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Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Pamela Norberg (S) ersätter Abdirisak Hussein (S)
Carin Zaric (S) ersätter Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Hans Bergström (S) ersätter Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Eva Johansson (S) ersätter Majo Kuusikoski (S) §§
142-148, §§ 151-160
Majo Kuusikoski (S) §§ 161-176, §§ 149-150
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S) §§ 142-148, §§ 151-160
Lill Holmström (S) ersätter Sirpa Mäkipää (S) §§
161-176, §§149-150
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Björn Larsson (S) ersätter Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Håkan Linnskog (M) ersätter Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Ann-Louise How Ling ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M), tjänstgörande ordförande
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Filip Rundström (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Tony Meshko (M) ersätter Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Sanna Mikkola (C) ersätter Arne Jonsson (C)
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Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP) §§ 142-148, §§ 151-160
Birgitta Eriksson (MP) ersätter Magnus Arreflod (M) §§
161-176, §§ 149-150
Faisal Hassan (MP)
Robert Lindberg (MP) ersätter Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V) §§ 142-148, §§ 151-160
Maud Ekman (V) ersätter Maria Forsberg (V) §§ 161-176,
§§ 149-150
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Jan Svensson (L) ersätter Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Bo Larsson (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Vakant (MP)
Vakant (MP)
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 23 mars 2017
Klockan 09:00-12:00: §§ 142-148, §§ 151-160, §§ 53 – 61
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:00: fortsättning §§ 161-176, §§149-150
______
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KSKF/2017:3

§ 142
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______
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KSKF/2017:2

§ 143
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Nedanstående avsägelse godkänns:
•

Benny Andersson (MP) avsägelse som ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Stadsbyggnadsnämnden, från och med den 1 augusti 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Linus Pettersson Lakso (MP)
efter Benny Andersson (MP)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 18 maj 2017 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Magnus Borg (S)
efter Walid Al Sabahi (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 18 maj 2017. Av skrivelsen framgår att Benny Andersson (MP) har inkommit med
avsägelse från uppdrag i eller genom Eskilstuna kommunkoncern.
_____
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:4

§ 144
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Följande fråga i aktuella kommunala angelägenheter ställs och besvaras under
sammanträdet:
Kommer Kommunfastigheter att sluta ett nytt boendeavtal med
Hyresgästföreningen som gäller hela allmännyttan i Eskilstuna
Ställs av Maria Chergui (V)
Besvaras av Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil Andersson (M)
_____
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KSKF/2017:228

§ 145
Svar på interpellation - Utöka antalet korttidsplatser
Aza Safari (-) har den 17 mars 2017 lämnat in en interpellation – Utöka antalet
korttidsplatser.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 88, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2017,
§ 102, då interpellanten ej närvarade vid sammanträdet.
Mikael Edlund (S) besvarar interpellationen.
Aza Safari (-) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S) samt Aza Safari (-) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:279

§ 146
Svar på interpellation - Trafikinfarkt
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en interpellation –
Trafikinfarkt.
Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 131, att interpellationen får
ställas till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Sarita Hotti (S) besvarar interpellationen.
Erika Rydja Sandvik (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Sarita Hotti (S) samt Erika Rydja Sandvik (L) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

9(60)

2017-05-18

KSKF/2017:280

§ 147
Svar på interpellation - LSS i Eskilstuna
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en interpellation – LSS i
Eskilstuna.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 132, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Mikael Edlund (S) besvarar interpellationen.
Erika Rydja Sandvik (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S), Erika Rydja Sandvik (L) samt Magnus
Hansson (S) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:281

§ 148
Svar på interpellation - Arbetet mot våldsverkande
extremism
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en interpellation – Arbetet mot
våldsverkande extremism.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 133, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Annelie Klavins Nyström (M) besvarar interpellationen.
Erika Rydja Sandvik (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Annelie Klavins Nyström (M), Erika Rydja Sandvik (L)
samt Adam Marttinen (SD) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:324

§ 149
Svar på interpellation - Stödcentrum för barn och
ungdom har lagts ned - Hur ser elevhälsan ut idag?
Maria Chergui (V) har den 25 april 2017 lämnat in en interpellation – Stödcentrum för
barn och ungdom har lagts ner – hur ser elevhälsan ut idag?
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 135, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Jari Puustinen (M) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M) samt Maria Chergui (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:325

§ 150
Svar på interpellation - Annullera utsläppsrätterna
Alar Kuutmann (V) har den 25 april 2017 lämnat in en interpellation – Annullera
utsläppsrätterna.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 136, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Alar Kuutmann (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S), Alar Kuutmann (V) Marielle Lahti
(MP), Jari Puustinen (M), Lars Andersson (S) samt Kim Fredriksson (SD) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:326

§ 151
Svar på interpellation - Varför bygger inte
Kommunfastigheter i Hållsta
Maria Chergui (V) har den 25 april 2017 lämnat in en interpellation – Varför bygger
inte Kommunfastigheter i Hållsta.
Interpellationen ställs till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil
Andersson (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 137, att interpellationen får
ställas till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil Andersson (M).
Bertil Andersson (M) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Bertil Andersson (M), Maria Chergui (V), Marielle Lahti
(MP) samt Jimmy Jansson (S) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:284

§ 152
Delårsrapport 1 2017 Eskilstuna kommun
Beslut
1. Socialnämnden tillförs 6 miljoner från effektiviseringsvinsterna i ärendet om
förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och
facknämnderna som engångsbelopp för 2017.
2. Delårsrapporten läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att det ekonomiska resultatet för de tre
första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 7,2 procent beroende på ökat
antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,3 procent. Prognosen
för helåret pekar på ett resultat på 144 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor
lägre än budgeterat.
Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 48 miljoner kronor.
Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga, vuxna
samt för äldre.
Torshälla stads nämnd prognostiserar i sin delårsrapport ett underskott på 6 miljoner
för verksamheten vård av barn- och ungdom. Den verksamheten kommer att flyttas
över till socialnämnden från och med 1 juni enligt beslutet om förändrad
ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna. Beslutet innebär
också en effektiviseringsvinst under 2017 med 6 miljoner kronor. Denna vinst förslås
överföras till socialnämnden som ett engångsbelopp för 2017. Torshällas
prognostiserade underskott tillsammans med socialnämndens prognostiserade
underskott på 39,5 miljoner måste beaktas i budgetarbetet för 2018.
Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt
arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första tre månader gavs
startbesked motsvarande 321 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400
startbesked för helåret. Just nu pågår handläggning av detaljplaner motsvarande över
2 200 nya bostäder.
Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt
mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,6 procent till 10 procent fram till
2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver skapas, där kommunen
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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som arbetsgivare nu sysselsätter 932 personer genom olika jobb-, utbildnings- och
arbetsmarknadsinsatser. Målet är att sysselsätta 1000 personer.
Samtidigt pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete med att attrahera företag att
etablera verksamhet i Eskilstuna, inom bland annat lager, logistik, handel och
besöksnäring. Ett 30-tal arbetstillfällen har skapats under perioden genom
nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.
Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den
positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen.
Det har varit påtaglig social oro kring flera grundskolor vilket direkt och indirekt
påverkat elevernas arbetsmiljö. Samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och
polis har därför intensifierats.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 98, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2017:271

§ 153
Förvärv av vattenkraftstationer
Beslut
Eskilstuna Energi och Miljö AB får förvärva vattenkraftstationerna Tunafors,
Faktoriet, Kvarnfallet och Nyby. Förvärven av vattenkraftstation får även ske genom
förvärv av fastighet eller bolag som i sin tur äger någon av dessa vattenkraftstationer.
Förvärv av kraftstationerna, fastigheter eller bolag, förutsätter dock att Eskilstuna
Kommunföretag AB godkänner villkor för eller avtal om förvärv.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Energi och Miljö AB överlät 2006
Eskilstuna Tunafors 1:10 jämte därtill hörande byggnadstillbehör och lös egendom
(vattenkraftstation Tunafors) samt byggnader och därtill hörande fastighetstillbehör
och lösegendom hänförlig till fastigheten Fristaden 1:6 och 1:10 (vattenkraftstation
Faktoriet) till bolaget Strömfallet Tunafors AB som ägdes av Strömfallet AB. I
samband med överlåtelsen upplät Eskilstuna kommun också nyttjanderätten till
fastigheten Fristaden 1:6 och 1:10. I ett tilläggsavtal undantogs senare byggnaden
”Kanonhuset” på fastigheten Fristaden 1:10.
I överlåtelseavtalet överenskoms också en begränsning i form av hembud för aktierna
i bolaget Strömfallet Tunafors AB. Detta i syfte att erbjuda Eskilstuna kommun
och/eller Eskilstuna Energi och Miljö AB en förköpsrätt i händelse av att Strömfallet
önskar avyttra hela eller delar av verksamheten.
Bolaget Strömfallet AB äger dessutom direkt fastigheten Eskilstuna Torshälla 5:19
med vattenkraftstationen Kvarnfallet och Nyby vattenkraftverk (gemensam fastighet).
Ägaren till Strömfallet AB bjuder nu ut vattenkraftstationerna till försäljning genom
köp av bolaget Strömfallet AB eller genom köp av vattenkraftstationerna direkt. En
överlåtelse av bolaget Strömfallet AB innebär också att Eskilstuna Energi och Miljö
ABs/Eskilstuna kommuns förköpsrätt av aktierna i Strömfallet AB aktualiseras.
Frågan har därför aktualiserats att Eskilstuna Energi och Miljö AB skulle utnyttja sin
förköpsrätt och återköpa vattenkraftstationerna Tunafors och Faktoriet men också
möjligheten att även förvärva vattenkraftstationerna Kvarnfallet och Nyby.
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Kommunledningskontorets analys av intresset för förvärv
För Eskilstuna kommun finns det intresse att vattenkraftstationerna finns i
kommunkoncernens ägo. Tre skäl som väger tungt för ett ägande av
vattenkraftstationerna är dammsäkerhet, rådighet till fundament med flera och
möjligheten att anlägga fria vandringsvägar.
Förhandling och förvärv
Eskilstuna Kommunföretag AB har beslutat att ge i uppdrag till VD Mats-Erik
Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, att delta i förhandlingar i syfte
att möjlighetgöra ett förvärv av de utbjudna vattenkraftstationerna till ett för
Eskilstuna Energi och Miljö AB affärsmässigt pris. Därefter ska Eskilstuna Energi och
Miljö AB återkomma till moderbolaget med förslag till hantering för godkännande.
Motivet till att moderbolaget önskar att kommunfullmäktige delegerar rätten att
förvärva bolag, utan att detaljer presenteras, är det hembud som finns innebärande
förköpsrätt. I den händelse säljaren presenterar överlåtelseavtal med tredje man ska
Eskilstuna inom 56 dagar meddela om man önskar förvärva aktierna på
överenskomna villkor. Om inte delegation lämnas måste beredskap finnas för att
kunna hantera ärendet utanför normala rutiner.
Kommunledningskontoret tillstyrker Eskilstuna Kommunföretag ABs förslag på
hantering av möjliggörande av ett förvärv, under förutsättning att moderbolaget
bedömer villkoren acceptabla för kommunkoncernen i sin helhet. Eskilstuna
Kommunföretag AB har beslutat i ärendet den 16 mars 2017, § 14.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 99, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S), Maria Forsberg (V) samt Magnus Arreflod
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:276

§ 154
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs
redogörelse för uppnådd effektivisering
Beslut
Redogörelsen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Strängnäs Energi och
Miljö AB (ESEM) har kommit in med en slutrapport avseende uppnådd
effektivisering över åren 2014-2016.
Av avsiktsförklaringen från februari 2013 framgår följande:
”Det är strategisk fråga för regionens utveckling och ett led i ett allt tätare samarbete
kommunerna emellan. Genom samverkan kan parterna tillsammans nå en långsiktigt
hållbar och konkurrenskraftig verksamhet i syfte att vara till största möjliga nytta för
kunderna, invånarna och miljön.”
Utredningen om ett gemensamt driftbolag såg att det skulle vara möjligt att inom en
treårsperiod uppnå en årlig positiv effekt om 65 miljoner kronor. Av effekten sågs
cirka 35 procent eller 22 miljoner kronor vara hänförliga till SEVAB och resterande 65
procent eller 43 miljoner kronor till Eskilstuna Energi och Miljö AB. Av de 65
miljoner kronor bedömdes 30 procent av rationaliseringspotentialen vara hänförbar till
de självkostnadsfinansierade verksamheterna och resterande 70 procent avsåg övrig
verksamhet. För att genomföra rationaliseringsprogrammet beräknades att
engångskostnader om 28 miljoner kronor krävdes.
Under de år som Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB varit verksamt har
uppföljning gjorts i förhållande till utredningen där analysen har gällt om åtgärderna
vidtagits eller inte. Med några få undantag har redovisats att åtgärderna vidtagits men
det har inte varit möjligt att fastställa om de åtgärderna resulterat i just de
effektiviseringsbelopp som rapporterna angav. Det har också visat sig mycket svårt att
göra jämförelser med budget 2012 eftersom utfallet för 2012 i flera avseenden avvek
väsentligt från budget.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs styrelse har därför valt att göra en analys
av det ekonomiska utfallet 2015 i förhållande till utfallet 2012. I den analysen har
omkostnader jämförts med omkostnader då det var på omkostnader som
effektiviseringen skulle ske. Det innebär att det inte går att utläsa ur resultatet om
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effektiviseringen uppståtts. De båda bolagens resultat har påverkats av
väderförhållande, elpriser, utökning eller minskning av verksamhet, räntenivåer och
mycket annat. I rapporten presenteras hur kostnaderna har förändrats per
affärsområde. Totalt har bolaget uppnått en kostandsreduktion om 32,1 miljoner
kronor för SEVAB och 68,2 miljoner kronor för Eskilstuna Energi och Miljö AB.
Slutsatsen i rapporten är att den effektivisering som förväntades genom bildandet har
uppnåtts.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 100, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Jimmy Jansson (S) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:197

§ 155
Avveckling av kommanditbolagen Tunavallen
Fastighetsförvaltning, Gröndal stadion 1, Ekängens
arena förvaltning och överföring av fastigheterna till
Eskilstuna kommun
Beslut
Kommanditbolagen Tunavallen fastighetsförvaltning, Gröndal stadion 1 samt
Ekängens arena förvaltning avvecklas och fastigheterna i dessa kommanditbolag förs
över till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har ett
uppdrag från kommunstyrelsen, enligt beslut den 5 maj 2015, § 90 punkt 7, att se över
de bolag som inte finns inom bolagskoncernen utan ägs direkt av Kommunstyrelsen.
Hittills har Torshälla 700 AB avvecklats samt att Gjutaren i Torshälla AB är under
försäljning.
Bolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning, Gröndal Stadion 1 och Ekängens Arena
Förvaltning drivs i kommanditbolagsform. Bolagsformen är från när anläggningarna
förvärvades 2008. Kommanditbolagen ägs till 90 procent av Eskilstuna kommun
(komplementär) och 10 procent av Eskilstuna Kommunföretag AB
(kommanditdelägare). Enligt kommanditbolagsavtalet står Eskilstuna kommun hela
risken vilket innebär att eventuella vinster tillfaller kommunen och förluster belastar
kommunen. Eskilstuna kommunföretags insats i bolagen är totalt 300 000 kronor.
Kommunledningskontoret har med hjälp av Eskilstuna Kommunföretag AB sett över
de tre kommanditbolagen och utrett om anläggningarna ska kvarstå i bolagsformen
alternativ finnas direkt i kommunens ägo. Utredningen har tittat på bolagens
verksamhet, syfte, ekonomiskt resultat, alternativ driftsform, fördelar och nackdelar,
hur administrationen av verksamheten sköts samt lämnat en
rekommendation/slutsats.
Slutsatsen av utredning är att kommanditbolagsformen inte fyller någon funktion utan
skapar bara ytterligare administration och kostnader. Kommanditbolagen kan
avvecklas och via fastighetsreglering kan fastigheterna föras över till kommunen.
Kultur och fritidsförvaltningens uthyrning påverkas inte av bolagsförändringen utan
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uthyrning, till ideella föreningar, privatpersoner och företag, kan ske på samma sätt
som idag.
En fastighetsreglering är förenad med vissa kostnader. Förrättningen vid Lantmäteriet
kan uppskattas kosta cirka 30 000 kronor per ärende. Det är engångskostnader som
vägs upp av minskade administrationskostnader.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 101, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2016:651

§ 156
Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan
Beslut
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
1. att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och med
den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn
och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, godkänns.
2. att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för densamma
ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av barn och
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
december 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att beslut om Sörmlandstaxan
fattades av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet dels vid
sammanträde den 16 mars, dels vid extra sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april
2016 mottog fullmäktige hos medlem via respektive diariehandlingar med förslag på
ärendeskrivning om att myndigheten respektive medlemsfullmäktige godkänner
myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa
inklusive skolkort och dess ikraftträdande.
Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara
är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade Sörmlandstaxan
infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med implementeringen av
nytt betal- och realtidssystem.
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat i ärendet den 15 februari 2017, § 46
(SBN/2017:11).
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 102, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2017:33

§ 157
Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och
kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Beslut
Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den gemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) beslutade i december 2015 att ta fram en
överenskommelse för samverkan mellan kommunerna i Sörmland och landstinget
kring trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Målgruppen för överenskommelsen
är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från
socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt den
landstingsfinansierade öppna vården.
För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner och
undertecknar överenskommelsen. Överenskommelsen gäller från och med den 1
januari 2018.
Överenskommelsen remitterades till socialnämnden (nämndens beslut den 21 mars
2017, § 23, (SOCN/2017:15)), Torshälla stads nämnd (nämnden beslut den 21 mars
2017, § 23, (TSN/2017:8)) samt vård- och omsorgsnämnden (nämndens beslut den 28
mars 2017, § 28 (VON/2017:5)) för yttranden. Samtliga nämnder har inkommit med
sina svar där de ställer sig bakom förslaget till överenskommelsen.
Kommunledningskontoret ser positivt på överenskommelsen och samarbetet för att
samordna vårdinsatserna vid utskrivning till öppenvård utifrån individens behov och
bästa. Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 tills vidare och ”kan
sägas upp in sin helhet och för samtliga parter efter beslut i NSV”, nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård. Detta innebär att Eskilstuna kommun inte
ensidigt har rätt att gå ur överenskommelsen, vilket är viktigt att observera.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 103, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lillemor Nordh (C), Teresa Laurén (S), Maria Chergui (V), Benny Ekström (SD),
Anton Berglund (SD), Lotta Jonsson (KD) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Landstinget Sörmland
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KSKF/2017:251

§ 158
Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads
nämnd och facknämnderna
Beslut
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 25 april 2017,
antas att gälla från och med den 1 juni 2017. Reglementet ersätter det tidigare
reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2017.
2. Förslag till reviderade reglementen för kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden daterade den 25 april 2017, antas
att gälla från och med den 1 juni 2017.
3. Förslag till revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder, daterat den 25 april 2017, antas att gälla från och med den 1 juni 2017.
4. Från Torshälla stads nämnd tillförs socialnämnden 32,5 miljoner kronor för 2017
och 32,7 miljoner kronor för 2018 och framåt, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,1 miljoner kronor
för 2018 och framåt samt barn- och utbildningsnämnden 161,9 miljoner kronor för
2017 och 162,2 miljoner kronor för 2018 och framåt.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige behandlade den
15 december 2016, § 290, ärendet om ”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla
och Eskilstuna”. Av beslutet framgår bland annat att Torshälla stads nämnd framöver
ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla
stads nämnd ska överföras till facknämnderna. Detta gäller från och med den 1 augusti
2017 om inte kommunfullmäktige beslutar om något annat.
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Av beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att
förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2016, § 238, beslutat att ge
kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändliga åtgärder för att verkställa
kommunfullmäktiges beslut. Utifrån det beslutet har kommundirektören tillsatt ett
projekt som ska planera och samordna genomförandet.
Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för likvärdig service,
resurseffektivitet och kompetensförsörjning i Torshälla såväl som i övriga delar av
Eskilstuna kommun, samt utveckla nya former för samverkan inom den kommunala
organisationen.
Konsult och uppdrag har uppdragits att leda projektet under våren 2017. Utöver
tillsatt projekt har kommunledningskontoret tillsatt en samordningschef för Torshälla
tillsatts med uppdraget att stödja Torshälla stads nämnd i fortsatt utveckling av
Torshälla som ort, att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna som gjorts i
Torshälla samt etablera arbetssättet även i andra delar av kommunen.
I projektets styrgrupp ingår samtliga förvaltningschefer samt kommundirektören, HRdirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.
Genomförandegrupper planerar och genomför förändringen kopplat till respektive
verksamhetsområde. En projektgrupp samordnar arbetet och fungerar som stöd till
organisationen. Projektet ska särskilt säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro i
Torshälla samt förankra syfte och mål med förändringen. Projektet har nyligen
avslutat planeringsfasen och en tidplan är nu fastställd som ligger till grund för
kommande genomförande.
Tidplan för flytt av verksamheter
Projektets styrgrupp föreslår följande tidplan för flytt av verksamheter
1 maj 2017
• Gatu-, park-, fritidsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads
nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
• Vård- och omsorgsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning
till vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning.
• Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig
nämnd.
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1 juni 2017
• Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamhet flyttas från Torshälla
stads nämnd och förvaltning till barn- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning.
• Socialtjänstverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till
socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden samt respektive nämnds förvaltning.
• Kultur- och ungdomsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till kulturoch fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men
inte personalansvar.
• Ortsutvecklingsfrågorna flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar,
men inte personalansvar.
Från och med den 1 juni är därmed den förändrade ansvarsfördelningen mellan
nämnderna genomförd. Torshälla stads nämnd ansvarar då för kultur- och
fritidsverksamhet, orts- och stadsutvecklingsfrågor, näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet. På förvaltningsnivå utförs uppgifterna åt Torshälla
stads nämnd av kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om reviderade
reglementen och budgetramar i två steg:
• den 27 april tas beslut om de förändringar som ska ske per den 1 maj
• den 18 maj om de förändringar som ska ske per den 1 juni.
Kommunfullmäktige har den 27 april 2017, § 112, beslutat följande:
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 3 april
2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017. Reglementet ersätter det
tidigare reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 10 december
2015, § 295.
2. Förslag till reviderade reglementen för vård- och omsorgsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, daterade
den 3 april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017.
3. Utöver vad som framgår av reglementet ansvarar Torshälla stads nämnd för att
under maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från
Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
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4. Torshälla stads nämnd undantas från § 27 Personalansvar i Gemensamt reglemente
för Eskilstuna kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av andra
nämnders förvaltningar. Detta gäller från och med den 1 maj 2017.
5. Vård och omsorgsnämnden tillförs 111,8 miljoner kronor för 2017 och
112,3 miljoner kronor för 2018 från Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen tillförs 1,1 miljoner kronor för 2017 och framåt från
Torshälla stads nämnd.
6. Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för utförande av gatu- och
parkverksamhet fastställs till 15,3 miljoner kronor för 2017 och 15,7 miljoner
kronor för 2018 och framåt. Ramen för utförande av kultur- och
fritidsverksamhet fastställs till 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,4 miljoner
kronor för 2018 och framåt.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnade ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsen har nu att behandla de förändringar i reglementen och budgetramar
som föreslås ske per den 1 juni 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 104, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V), Jimmy Jansson (S) samt Göran Gredfors
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2017:288

§ 159
Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med
2018 års val
Beslut
1. Eskilstuna kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att inga ändringar
ska göras i valdistriktsindelningen i Eskilstuna kommun inför de allmänna valen
2018.
2. Valkretsindelningen i Eskilstuna kommun ändras från fyra till två valkretsar från
och med de allmänna valen 2018 enligt följande:
- Valkretsarna Eskilstuna Sydöstra och Eskilstuna Kloster, samt valdistriktet
Eskilshem Röksta slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Sydöstra.
- Valkretsarna Eskilstuna Västra och Torshälla-Kafjärden, exklusive valdistriktet
Eskilshem Röksta, slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Nordvästra.

Reservation
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade
den 15-16 juni 2016, § 150, att uppdra åt valnämnden att ta fram ett förslag till ändrad
valkretsindelning inför valet till kommunfullmäktige 2018. Inriktningen var att
kommunen skulle ha två valkretsar. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att
minska antalet mandat i kommunfullmäktige från 79 till 65 från och med 2018 års val.
Valnämnden har utrett frågan om kommunens indelning i valkretsar och har också
gjort en översyn av valdistriktsindelningen.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret tillstyrker valnämndens beslut från den 6 april 2017, § 11,
och rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut
enligt följande:
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• Eskilstuna kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att inga ändringar
ska göras i valdistriktsindelningen i Eskilstuna kommun inför de allmänna valen
2018.
• Valkretsindelningen i Eskilstuna kommun ändras från fyra till två valkretsar från
och med de allmänna valen 2018 enligt följande:
− Valkretsarna Eskilstuna Sydöstra och Eskilstuna Kloster, samt valdistriktet
Eskilshem Röksta slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Sydöstra.
− Valkretsarna Eskilstuna Västra och Torshälla-Kafjärden, exklusive valdistriktet
Eskilshem Röksta, slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Nordvästra.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 105, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lotta Jonsson (KD) yrkar först bifall till beslutspunkten 1 i kommunstyrelsens förslag.
Därefter yrkar Lotta Jonsson (KD)avslag på beslutspunkt 2 i kommunstyrelsens
förslag till förmån för Kristdemokraternas förslag enligt följande;
Valkretsindelning i Eskilstuna kommun ändras från fyra till en valkrets från och med de
allmänna valen 2018.
Jari Puustinen (M) och Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i
sin helhet samt avslag på Lotta Jonssons(KD) förslag.
Erika Rydja Sandvik (L), Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD), Tobias
Gustafsson (SD) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunalstyrelsens förslag
i sin helhet.
•

Lotta Jonssons (KD) yrkande om att bifalla Kristdemokraternas förslag om en ny
beslutspunk 2.

•

Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om avslag på Lotta Jonssons (KD) förslag
om en ny beslutspunkt 2, Kristdemokraternas förslag.

Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag i beslutspunkt 1.
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Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att han ställer Jari
Puustinens (M) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag i
beslutspunk 2 mot Lotta Jonssons (KD) förslag. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jari Puustinens (M) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Valnämnden
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KSKF/2017:308

§ 160
Införande av upphandling av hem för vård och
boende enligt lagen om valfrihet (LOV)
Beslut
1. Socialnämndens förslag till beslutsunderlag för att upphandla
hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV), godkänns.
2. Socialnämnden ansvarar för finansiering, löpande hantering, uppföljning och
utveckling av valfrihetssystemet inom sitt verksamhetsområde.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade i mars
2016 (KSKF/2016:16) att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag
för att upphandla hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna,
enligt lagen om valfrihetssystem. Socialnämndens bedömning är att ett införande
valfrihetssystem enligt LOV för nämndens verksamhetsområde skulle vara till stort
gagn för både den enskilde, förvaltningen och för kommunen. Beslutsunderlaget
skulle innehålla en marknadsundersökning, ett förfrågningsunderlag med krav och en
ersättningsmodell. Kommunstyrelsen beslutade att finanisera socialnämndens
utredning.
Det har genomförts en utredning om juridiska förutsättningar att införa
valfrihetssystem för upphandling av hem för vård och boende (HVB-hem) som
föregick kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden. Utredningen konstaterade
att det inte fanns några rättsliga hinder för att upphandla HVB-hem inom ramen för
LOV men att ett införande kräver ett beslut i kommunfullmäktige. Utredningen lyfte
även att det krävs en organisation med resurser att hantera en löpande godkännandeoch uppföljningsprocess som blir följden av att inrätta LOV. Ett rimligt antagande
enligt utredningen var att införandet av LOV inte kan förväntas medföra
effektiviseringar på kort sikt men att det finns potential på längre sig med ökad kvalité
mot brukare.
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Införandet av LOV bedöms inte krocka med befintliga ramavtal som Vårdförbundet
Sörmland har med ramavtalsleverantörer av HVB-hem.
Lagen om valfrihet (LOV) 2008:962
LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill
konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av
stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Att tillhandahålla tjänster via
valfrihetssystem är ett mer flexibelt alternativ till upphandling genom lag om offentlig
upphandling (LOU). Med ett valfrihetssystem kan kommunen löpande kontraktera
och kvalificera utförare som brukare sedan kan välja. Vid en upphandling enligt LOU
är det endast de utförare som kontrakterats under anbudstiden som kan bli aktuella
som utförare. Kontraktstiden är vanligtvis fyra år och nytillkomna eller andra HVBhem som inte kvalificerat sig under anbudstiden är därför utestängda från möjligheten
att vara utförare.
Införandet av ett valfrihetssystem sker i faser:
− Förberedande: Ett förfrågningsunderlag och ersättningsmodell tas i
fullmäktige och en funktion inrättats för löpande hantering av inkomna anbud,
kontraktsskrivnings och uppföljning.
− Godkännande: Hantering och bedömning av ansökshandlingar mot
förfrågningsunderlaget.
− Uppföljning: Verktyg och systematik i uppföljningen måste finnas på förhand.
Det förutsätter även en fungerande kommunikation då information om varje antagen
ny leverantör ska kommuniceras ut i organisationen och till brukare.
Socialnämnden har beslutat i ärendet den 20 april 2017, § 35 (SOCN/2017:53).
Kommunledningskontorets bedömning
Enligt den utredning om juridiska förutsättningar som föranledde
kommunfullmäktiges uppdrag till socialförvaltningen framstod inte införandet av
LOV som en förändring med effektiviseringsvinster på kort sikt men på lång sikt samt
att det bidrar till ökad kvalité. För att valfrihetssystemet ska bidra till en ökad kvalité
behöver ansvaret för finansiering och genomförande vara tydligt.
Beslutsunderlaget har inte varit tydligt kring ansvar för genomförandet av
valfrihetssystem. Därför bör socialnämndens helhetsansvar för införandet inom det
egna verksamhetsområdet framgå om fullmäktige väljer att godkänna regelverket och
införa LOV.
Kommunledningskontoret bedömer i dialog med socialförvaltningen att införandet av
LOV medför en möjlig effektivisering på 3-5 miljoner kronor under 2018.
Då det blir upp till den enskilda eller vårdnadshavaren att välja utförare har
valfrihetssystem potential att insatsen i högre utsträckning utgår från den enskilda eller
barnets behov, vilket gör att barnrättsperspektivet indirekt finns med i regelverket för
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LOV. Det är viktigt att verktyg för barnkonsekvensanalyser används systematiskt när
valfrihetssystemet utvecklas kontinuerligt på socialförvaltningen.
Finansiering
Kostnader för införande av upphandling av hem för vård och boende enligt lagen om
valfrihet (LOV) finansieras inom socialnämndens ram.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 106, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Maria Chergui (V) anmält och lämnat en skriftlig reservation.

Yrkanden
Göran Gredfors (M), Robin Tannarp (M), Abshir Osman (M), Madeléne Tannarp (M),
Nina Tuncer (S), Mikael Edlund (S), Jimmy Jansson (S), Erika Rydja Sandvik (L),
Stefan Krstic (L), Robert Lindberg (MP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson
(C), Lillemor Nordh (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Chergui (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras, att ärendet bör
kompletteras med en mer ingående utredning av barnrättsperspektivet. I andra hand
yrkar Maria Chergui (V) avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Jansson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Göran Gredfors (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Maria Cherguis (V) yrkande om att ärendet ska återremitteras.

•

Jimmy Janssons (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag får kommunfullmäktige därefter
ta ställning till Göran Gredfors (M) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens
förslag mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
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kommunfullmäktige har beslutat enligt Göran Gredfors (M) med fleras yrkande att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Socialnämnden
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KSKF/2016:502

§ 161
Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar
till bostäder
Beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helene Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 22
september 2016, § 196 lämnat in en motion – Möjliggör ombyggnation av vindat till
bostäder. Motionären yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ges uppdrag att genomföra
en informationskampanj om möjligheter att bilda vindslägenheter och att
handläggningen ska underlättas för sådana bygglovsärenden. Vidare yrkas att den i
kommunen tillämpade parkeringsnormen, under 4 år, ska sänkas till rimlig nivå vid
nybyggnation av bostäder i befintliga byggnader. Slutligen yrkar motionären att
Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska ges i uppdrag att genomföra en inventering av
möjliga vindar för ombyggnation till bostäder.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden (nämndens beslut den 16
november 2016, § 241 (SBN/2016:400)), Eskilstuna Kommunfastigheter AB (bolagets
beslut den 16 januari 2017, § 11) och miljö- och räddningstjänstnämnden (nämndens
beslut den 25 januari 2017, § 9 (MRN/2016:120)). Stadsbyggnadsnämnden och
Eskilstuna Kommunfastigheter AB är bägge positiva till att fler bostäder byggs i
Eskilstuna. Miljö- och räddningstjänstnämnden framför att byggnationer på vindar
förutsätter att säkra och trygga utrymningsvägar säkerställs.
Kommunledningskontoret instämmer i vad nämnderna och bolaget framfört. Med
beaktande av vad som redovisats, torde inte heller föreslagen informationskampanj
vara aktuell.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 111, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Mot beslutet har Erika Rydja Sandvik (L) anmält och lämnat en skriftlig reservation.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen
anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen anses besvarad.
•

Stefan Krstics (L) yrkande att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen anses besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2016:560

§ 162
Svar på motion - Pilotprojekt med innovationstimme
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helene Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har den 21
oktober 2016 § 235 lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att
på en eller flera lämpliga enheter genomföra pilotverksamhet med innovationstimme.
Motionen bygger på Googles framgångsrika förbättringsarbete där medarbetare fritt
disponerar 20 procent av sin arbetstid för att utveckla intressanta idéer.
Motionen har diskuterats i flera sammanhang inom kommunkoncernen, men även
med externa sakkunniga. Alla sakkunniga känner till Googles förbättringsarbete, men
det finns nationellt begränsad erfarenhet av likande angreppssätt eller
innovationstimme utifrån motionens intention. Motionen har tagit emot positivt då
den stödjer innovativt arbetsklimat. Tid och reflektion är en av 10 faktor för en kreativ
arbetsplats utifrån professor Göran Ekvalls studier. Sakkunniga menar att det inte
räcker med en faktor så som att införa en innovationstimme, utan förespråkar en
bredare ansats i att utveckla organisationens innovationskraft.
Utmaningsdriven innovation uppmuntrar, stöder och behöver
kommunkoncernledningen för att klara både nuvarande och kommande utmaningar i
det kommunala uppdraget. Eskilstuna kommunkoncerns Modiga idéer är ett ramverk
för utmaningsdriven innovation, med kompetens, verktyg och metoder.
Verkställandet av innovationsstrategin startade 2013. Det är ett långsiktigt
utvecklingsarbete som förutsätter att organisationen ”håller i och håller ut”. Modiga
idéer har inte full ut ”satt sig” och först under 2017 kommer större satsningar
slutföras.
Åtagandet i kompletterande årsplan 2017 stärker Modiga idéer och sätter tryck på
innovationsarbetet. Åtagandet innehåller tre delar:
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•
•
•

Alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare ska fullfölja
kompetenssatsningen ledarskap för innovation.
Verksamhets- och stödprocesserna ska tydliggöra utmaningar där det förväntas
och krävs medarbetaridéer och förslag för att hitta nya lösningar.
Alla arbetsplatser ska göra minst en förändring för att främja innovativt klimat.

Åtagandet innefattar flera av de 10 faktorer som bidrar till en kreativ arbetsplats.
Åtagandets tre delar bygger på varandra, var av den sista delen som gäller
arbetsplatsens innovativa klimat inrymmer stora delar av motionens intention.
Kommunledningskontoret menar att varje arbetsplats behöver diskutera, testa och för
sin verksamhet hitta de mest givande angreppssätten för innovativt klimat.
Angreppssätten behöver byggas inifrån snarare än att kommunledingkontoret styr.
Ledningen kommer i uppföljningen av åtagandet kunna följa utvecklingen och även
bidra till erfarenhetsutbyte inom organisationen. Några verksamheter inom Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB har redan anammat intentionerna i motionen, dessa
verksamheter kommer att lyftas fram som goda exempel.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen hanteras och följs upp inom
befintligt åtagande i kompletterande årsplan 2017 för processkvalitet och anses
därmed besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 112, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Erika Rydja Sandvik (L) anmält och lämnat en skriftlig reservation.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.
Theresia Jansson (S), Mikael Edlund (S) samt Göran Gredfors (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Theresia Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Theresia Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2016:512

§ 163
Svar på motion - Sällskapsdjur på äldreboende
Beslut
Motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helene Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD), Adam Marttinen (SD), Anton Berglund (SD), Seppo
Vuolteenaho (SD), Benny Ekström (SD), Stig Johansson (SD), Aila Johansson (SD),
Anita Nygren (SD), Per Johnsson (SD), Bo Larsson (SD), Elin Blomberg (SD), Mikael
Strömberg (SD) samt Tobias Gustafsson (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån
för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Marielle Lahti (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 27 oktober
2016, § 232 lämnat in en motion om sällskapsdjur på äldreboende i Eskilstuna.
Motionären yrkar på att undersöka intresset för sällskapsdjur hos samtliga berörd
personal och boende inom Eskilstunas äldreomsorg samt vilka fysiska möjligheter som
finns på de olika boendena att införa detta. Motionären yrkar även på att om
förutsättningar och önskemål finns genomföra intentionen i motionen.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
och Torshälla Stads nämnd. Både vård- och omsorgsnämnden (nämndens beslut den
14 februari 2017, § 5 (VON/2016:144)) och Torshälla stads nämnd (nämndens beslut
den 31 januari 2017, § 9 (TSN/2016:151)) har föreslagit kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom nämndernas yttranden och förslag till
beslut, innebärande att motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 113, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Erika Rydja Sandvik (L) samt Maria Chergui (V) anmält och lämnat
en skriftlig reservation. Magnus Arreflod (MP) har reserverat sig muntligt.

Yrkanden
Stefan Krstic (L), Maud Ekman (V) samt Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Majo Kuusikoski (S), Tomas Jönsson (M), Ann-Louise How Ling
(M), Christina Andersson (C), Lillemor Nordh (C) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås med hänvisning
till gällande regelverk.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats, Sverigedemokraternas
förslag, enligt följande;
Att undersöka intresset för sällskapsdjur hos samtlig berörd personal och boende inom
Eskilstunas äldreomsorg samt vilka fysiska möjligheter som finns på de olika boendena att införa
detta.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.
•

Stefan Krstics (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla motionens första att-sats,
Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de tre
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Vård- och omsorgsnämnden
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2016:576

§ 164
Svar på motion - Ge föräldrar större valfrihet att välja
den omsorg som är bäst för barnet och familjen;
fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg
Beslut
1. Motionens första yrkande om att kommunen ska utreda och lämna förslag på
en familjeorienterad hantering av fyramånadersregeln anses vara besvarad.
2. Motionens andra yrkande om att kommunen utreder förutsättningarna för en
mer diversifierad barnomsorg samt föreslå en tidplan för att införa pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun avslås.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helene Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).
Marielle Lahti (MP) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Marielle Lahti (MP) samt Magnus
Arreflod (MP) har den 27 oktober 2016, § 244 lämnat in en motion om att ge föräldrar
större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen;
fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg.
Motionärerna yrkar på följande:
1. Kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln.
2. Kommunen utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt
föreslå en tidplan för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun.
Motionen remitterades till barn- och omsorgsnämnden samt Torshälla stads nämnd
för yttrande den 21 november 2016. Torshälla stads nämnd har i sitt beslut från den 31
januari 2017, § 7 (TSN/2016:150) föreslagit kommunfullmäktige att motionen anses
vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut från den februari 2017,
§ 4 (BUN/2016:485) föreslagit till kommunfullmäktige att motionen avslås.
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Kommunledningskontoret ställer sig bakom nämndernas beslut om att inte utreda
förutsättningarna för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun.
Kommunledningskontoret ser inga skäl till att återinföra pedagogisk omsorg så kort
varsel efter beslutet om avvecklingen då det är föga troligt att förutsättningarna till
dess fördel har förändras.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första yrkande om att kommunen
ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av fyramånadersregeln
anses vara besvarad. Motionens andra yrkande om att kommunen utreder
förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt föreslå en tidplan för att
införa pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun föreslås avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 114, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Magnus Arreflod (MP) reserverat sig muntligt.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lotta Jonsson (KD) samt Erika Rydja Sandvik (L) yrkar först bifall till
kommunstyrelsens första att-sats. Lotta Jonsson (KD) samt Erika Rydja Sandvik (L)
yrkar därefter bifall till motionens andra att-sats, Kristdemokraternas och Liberalernas
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Marielle Lahti (MP) yrkande om att bifalla motionen.

•

Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om att bifalla motionens andra att-sats,
Kristdemokraternas och Liberalernas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de tre
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jari Puustinens (M) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
______
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Barn- och utbildningsnämnden
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2016:567

§ 165
Svar på motion om att stärka stödet till
landsbygdsskolorna
Beslut
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 27
oktober 2016, § 238 lämnat in en motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna.
Motionen framhåller vikten av en väl fungerande resursfördelningsmodell för att ge
rätt förutsättningar för mindre skolor på landsbygden. Motionären yrkar på att dels
höja den ekonomiska ersättningen till landsbygdsskolorna i budget 2017, dels se över
den del av regelverket som berör antalet elever och dess koppling till
resursfördelningen.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd
för yttrande. Torshälla stads nämnd föreslog i sitt beslut från den 31 januari 2017, § 8
(TSN/2016:153) att motionen anses besvarad. Motionen är inte aktuell för Torshälla
stads nämnd i och med att det inte finns några landsbyggsskolor inom Torshälla stads
nämnds ansvarsområde.
Barn- och utbildningsnämnden föreslog i sitt beslut från den 16 februari 2017, § 5
(BUN/2016:489) att motionen avslås med hänvisning till att föreslagna ändringar
redan är införda till budget 2017.
Kommunledningskontoret anser att motionen är besvarad eftersom stödet till
landsbygdsskolorna har höjts med den förstärkta ersättningen på en (1) miljon kronor.
En annan viktig förändring, något som motionen också påpekar ska ses över, är att
stödet till skolor med fler än 150 elever inte upphör helt utan minskar stegvis.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 115, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkanden
Kim Fredriksson (SD), Jari Puustinen (M), Christina Andersson (C), Lillemor Nordh
(C) samt Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen anses besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Barn- och utbildningsnämnden
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2017:115

§ 166
Svar på motion om att ställa krav för deltagande i
ceremoni för nya medborgare
Beslut
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017, kommunfullmäktiges beslut den 9
februari 2017, § 43 (KSKF/2017:115) lämnat in en motion om att ställa krav för
deltagande i ceremoni för nya medborgare.
Kim Fredriksson (SD) har den 2 maj 2017 återkallat motionen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 116, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar på att motionen avskrivs.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:5

§ 167
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 4, 2016
Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 16 mars 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 14 februari 2017, för kvartal 4 2016 anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9
§ LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 4 2016 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 16 mars 2017, § 16 (BUN/2016:259) visar att sammanlagt fyra beslut inte
är verkställt.
Insänd rapportering för kvartal 4 2016 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 14 februari 2017, § 15 (VON/2016:148) visar att sammanlagt åtta personer
har väntat längre än tre månader på att få sina beslut verkställda.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Dock bör en rättelse påtalas som gäller tidigare kvartal:
− Rättelse angående ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enl. LSS,
som inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet fattades den 1 mars 2016
och blev pga. fel i verksamhetssystemet VIVA inte inrapporterat till Inspektion
för vård och omsorg under kvartal 3 2016, vilket skulle ha gjorts. Beslutet är
fortfarande inte verkställt. Rättelse har skett till Inspektion för vård och omsorg.
Rättelse kommer att ske av inrapporteringen för kvartal 3, 2016.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 119, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Inspektion för vård och omsorg
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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KSKF/2016:6

§ 168
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 4, 2016
Beslut
Socialnämndens beslut om rapport den 24 januari 2017, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 28 februari 2017, samt vård- och omsorgsnämndens beslut om
rapport den 14 februari 2017, för kvartal 4 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska varje
kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, (SoL).
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen och avser icke
verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till
dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2016 från socialnämnden, nämndens
beslut den 24 januari 2017, § 3(SOCN/2016:6) omfattar 26 ärenden.
Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2016 från Torshälla stads nämnd,
nämndens beslut den 28 februari 2017, § 14 (TSN/2016:87) omfattar sex ärenden.
Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2016 från vård- och omsorgsnämnden,
nämndens beslut den 14 februari 2017, § 14 (VON/2016:149) omfattar 12 ärenden.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
Kommunstyrelsens beslut
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 2 maj 2017, § 120, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Inspektion för vård och omsorg
Socialnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
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KSKF/2017:339

§ 169
Interpellation - Appen "Min Friskvård"
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 28 april 2017 lämnat in en interpellation – Appen ”Min
Friskvård”.
Interpellationen ställs till kommunstyreslens personalutskotts ordförande Mikael
Edlund (S)
______
Beslutet skickas till:
Mikael Edlund (S)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-18

Sida

54(60)

KSKF/2017:340

§ 170
Interpellation - Eskilstuna flygplats - ett
högriskprojekt och ett spel med skattebetalarnas
pengar?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Forsberg (V) har den 28 april 2017 lämnat in en interpellation – Eskilstuna
flytplats – ett högriskprojekt och ett spel med skattebetalarnas pengar?
Interpellationen ställs till Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s ordförande Johan
Holmkvist (utan partibeteckning, nominerad av Moderaterna).
______
Beslutet skickas till:
Johan Holmkvist (utan partibeteckning, nominerad av Moderaterna)
Maria Chergui (V)
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KSKF/2017:361

§ 171
Interpellation - Kanot/båtuthyrning
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Jan Svensson (L) har den 12 maj 2017 lämnat in en interpellation –
Kanot/båtuthyrning.
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Jan Svensson (L)
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KSKF/2017:363

§ 172
Motion om att minska befolkningsökningen av
nyanlända
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 16 maj 2017 lämnat in en motion att minska
befolkningsökningen av nyanlända.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att minska befolkningsökningen
av nyanlända enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2017:364

§ 173
Motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all
personal som arbetar inom skolan i Eskilstuna
kommun
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) samt Maria Forsberg (V) har den 16 maj 2017 lämnat in en motion
om Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i
Eskilstuna kommun.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun tar fram en webbaserad utbildning om jämställdhet
för förskolan och skolan.
− Att samtliga personal inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och
särskolan genomgår den av Eskilstuna kommun framtagna webbaserade
utbildningen om jämställdhet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2017:365

§ 174
Motion - minska konstgräsets negativa
miljöpåverkan
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP) samt Robert Lindberg (MP) har den 16
maj 2017 lämnat in en motion om att minska konstgräsets negativa miljöpåverkan.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att tidsätta mål för utfasningen av hälsofarligt SBR-granulat från kommunens
befintliga konstgräsplaner och budgetera medel för detta.
− Att dränering och brunnar vid kommunens befintliga konstgräsplaner förses
med ett silsystem för att förhindra spridning av granulat och microplaster.
− Att kommunen ansvarar för att plogad snö från konstgräsplaner samlas upp på
närliggande hårdgjord uppsamlingsyta.
− Att kommunen utreder så kallat hybridgräs och andra alternativ till konstgräs.
− Att frysa planerade investeringar av nya konstgräsplaner fram till dess att
alternativ som är bättre för miljö och hälsa har utretts.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2017:366

§ 175
Motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 16 maj 2017 lämnat in en
motion – Inför sopsaltning av gång- och cykelvägar.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att kommunen investerar i erforderlig utrustning och inför sopsaltning som
metod.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2017:367

§ 176
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning- Ändra befintlig stadsplan så att
Stenhuggaren 7 och 8 blir parkmark och upprätta
skötselplan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ändra befintlig stadsplan så att Stenhuggaren 7 och 8 blir
parkmark och upprätta skötselplan, har lämnats in till kommunfullmäktige den 4 maj
2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

