av
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kommunfullmäktige. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och samråd har skett med
dem under framtagandet av vatten- och avloppsplanen.
Finansiering
Utbyggnad av allmän vatten- och avloppsanläggning finansieras med anläggningsavgift
och brukningsavgift enligt vatten- och avloppstaxa. Dessa avgifter betalas av
fastighetsägarna inom verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster.
Utbyggnadsplanen bedöms för sina sex första år 2017-22 innebära investeringar om
cirka 200 miljoner kronor för vatten- och avloppshuvudmannen Eskilstuna Energi
och Miljö AB, baserat på grova tidiga kalkyler.
Vatten- och avloppsplanering och genomförande av planen sker även inom
miljökontoret, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningskontoret, varför
kommunala resurser krävs för att kunna bedriva det arbetet.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Tydlighet ifråga om ansvar, ekonomi, planeringsprinciper för
vatten- och avloppsförsörjning liksom konsekvent tidplanering 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 och därigenom även minska föroreningsrisker för den allmänna
dricksvattenförsörjningen. Detta är kommunens största miljöprojekt.
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 va-anläggningen med de avgiftsskyldigheter som följer av det för fastighetsägarna.
Planen bedöms för sina sex första år 2017-22 innebära investeringar om cirka 200
miljoner kronor för vatten- och avloppshuvudmannen, baserat på grova tidiga
kalkyler. Investeringsvolymen för utbyggnadsplanen för befintlig bebyggelse får en
effekt på resultatet med cirka 5-10 procent. Det är främst avskrivningarna som ökar.
Det år Eskilstuna Energi och Miljö AB får in anläggningsavgifterna blir det en positiv
effekt på Räntenetto.
Effektiv organisation En väl fungerande vatten- och avloppsplanering är en
förutsättning för såväl fastigheter som ska fortsätta ha enskilda vatten- och
avloppslösningar som för en effektiv allmän vatten- och avloppsverksamhet i växande
skala i en expansiv kommun.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V) och Erika Rydja
Sandvik (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:291

§ 137
Remiss av förslag - Avfallsplan för Eskilstuna
kommun
Ärendet protokollförs i separat B-protokoll.
_____
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KSKF/2017:231

§ 138
Ansökan om dispens för anläggning inom naturreservat Sundbyholm - stadsbyggnadsförvaltningen
Beslut
Tillstånd medges för att anlägga en ramp av trä över marknivån enligt skiss i ansökan
för att tillgänglighetsanpassa Sigurdsristningen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 maj
2017. Av skrivelsen framgår att Sigurdsristningen är en av Sveriges största och mest
kända hällristningar och är inhuggen i en fast berghäll vid Ramsund nära Sundbyholm.
Ristningen som i bild visar den fornnordiska sagan om Sigurd Fafnesbane och har en
text om en forntida bro över Ramsundet, är ett av Eskilstuna kommuns viktigaste
besöksmål. Hällen ligger några tiotal meter från vägen mellan Sundbyholm och Mora
by. För att komma nära och se ristningen behöver man ta sig upp för en kort men
ganska brant slänt över låga berghällar, vilket idag inte är möjligt med rullstol, elfordon
för rörelsehindrade eller barnvagn.
Stadsbyggnadsförvaltningens projekt- och GIS-avdelning har i samråd med
kommunledningskontoret och länsstyrelsens kulturmiljöenhet projekterat en ramp
utformad som en spång som är tänkt att gå diagonalt från bilvägen nära
parkeringsplatsen till en bredare plattform nedanför Sigurdsristningen, där det ska
finnas plats att samla en grupp besökare. Vid plattformen, men även på räcket utmed
rampen ska det finnas information om områdets historia. Rampen ska byggas på korta
stolpar över en oförändrad markyta. Anledningen är att hela området kring ristningen
är en fornlämningsskyddad kulturmiljö, där schaktning eller utfyllnad ska göras i så
liten utsträckning som möjligt. Tillstånd från länsstyrelsen behövs för åtgärder som
påverkar allt som ligger under markytan.
Bedömning och villkor
Anläggningen ska byggas som en spång i trä placerad över en bevarad markyta. Den
ska vara anpassad till gällande riktlinjer för rullstolsramper, när det gäller bredd,
lutning och räcken. Rampen ska också ge ett diskret intryck med en smäcker
konstruktion med tunna räcken som inte skymmer ristningen. Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet följer fortlöpande planeringen. Befintliga träd ska i möjligaste mån
lämnas kvar, men grenar kommer behöva tas bort utmed rampen. Arbetena bör
utföras under kontroll av Stadsbyggnadsförvaltningen och reservatsförvaltaren på
kommunledningskontoret. Uppstår frågor som berör kulturmiljön hänskjuts dessa till
länsstyrelsen.
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Anläggningen är ett försiktigt ingrepp i den historiska miljön, som syftar både till att
fler ska kunna se Sigurdsristningen på plats genom ökad tillgänglighet och att
markslitaget från besökare ska minska. Rampen bör inte vara tillåten för cykel- och
mopedtrafik. För att anläggningen inte ska förfalla över tid, skrivs kvalitetskrav på
skötseln in i skötselplanen för Sundbyholms naturreservat.
Kommunledningskontoret bedömer sammanfattningsvis att ingreppet uppvägs av den
ökade tillgängligheten och minskade slitaget.
Finansiering
Anläggningskostnaden belastar kommunstyrelsens investeringsbudget för
Sundbyholm.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En viktig kulturmiljö i kommunen tillgängliggörs för flera, vilket kan öka intresset för
regionens historia.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Erika Rydja Sandvik (L), Maria Chergui (V), Magnus Arreflod
(MP), Arne Jonsson (C) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, Projekt och GIS
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Länsstyrelsen i Södermanlands län, kulturmiljöenheten
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KSKF/2017:237

§ 139
Beslut om tilldelning av stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun - Barva Network
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har beslutat om att anslå 2 miljoner
kronor i stöd till bredbandsutbyggnad för 2017. Formerna för detta stöd beskrevs och
beslutades om av kommunstyrelsen den 8 november 2016. Ansökningsperiod var 1
januari-12 februari 2017. Kommunledningskontoret har bearbetat och prioriterat
ansökningarna utifrån uppställda kriterier. Kommunstyrelsen beslutar i detta ärende
om tilldelning av stöd.
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 april 2017, § 75 och
den 2 maj 2017, § 110.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar, med andledning av pågående förhandlingar, att ärendet
bordlägges till kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2017.
______
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KSKF/2017:347

§ 140
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8 maj
2017. Av skrivelsen framgår att de av kommunfullmäktige utsedda revisorer har
granskat verksamheten inom Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (org. Nr 222000-2931).
Revisorerna bedömer att direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Räkenskaperna
bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Direktionens interna kontroll bedöms ha varit
tillräcklig. Resultatet bedöms vara förenligt i allt väsentligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som direktionen uppställt. Förbundet visar ett överskott på 1 tusen
kronor.
Revisorerna föreslår att direktion och ledamöter i styrelsen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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§ 141
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8 maj
2017. Av skrivelsen framgår att det ekonomiska resultatet uppgick till 1000 kronor.
Myndighetens medlemmar har betalt 589 600 kronor i medlemsbidrag under året
vilket är 42 816 kronor lägre än budgeterat.
Genomförda serviceresor uppgick till 343 000 under februari – december. 11 miljoner
resenärer reste med buss i den allmänna kollektivtrafiken och 2,8 miljoner resenärer
reste med lokal- och regiontåg i Sörmland – vilket är en ökning med 7 respektive 3,9
procent. Jämfört med 2015 har utsläppen av koldioxid, på bussar i den allmänna
kollektivtrafiken, halverats, då bussarna drivs med förnybara drivmedel till 93,9
procent.
De kunder som använder myndighetens tjänster är överlag nöjda och medarbetarna
inom myndigheten upplever i stor utsträckning att de är engagerade och motiverade i
sitt arbete.
Arbete med verksamhetsutveckling, dels internt och dels kopplat till samhällsutvecklingen, har varit intensiv under året. Bland annat har Servicecenter Sörmland,
ett nytt betal- och realtidssystem, samt en ny Sörmlandstaxa implementerats i
verksamheten. Efter flera år av förberedelser har också Ny Trafik 2017 lanserats med
utökad regionaltågstrafik i Mälardalen. För serviceresor, skolskjuts och riksfärdtjänst
har nya avtal tecknats. Myndigheten har ökat tillgängligheten för kunderna genom att
Servicecenter Sörmland är öppet dygnet runt, att mobilappen och hemsidan har
integrerats med betal- och realtidssystemet, liksom audiovisuella utrop och realtidsinformation samt att försäljningsombuden numera säljer myndighetens samtliga
produkter.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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§ 142
Årsredovisning för donationsstiftelser 2016
Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2016 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
april 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun donationsfonder 1 är en
samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
En stiftelse (Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas
ändamål enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt
kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kronor har upprättats särskilda årsredovisningar.
För godkännande av kommunstyrelsen överlämnar vi följande årsredovisningar för år
2016.
Stiftelse
Eskilstuna kommun donationsfonder 1 (samförv)

Org. nr
818001-0574

Göran Karlsson minnesstiftelse
Gultbrunnska sterbhusets stiftelse
Samstiftelse för grundskolan
Sociala samstiftelsen för Eskilstuna kommun
Axel och Ida Karlssons stiftelse
Kylanderska stiftelsen
Eskilstuna kommunala tjänstemannaför. Stiftelse

817605-3299
818000-2068
818000-7638
818001-4089
818000-5889
817606-6911
818000-8289

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret föreslår att underlaget som lämnats från konsult och
uppdrag godkänns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag
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KSKF/2017:9

§ 143
Fastställande av 2018 års budget för
Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera
med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med
gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2018 till 16 miljoner kronor, varav
Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,49 miljoner kronor.

Deltar ej i beslutet
Marie Svensson (S) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
april 2017. Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera
med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland har inkommit med förslag till budget
för år 2018.
Förbundets totala budget för 2018 beräknas till 16 miljoner kronor (kommuner
4 miljoner kronor, landstinget 4 miljoner kronor och staten 8 miljoner kronor).
Budgeten är oförändrad jämfört med innevarande år.
Kommunmedlemmarnas andel av förbundets årliga budget beräknas på
befolkningsunderlag per den 1 november. Eskilstuna kommuns andel av
Samordningsförbundets totala budget för 2018 är preliminärt 1,49 miljoner kronor
(23,75 kronor/invånare 16-64 år).
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer
Samordningsförbundet RAR:s budget för år 2018 till 16 miljoner kronor, varav
Eskilstuna kommuns andel uppgår till 1,49 miljoner kronor.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:448

§ 144
Svar på motion - Inför trygghetsväktare
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelsen får till uppdrag att under våren 2018 återkomma med
förslag till åtgärder.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt till förmån
för det egna förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj
2017. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 26 augusti 2016 lämnar Niklas
Frykman, Liberalerna ett förslag om att Eskilstuna kommun ska införa
trygghetsväktare. Anledningen till förslaget är att Eskilstuna plågas av kriminalitet,
skadegörelse och oroligheter och på senare tid bilbränder och stenkastning emot
brandkår och polis. Det förekommer främst i vissa av Eskilstunas bostadsområden.
Motionären menar att polisen inte har resurser att hålla områdespoliser på plats under
sommaren. Kommunen har börjat bygga upp en organisation med ett fältteam men
som anses behöver förstärkas.
Trygghetsväktare finns i ett antal andra kommuner, bland annat Botkyrka och där
funktionen arbetar mer proaktivt, uppsökand och brottsförebyggande för att förhindra
att problem uppstår. Trygghetsväktare är i grunden en ordningsvakt och har därför
samma utbildning och befogenheter som en ordningsvakt och kan även utföra
traditionella bevakningsuppdrag samt rycka ut vid larm.
2 kap. 1 § kommunallagen och regeln om att kommunen inte får syssla med sådana
angelägenheter som enbart handhas av annan, t.ex. staten, bör också beaktas i ärendet.
Den delen av det brottsförebyggande arbetet som ankommer enbart på polisen, har inte
kommunen kompetens att verka inom. Gränsdragningen mellan vilket som är polisens
uppdrag och vilken utrymme som en kommun har att verka inom när det gäller det
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brottsförebyggande arbetet, är inte helt lätt att göra. En kommun kan dock inte gå in
med resurser av olika slag istället för polisresurser, om det finns ett bedömt behov av
polisresurs. Däremot kan kommunen göra såväl punktinsatser ur ett allmänt
brottsförebyggande perspektiv, som arbeta med trygghetsskapande långsiktiga åtgärder
tillsammans med polisen och andra aktörer.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget att införa trygghetsväktare i
Eskilstuna då fler vuxna behövs ute i syfte att öka tryggheten i vissa bostadsområden.
Genom ett generellt flöde av människor så kan människor i områdena känna ökad
trygghet. Om vi får fler vuxna ute som kan se och förindra att brott sker så kan
resultatet också bli att människor blir tryggare. Ofta har brott som sker en koppling till
ökad otrygghet men inte alltid. Otrygghet kan också bero på den fysiska miljön, hur en
plats är tillgänglig, den egna erfarenheten och människors kontroll av sin egen
säkerhet. Utifrån den situation som råder i dag i vissa bostadsområden med kriminella
gängbildningar som även hanterar narkotika öppet, behövs en stark mobilisering av
olika saker. Det är anledningen till att det behövs ännu mer synliga poliser men också
andra vuxna för att störa.
Motionen att införa trygghetsväktare avslås i dagsläget eftersom det saknas ett effektivt
system för analys av aktuell läges- och hotbild i kommunen. Det pågår flera nya
säkerhetsprojekt och kommunens bevakningsavtal är under upphandling vilket gör att
beslut om behovet av trygghetsväktare bör avvakta till senare i år eller till 2018.
Kommunen, tillsammans med polisen och andra aktörer, har under april månad inlett
ett arbete utifrån en modell, EST (effektiv samordning för trygghet). Syftet med
modellen är att få en gemensam lägesbild kring trygghet. Utifrån den gemensamma
lägesbilden, som samlas in från olika verksamheter, analyseras sen vilka behov av
resurser som finns. Modellen handlar om ett både kort och långsiktigt perspektiv, att
se vilka resurser som krävs för att öka tryggheten och minska brott.
Det pågår även andra insatser i syfte att öka tryggheten och minska brott. Bland annat
så har ett utökat och förstärkt samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och polis
inletts med fokus mot vissa skolområden. Ung fritid har sitt mobila team, som har ett
främjande fokus och som har betydelse för det förebyggande arbetet. Det är i
dagsläget inte igång på grund av resursbrist. Det pågår dialog och det finns intresse
från det vaktbolag som kommunen har avtal med i dag, att de skulle vilja arbeta mer
proaktiv. Det arbetas aktivt med att få till fler nattvandringsgrupper i de prioriterade
områdena, redan idag sker nattvandring inom vissa stadsdelar regelbundet och under
våren har nya grupper startat. Dessutom pågår en diskussion i den strategiska
operativa gruppen (socialtjänst, fritid, skola) kring de avsedda trygghetspengarna som
finns, vad och på vilket sätt de skulle kunna användas i ett hållbart och effektivt
perspektiv. Frågan är sen om trygghetsväktare är rätt funktion för att ”störa” de
kriminella gängen. Funktionen ska kanske i så fall tillsättas i syfte att ge boende i
området en ökad trygghet, inte med fokus på att störa kriminell verksamhet.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet så är det av stor vikt att ta
med olika aspekter, vad som är verksamt och mest effektivt i ett hållbart perspektiv.
Det som skulle vara mest effektivt och hållbart skulle vara att de unga som ingår i det
kriminella gäng som stör på olika sätt och som skapar otrygghet, skulle få någon
sysselsättning på något sätt. Dessutom att förstärka det interkulturella arbetet samt ha
fokus på bostadsfrågan. Att införa trygghetsväktare skulle kunna ge resultat genom
ökad kontroll och skulle i så fall minska möjligheten för kriminella att genomföra
brott. Det finns i dagsläget ingen dokumentation och en samlad bild i hur stor
omfattning brott sker och var. Det arbetet som ska påbörjas kring en effektiv
samordning av trygghet kan ge det och utifrån det sen bedöma om det är
trygghetsväktare som behövs eller något annat.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.
Jari Puustinen (M) och Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag innebärande att motionen avslås samt att kommunstyrelsen får till uppdrag att
under våren 2018 återkomma med förslag till åtgärder.
Kim Fredriksson (SD) yrkar med instämmande från Seppo Vuolteenaho (SD) att
punkten 2 (bilaga B) ändras enligt följande:
-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast under 2017 återkomma med förslag på
effektiva åtgärder.

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

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om bifall till motionen.

•

Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall kommunledningskontorets
förslag.

•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
förslag till ändring av punkten 2.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag att motionen avslås samt att kommunstyrelsen får
till uppdrag att under våren 2018 återkomma med förslag till åtgärder.
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§ 145
Svar på motion - Inrätta borgerliga
namngivningsofficianter
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april 2017. Av skrivelsen framgår att motionären Ingrid Sermeno Escobar (-) föreslår
att förutsättningar för att inrätta borgerliga namngivningsofficianter utreds.
Motionären hänvisar till att allt fler väljer bort kyrkans barndop, vilket kan bero på att
familjen inte tillhör någon kyrkan eller inte är troende. Många familjer ordnar i stället
en namngivningsfest på egen hand och här föreslår motionären att en person som är
utsedd av kommunen kan hålla i ceremonien, som en borgerlig vigselförrättare.
Borgerliga vigselförrättare utses av Länsstyrelsen. Vigselförrättarna får ett så kallat
förordnande och följer vid vigselakten en viss juridik.
Oavsett om familjen väljer en namngivningsceremoni eller inte så måste barnets namn
anmälas till Skatteverket av vårdnadshavaren inom tre månader.
Kommunledningskontoret anser att familjen själv kan välja ceremoni och person som
de anser lämplig vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den
kommunala administrationen då inga juridiska krav för sådana ceremonier finns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande att
motionen avslås.
____
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§ 146
Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på
skola och fritidshem snusa under arbetstid
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids snusa
under arbetstid har lämnats in den 27 september 2016. Motivering och
argument för förslaget är att personalen borde vara ett föredöme för barnen och
inte använda tobak. Det luktar inte gott och det är inte trevligt att ha en snusare
hängande över sig.
Torshälla stads nämnd och barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över
förslaget och föreslår att det ska avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter

Det tobaksförebyggande arbetet som idag bedrivs i Sverige består av ett brett
samhällsarbete med flera strategier och åtgärder: lagstiftning, en aktiv prispolitik,
aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och tobakssavvänjning. Alla dessa
åtgärder är viktiga för att minska tobaksbruket.
Kommunledningskontoret anser att ett viktigt steg för kommunen är att behålla
och tillföra god kompetens inom området samt att följa redan etablerade lagar
och kontinuerligt följa utvecklingen kring dessa frågor.
I dagsläget delar kommunledningskontoret yttrandena från Torshälla stads
nämnd samt barn och utbildningsnämnden och anser att medborgarförslaget
ska avslås.
Personalutskottet föreslår i beslut 2017-04-21, § 24, att medborgarförslaget ska avslås.
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 15:30-15:35.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Mikael Edlund (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag
innebärande att medborgarförslaget avslås.
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KSKF/2017:38

§ 147
Svar på medborgarförslag - Snygga upp vid infarten
till Sundbyholm
Beslut
Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
maj 2017. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om att snygga upp vid
infarten till Sundbyholm har lämnats in till kommunfullmäktige den 8 januari 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2017 att överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget lyfter fram att Sundbyholm är en viktig plats för besöksnäringen i
Eskilstuna och har blivit framröstad som Sörmlands vackraste plats 2016. Flera
satsningar har gjorts för att förbättra området men förslagsställaren lyfter två saker
som behöver förbättras ytterligare. Dels att det står soptunnor längs den gamla
ladugården som nu används som lagerlokal av kommunen och dels att den gamla
konsumbutiken står och förfaller samt att det står en container framför som skymmer
utsikten.
Den röda ladugården vid infarten till Sundbyholm används som lagerlokal av de
kommunala verksamheter som finns i Sundbyholm. Vid en upprensning av ladugården
i slutet av året 2016 blev ett antal soptunnor över. Dessa hämtades upp för
användning i andra delar av kommunen. Tyvärr tog det tid att transportera iväg dem.
Den gamla affären ägs av företaget som också har ett tomträttsavtal med Eskilstuna
kommun. Den container som har placerats där har inte rätt att stå där genom att det
inte finns bygglov för den eller beslut om dispens från skötselföreskrifterna för
naturreservatet. Eskilstuna kommun har fört en dialog med tomträttsinnehavaren om
att containern måste flyttas och nu fått besked att det ska göras. Frågan bevakas
noggrant.
Kommunledningskontorets synpunkter

Kommunledningskontoret delar medborgarförslagets uppfattning att Sundbyholm är
en viktig plats, både för besökare och för eskilstunabor. Det är viktigt att området
hålls attraktivt i alla delar. Det är också fokus för den utvecklingsplan för området som
nu tas fram. Byggnaderna vid infarten är viktiga för uppfattningen om området.
Därför kommer kommunledningskontoret dels vidarebefordra anmälan till
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stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavedelning för hantering samt ta initiativ till en
särskild diskussion med tomträttsinnehavaren av den gamla butiken, i syfte att få den
uppfräschad i linje med det övriga området.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande att
medborgarförslaget förklaras besvarat.
____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:47

§ 148
Svar på medborgarförslag - Bygg upp livet på
landsbygden
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
maj 2017. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag ”Bygg upp livet på
landsbygden, särskilt behöver skolor bli mindre” har lämnats in till
kommunfullmäktige den 16 januari 2017. Förslaget går ut på att kommunen ska höra
av sig till barnfamiljer för att få dem intresserade av att flytta ut på landsbygden och att
kommunen ska öppna upp skolor på landsbygden.
Förslaget har diskuterats av kommunstyrelsens landsbygdsråd på dess möte den 12
april 2017. I den strategiska inriktningen för mandatperioden är ”Attraktiv stad och
landsbygd” ett av fem prioriterade områden. Landsbygdsrådet har också tillsatts med
uppgift att arbeta för utvecklingen av landsbygden. En ny strategi för
landsbygdsutveckling ska tas fram. Eskilstuna kommun vill öka landsbygdens
attraktivitet genom att arbeta för tillgång till kollektivtrafik och bredband på
landsbygden. Nyligen tecknades ett avtal mellan IP Only och Eskilstuna kommun där
bolaget åtar sig att erbjuda bredbandsutbyggnad till hela landsbygden. Detta
förutsätter att det finns intresse från boende och företag att ansluta sig till bredband.
Översiktsplanen, ÖP 2030, pekar ut ett antal noder på landsbygden där
utvecklingsplaner ska tas fram. Nu pågår utvecklingsplan för Kvicksund, sedan står
Näshulta, Alberga och Sundbyholm på tur. Då analyseras förutsättningar och
strategier för utveckling av näringsliv, bostäder, kommunikationer, service, natur- och
friluftsliv med mera.
Det finns idag inga planer att särskilt marknadsföra flytt ut till landsbygden eller öppna
upp skolor utöver de som redan finns. Därför föreslås avslag av medborgarförslaget.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande att
medborgarförslaget avslås.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:273

§ 149
Tobacco Endgame - Ett rökfritt Sverige 2025
Beslut
Eskilstuna kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
maj 2017. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret föreslår att Eskilstuna
kommun ställer sig bakom det nationella projektet ”Tobacco Endgame – Rökfritt
Sverige 2025”, som syftar till ett nationellt politiskt beslut om en utfasning av
rökningen till år 2025.
Arbetet i kommunen påverkas i hög grad av nationella beslut. Ett nationellt beslut om
en utfasning av rökning för att antalet dagligrökare i Sverige ska halveras till år 2025
ger samtidigt kraft och tydlighet till Eskilstuna kommuns egna tobakspreventiva
arbete.
Ett beslut om att ställa sig bakom ”Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025”
innebär att kommunen stödjer ett nationellt politiskt beslut om ett måldatum (år 2025)
för en halvering av antalet rökare i befolkningen (under 5 procent) och en därtill
hörande handlingsplan som består av Tobakskonventionens rekommenderade
åtgärder. Det är en nivå som kommer att göra rökningen till ett betydligt mindre
dominerande folkhälsoproblem än idag. Att ställa sig bakom ”Tobacco Endgame –
Rökfritt Sverige 2025” bygger på en förståelse av att rökning bidrar till lidande och
kostnader för onödig ohälsa och därför måste rökningen minska.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Tobacco Endgame
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

45(58)

2017-05-30

KSKF/2017:286

§ 150
Svar på remiss - Region Sörmland 2019 - Remiss
gällande landstingets ansökan till regeringen om att
bilda region
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Tillstyrka Landstinget Sörmlands ansökan om regionbildning.
2. Tillstyrka att den kommande regionen blir länets kollektivtrafikmyndighet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
maj 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har fått möjlighet att yttra sig
i frågan om Landstinget Sörmlands ansökan till regeringen att bilda region.
Regionsbildningen innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland
går samman. Eskilstuna kommun ställer sig bakom Landstinget Sörmlands ansökan
om regionbildning och eventuell förändring av det regionala kollektivtrafikansvaret.
När länet nu går in i ett nytt skede bör frågan om ledningens och administrationens
geografiska placering tas upp för diskussion.
Bakgrund
Regionfrågan handlar om ansvaret för den regionala utvecklingen och regleras i Lag
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630). Allt fler viktiga frågor har fått en
regional dimension.
Regionsbildningen innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland
går samman. Landstinget skulle vid en ombildning ha fortsatt ansvar över befintliga
uppgifter och tillföras nya i enlighet med lagen, bland annat:
• Utarbeta och fastställa strategi för regional utveckling och samordna insatser
för genomförandet
• Besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
• Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga
myndigheter.
Regionen skulle stärka den demokratiska legitimiteten för regionala utvecklingsfrågor
då ett direktvalt politisk organ får samlat ansvar. Förberedelserna för genomförandet
av regionbildningen kommer inledas parallellt med att ansökan lämnas till regeringen.
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Yttrande
Med anledning av att kommunerna i länet har involverats i processen med att bilda
Region Sörmland och det mandat som kommer att tillfördelas regionfullmäktige så
anser Eskilstuna kommun att det är av största vikt att tidigt i processen fastställa hela
organisationsstrukturen.
Det är angeläget att säkerställa att Region Sörmland utvecklas i linje med sitt syfte och
mål. Organisationens struktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt Region
Sörmland.
Utöver det är det också angeläget att överväga nyttan av den nystart som en
regionbildning innebär. Eskilstuna kommun är största kommun i länet. Bland annat är
Mälarsjukhuset en stor och viktig verksamhet och arbetsplats i länet.
Kollektivtrafikfrågorna med Mälabs tågdepå är också viktig för regionen. Likaså
Mälardalens högskola som förstärker sin närvaro i länet med det nya Campus som
byggs i Eskilstuna. Närheten till Stockholm är en annan viktig faktor.
När länet nu går in i ett nytt skede bör frågan om ledningens och administrationens
geografiska placering tas upp för diskussion.
Det finns en uttalad ambition med en stark politisk vilja att Eskilstuna som största
kommun borde utgöra ett naturligt centrum för den nya regionbildningen.
Kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor, näringslivs- och tillväxtfrågor är av många
tungt vägande skäl väl lämpade att förläggas i Eskilstuna, och förväntas därför också
att förläggas dit. Eskilstuna kommun tillsammans med Strängnäs kommun utgör mer
än halva länets befolkning.
Eskilstuna kommun ställer sig bakom Landstinget Sörmlands ansökan om
regionbildning och eventuell förändring av det regionala kollektivtrafikansvaret.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Göran Gredfors (M), Kim
Fredriksson (SD), Erika Rydja Sandvik (L), Maria Chergui (V), Magnus Arreflod (MP)
och Marie Svensson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till yttrande.
_____
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§ 151
Yttrande över Flens kommuns översiktsplan
Sörmlands hjärta - med plats för alla
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 10
maj 2017 och översänder yttrandet till Flens kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med yttrande i ärendet daterat den 10 maj
2017. Av yttrandet framgår bland annat att Flens kommuntäckande översiktsplan är
ute på samråd. ”Översiktsplan Sörmlands hjärta – med plats för alla”. Innehållet i den
nya kommuntäckande översiktsplanen ska kunna bidra till att kommunens strategiska
mål förverkligas, genom att tydligt redovisa kommunens viljeriktning när det gäller
mark- och vattenanvändningen.
Översiktsplanen visar på kommunens utvecklingsmöjligheter och ska tydligt beskriva
ställningstaganden för att ge vägledning i fortsatt planarbete och tillståndsprövning.
Planen ska behandla de viktiga frågor som kommunfullmäktige utpekat. Till
översiktsplanen har 12 mål arbetas fram, utifrån de sex strategiska målen och det
arbete som politiker och tjänstepersoner genomfört tillsammans vid en workshop i
september 2015. Kommunfullmäktige beslutade 2016 om mål för översiktsplanen.
Eskilstuna kommun ställer sig positiva till att översiktsplan från 2007 ersätts av en ny
strategisk plan för den framtida utvecklingen.
Av yttrandet framgår vidare att Flens kommun lyfter vikten av att mellankommunala
angelägenheter samordnas med angränsande kommuner inför kommunala
ställningstaganden när det gäller användning av mark och vatten. Detta är Eskilstuna
kommun positiva till. Flens kommun gränsar till kommunerna Eskilstuna, Strängnäs,
Gnesta, Nyköping och Katrineholm, alla inom Södermanlands län och att samordning
över kommungränserna blir nödvändigt i många sammanhang.
Ett spännande grepp är den turistiska översiktsplan som nämns och visar på ett starkt
samband mellan den fysiska miljön, mark- och vattenanvändning och turismens
utvecklingsförutsättningar. Upplevelser och aktiviteter med hög kvalitet gör att turister
återkommer. I Flens kommun och angränsande kommuner finns goda förutsättningar
för att utveckla besöksnäringen. Därför är det önskvärt att vara förberedd för ökad
etablering av verksamheter inom näringen, samtidigt som andra allmänna intressen
behöver beaktas. I översiktsplanen ska besöksnäringens intressen vägas mot allmänna
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intressen vilket sedan kan underlätta etablering av företag inom besöksnäringen i
kommunen. I planförslaget presenteras ställningstagande att kommun ska skapa en
långsiktigt hållbar utveckling av turismen genom att aktivt samarbeta med såväl
myndigheter som entreprenörer, kulturaktörer och ideella krafter inom
besöksnäringen. Eskilstuna kommun kommer använda detta som inspirationskälla.

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

Beslutet skickas till:
Flens kommun
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KSKF/2017:282

§ 152
Yttrande över remiss - Betänkandet Ett öppnare och
enklare system för tillträde till högskoleutbildning på
grundnivå (SOU 2017:20)
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 10
maj 2017 och översänder yttrandet till Utbildningsdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med yttrande i ärendet daterat den 10 maj
2017. Av yttrandet framgår bland annat att Regeringen tillsatte en
”Tillträdesutredning” med uppdrag att göra en översyn av hela systemet för tillträde
till högskoleutbildningar som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare.
Utredningen skulle föreslå ett system som var öppnare och enklare än det som finns
idag.
Utredningen förslag till förändringar beskriver ett antal åtgärder samt förväntade
konsekvenser av de samma. Bland annat stärks betydelsen av betyg från
gymnasieskolan, behörighetsprov för bedömning av kompetenser införs, samtidigt
som möjligheterna till att använda högskoleprovet som antagningsinstrument
begränsas.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
I den svenska högre utbildningen finns nu fler lärosäten, fler studenter och fler lärare
och forskare än någonsin tidigare. Allt fler orter i landet utgör centra i
högskolelandskapet och allt fler individer har sin verksamhet och utkomst i
landskapet. Huvuduppgifterna definieras i termer av utbildning och forskning och
förväntas bidra till både samhällets och individers utveckling och förnyelse.
I senare års högskolepolitik har universitetens och högskolornas betydelse i den
ökande internationella konkurrensen inom kunskapsutvecklingens område alltmer
betonats. Utformningen av styrning, ledning och kontroll av denna omfattande
verksamhet, så att alla formulerade förhoppningar infrias, har blivit en viktig men
också komplicerad uppgift. Antagningsprocessen och urvalet har stor betydelse för
vilka som söker och antas till högre utbildning, och de föreslagna förändringarna
bedöms bidra positivt till att fler ”rätt” studenter antas, det vill säga att de har bättre
förutsättningar att slutföra sina studier och bli tillgängliga på arbetsmarknaden.
Förslaget kan med fördel se över möjligheter och konsekvenser för särskilda regler
gällande personer med utländska meriter, såväl från studier som reella kompetenser.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag till yttrande.
___

Beslutet skickas till:
Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm.
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KSKF/2017:147, KSKF/2017:148, KSKF/2017:150, KSKF/2017:165,
KSKF/2017:166, KSKF/2017:167, KSKF/2017:179, KSKF/2017:194,
KSKF/2017:195, KSKF/2017:309, KSKF/2017:32, KSKF/2017:63,
KSKF/2017:64, KSKF/2017:99

§ 153
Anmälan av delegationsbeslut maj 2017
1. KSKF/2017:99 Samverkansöverenskommelser 2017 tagna enligt 10.1 i
delegationsordningen
Kommunledningskontoret har inkommit med delegationsrapport om
samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna
basket den 3 april 2017 samt samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna
kommun och Näshulta kulturförening den 24 februari 2017, som anmäls och
läggs till handlingarna.
2. KSKF/2017:32 Delegationsrapport om markärenden 2017
Kommunledningskontoret har den 6 mars 2017 inkommit med
delegationsrapport om markärenden 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
3. KSKF/2017:64 Delegationsbeslut om upplåning 2017
Kommunledningskontoret har den 4 maj 2017 inkommit med
delegationsrapport om upplåning januari-mars 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
4. KSKF/2017:63 Delegationsrapport om utlåning
Kommunledningskontoret har den 4 maj 2017 inkommit med
delegationsrapport om utlåning januari-mars 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
5. KSKF/2017:179 Personalutskottets kallelser och protokoll 2017
Kommunledningskontoret har inkommit med kommunstyrelsens
personalutskotts protokoll från den 3 februari 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
6. KSKF/2017:309 Ansökan om särprofilering - Barn- och
utbildningsförvaltningen
Kommunledningskontoret har den 9 maj 2017 inkommit med
delegationsrapport ansökan särprofilering EskilstunaUtmaningen, som anmäls
och läggs till handlingarna.
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7. KSKF/2017:147 Yttrande över Remiss - Ansökan från Thorengruppen
AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:856
Kommunledningskontoret har den 28 april 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB
om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:856, som anmäls och läggs till
handlingarna.
8. KSKF/2017:148 Yttrande över remiss - Ansökan från Thoren Innovation
School om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:846
Kommunledningskontoret har den 28 april 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över remiss - Ansökan från Thoren Innovation
School om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående
gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:846, som anmäls och läggs till
handlingarna.
9. KSKF/2017:150 Yttrande över remiss - Ansökan från
Kunskapscompaniet KCGY AB om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 322017:969
Kommunledningskontoret har den 28 april 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över remiss - Ansökan från Kunskapscompaniet
KCGY AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:969, som anmäls och läggs
till handlingarna.
10. KSKF/2017:165 Yttrande över remiss - Ansökan från Kunskapsskolan i
Sverige AB om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:658
Kommunledningskontoret har den 27 april 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över remiss - Yttrande över remiss - Ansökan
från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:658,
som anmäls och läggs till handlingarna.
11. KSKF/2017:166 Yttrande över remiss - Ansökan från Västerås
Entreprenörgymnasium om godkännande som huvudman för utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:921
Kommunledningskontoret har den 27 april 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över remiss - Ansökan från Västerås
Entreprenörgymnasium om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:921, som anmäls
och läggs till handlingarna.
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12. KSKF/2017:167 Yttrande över Remiss - Ansökan från Thorengruppen
AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:890
Kommunledningskontoret har den 27 april 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över Remiss - Ansökan från Thorengruppen AB
om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:890, som anmäls och läggs till
handlingarna.
13. KSKF/2017:194 Yttrande över remiss - Ansökan från Stiftelsen Källan
om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående
gymnasieskola vid Pilträdsgymnasiet i Västerås Dnr 32-2017 978
Kommunledningskontoret har den 10 maj 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över remiss - Ansökan från Stiftelsen Källan om
godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola
vid Pilträdsgymnasiet i Västerås Dnr 32-2017 978, som anmäls och läggs till
handlingarna.
14. KSKF/2017:195 Yttrande över Remiss - Ansökan från JENSEN
education college AB om godkännande som huvudman för utökning av
en befintlig fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:1048
Kommunledningskontoret har den 10 maj 2017 inkommit med
delegationsrapport - Yttrande över remiss - Ansökan från JENSEN education
college AB om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola i Västerås Dnr 32-2017:1048, som anmäls och läggs
till handlingarna.
_____
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KSKF/2017:65

§ 154
Anmälningsärenden maj 2017
KSKF/2017:65 Finansiell rapport för mars
Kommunledningskontoret har den 26 april 2017 lämnat in finansiell rapport för mars
månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning den 31
mars 2017 uppgick till 6 010,7 miljoner kronor jämfört med 5 950,0 miljoner kronor
den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 mars 2017 till 4 670,1
miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 mars 2017 till 118,1 miljoner kronor
jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 mars 2017 till 1 769,5 miljoner kronor
jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
_____
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KSKF/2017:375

§ 155
Extra ärende - Avsiktsförklaring med Telia Sverige
AB
Beslut
Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i
Södermanlands län och Regionförbundet i Sörmland avseende dialog kring utbyggnad
av bredandsinfrastruktur i Södermanlands län godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
maj 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunfullmäktige antog i juni 2016
Strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun där förutsättningar för
bredbandsinfrastruktur och kommunens möjligheter och hinder att agera på området
beskrivs. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun som sin viktigaste roll att vara en
möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Vi vill
underlätta för marknadens aktörer att bygga ut infrastrukturen för de boendes,
företagens och samhällets nytta.
I Bredbandsstrategin för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad utveckling
ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt
kommunens roll som leverantör av e-tjänster.
•
•
•

Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
90 procent av invånarna har tillgång till minst 100 Mbit/s fast bredband till år 2020,
med inriktningen 100 procent på sikt. Årlig uppföljning baserat på PTS kartläggning.
Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 procent tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket verifieras av
egna mätningar.
Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och
användandet av e-tjänster
Mått: 100 procent av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid behov ges
tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017.
100 procent av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov ges
tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år 2018.

En mycket viktig del av detta arbete är en god samverkan med marknadens
aktörer som är de som verkligen ska investera i att bygga nät genom att ha
knutit betalningsvilliga kunder till sig. Detta ärende om avsiktsförklaring med en
nätaktör avseende dialog kring utbyggnad av bredandsinfrastruktur i
Södermanlands län handlar om formerna för det arbetet.
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För att nå de uppsatta målen om att de flesta invånare och företag ska ha
tillgång till snabbt bredband inom några år krävs en omfattande fibernätsutbyggnad på kort tid och därmed stor tillgång till kapital. I nuläget ska nära 90
procent av hushållen i små- och tätort inom Eskilstuna kommun ha fibernät
inom 50 meter från bostaden och 80 procent är anslutna eller kan utan
anslutningskostnad beställa bredbandsabonnemang enligt PTS (Post- och
telestyrelsen). På glesbygden är motsvarande siffror 15 procent och 13 procent,
det vill säga det är en stor utbyggnad av bredband som återstår över geografiskt
stora delar av kommunen.
Mot bakgrund av regeringens bredbandsmål om tillgång till snabbt bredband är
visionen att alla i Södermanland ska ha tillgång till bra fast och mobilt bredband. En
stark ambition på kort sikt är att undanröja de hinder som försvårar och fördyrar
utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturer. En väsentlig del i en effektiv utbyggnad av
höghastighetsnät är att samverka med olika aktörer i området. I en del av satsningen
att nå regeringens bredbandsmål har Länsstyrelsen, Regionförbundet och Telia ingått
en avsiktsförklaring, se bilaga tillhörande ärendet. Den avsiktsförklaringen syftar till att
genom strukturerad samverkan stimulera investeringar i digital infrastruktur. De tre
aktörerna avser bland annat att delta i samordningsmöten för löpande dialog och
erfarenhetsutbyte samt identifiera förbättringsområden.
Kommunen ansluter sig genom denna avsiktsförklaring till Länsstyrelsens,
Regionförbundets och Telias avsiktsförklaring. Kommunen avser att aktivt deltaga i
dialogen avseende områden som är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad
samt i dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Avsiktsförklaringen innebär inte att partnerskap, joint venture eller liknande uppstår.
Den avser endast utbyggnadsområden som helt eller delvis ryms inom Eskilstuna
kommun.
Avsiktsförklaringen gäller till och med den 31 december 2018 och förlängs med ett år i
taget, såvida ingen av parterna senast 4 månader innan avsiktsförklaringens utgång
skriftligen meddelar utträde.
Finansiering
Inom ramen för Kommunledningskontorets löpande arbete i form av arbetstid.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Digitalt innanförskap genom bra bredband är en viktig fråga för
allas delaktighet i samhället, liksom möjlighet att bland annat sköta dagens skolarbete.
Miljömässig dimension God tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur ger möjlighet
till färre personbilsresor tack vare bland annat distansarbete och resfria möten.
Ekonomisk dimension Tillgång till bredband är idag en grundförutsättning för att
kunna driva de flesta former av företagande och utbildning.
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Effektiv organisation har beaktats i målet om utveckling av kommunen som etjänsteleverantör samt förbättringar kring den kommunkoncerninterna ITinfrastrukturen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Kim Fredriksson (SD) och Arne Jonsson (C)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
____
Beslutet skickas till:
Telia Sverige AB
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Regionförbundet i Sörmland
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:380

§ 156
Extra ärende – Val av ombud vid Leader
Södermanland Ideell Förening årsstämma/extra
föreningsstämma
Ärendet protokollförs i separat B-protokoll.
_____
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