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Sammanträdesdatum

2018-02-14

Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Carin Zaric (S) ersätter Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Bernt-Åke Edlund (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Mikael Malm (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Ek Rundström (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Sanna Mikkola (C) ersätter Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C) §§ 1-15
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP) §§ 1-15
Robert Lindberg (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Victor Claesson (L) ersätter Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L) §§1-25
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Benny Ekström (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Mikael Nygren (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Niklas Johansson (SD) ersätter Mattias Swärd (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Aza Safari (-)
Simon Larsson (MP) ersätter Ingrid Escobar (-)
Vakant (L)
Vakant (MP) §§ 16-36
Vakant (C) §§ 16-36
Vakant (L) §§ 26-36
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
onsdagen den 14 februari 2018
Klockan 09:00 – 12:00: §§ 1-16
Klockan 12:00 – 13:30: Ajournering för lunchpaus
Klockan 13:30 – 15:25: Fortsättning §§ 16-36
Bordläggning: §§11-12
______
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KSKF/2018:3

§1
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige 2018
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 25 januari 2018 att utse Mikael
Strömberg (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Laszlo von Óvári (SD) och
Niklas Johansson (SD) till ny ersättare efter Mikael Strömberg (SD), anmäls och läggs
till handlingarna.
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 25 januari 2018 att utse Mikael Malm
(M) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Rebaz Sanar (M) och Hans G Åhlander
(M) till ny ersättare efter Mikael Malm (M), anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2018:2

§2
Val till kommunala uppdrag - Kommunfullmäktige
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
• Rebaz Sanar (M) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och
kommunfullmäktige.
• Miriam Holm (KD) avsägelse som ledamot i arvodeskommittén.
• Evelina Dahlgren (M) avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
• Michaela Wallbom (S) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
• Laszlo von Óvári (SD) avsägelse som ledamot i stadsbyggnadsnämnden och
kommunfullmäktige.
• Johan Bergquist (M) avsägelse som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
• Susanne Pettersson-Graff (S) avsägelse som ersättare i miljö- och
räddningstjänstnämnden.
• Robin Tannarp (M) avsägelse som ledamot i socialnämnden och ersättare i
Torshälla stads nämnd.
• Helena Hirvi Ringmar (MP) avsägelse som ersättare ombud i Eskilstuna
Kommunföretag AB och gode män vid lantmäteriförrättning tätort.
• Alf Svensson (S) avsägelse som nämndeman vid Eskilstuna tingsrätt.
• Mats Wernersson (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige och
ledamot i barn- och utbildningsnämnden med tillhörande utskott.
• Ann-Sofi Salomon (tjänsteman) avsägelse som ledamot i Eskilstuna
Vindkraft AB, ELP AB och Gjutaren i Torshälla AB.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Arvodeskommittén, från och med den 14 februari 2018 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Hans Öjemark (KD)
efter Miriam Holm (KD)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 14 februari 2018 till och
med den 31 december 2018.
Ledamot
Daniel Alexandersson (S)
efter Mats Wernersson (S)
Robin Tannarp (M)
efter Rebaz Sanar (M)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ersättare

Staffan Nordström (S)
efter Michaela Wallbom (S)
Vakant (S)
efter Daniel Alexandersson (S)

Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 14 februari 2018 till och med
den 31 december 2018.
Ledamot
Tony Meshko (M)
efter Johan Bergquist (M)
Ersättare
Elisabeth Martinius Nilsson (M)
efter Evelina Dahlgren (M)
Krishna Castro (M)
efter Tony Meshko (M)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 1 mars 2018 till och
med den 31 december 2018.
Ersättare
Maria Hind Alias (S)
efter Susanne Pettersson-Graff (S)
Socialnämnden, från och med den 14 februari 2018 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Torbjörn Andersson (M)
efter Robin Tannarp (M)
Ersättare
Susanne Henning Aihonen (M)
efter Torbjörn Andersson (M)
Stadsbyggnadsnämnden, från och med den 14 februari 2018 till och med den
31 december 2018.
Ledamot
Vakant (SD)
efter Laszlo von Óvári (SD)
Torshälla stads nämnd, från och med den 14 februari 2018 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Magnus Eriksson (M)
efter Robin Tannarp (M)
Näshultagården AB, från och med den 14 februari 2018 till och med den 31
december 2018.
Suppleant
Vakant (M)
efter Daniel Lindell (M)
Ombud vid bolagsstämmor
Ersättare ombud
Vakant (MP)
efter Helena Hirvi Ringmar (MP)
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Gode män vid lantmäteriförrättning, från och med den 14 februari till och med
den 31 december 2018.
God man i tätortsfrågor, från och med den 14 februari till och med den 31
december 2018.
Vakant (MP)
efter Helena Hirvi Ringmar (MP)
Eskilstuna Vindkraft AB, ELP AB och Gjutaren i Torshälla AB, från och
med den 14 februari 2018 till och med nästa ordinarie bolagsstämma.
Ledamot
Monica Hed Johansson (tjänsteman)
efter Ann-Sofie Salomon (tjänsteman)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 14 februari 2018 till
och med den 31 december 2019.
Nämndeman
Aila Kangas (SD)
efter Sven-Göran Sigurd (SD)
Sonny Lundgren (S)
efter Alf Svensson (S)
3. Föräldraledighet
Niklas Frykman (L) beviljas föräldraledighet från sitt uppdrag som gruppledare
från och med 2018-02-12 till och med 2018-02-23.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 13 februari 2018. Av skrivelsen framgår att Rebaz Sanar (M), Miriam Holm (KD),
Evelina Dahlgren (M), Michaela Wallbom (S), Laszlo von Óvári (SD), Johan Bergquist
(M) och Susanne Pettersson-Graff (S), Robin Tannarp (M), Helena Hirvi Ringmar
(MP) och Mats Wernersson (S) har inkommit med avsägelse från uppdrag i eller
genom Eskilstuna kommunkoncern. Alf Svensson (S) har inkommit med avsägelse
som nämndeman vid Eskilstuna tingsrätt.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2018:4

§3
Fråga
A. Adam Marttinen (SD) ställer en fråga, Fråga om invandringens kostnader, till barnoch utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M), som besvarar frågan.
______
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KSKF/2017:682

§4
Erbjuda arbetsskor till befattningen omsorgstödjare
Beslut
1.

Befattningen omsorgstödjare tillförs den lista över de som får ta del av
erbjudandet om arbetsskor, beslutad av kommunfullmäktige den 24 november
2016, § 255.

2.

Rätten att besluta om ändringar i förteckningen över vilka befattningar som får ta
del av erbjudandet om arbetsskor delegeras till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige under
hösten 2016 tog beslut om att införa förmånen arbetsskor enligt nedan:
• Ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd
personal inom vård- och omsorg samt barnomsorg vid vård- och
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt Torshälla stads
nämnd.
• Erbjudandet är frivilligt att anta och innebär att ett skattepliktigt
förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som inkomst
av anställning.
• Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av skor
tillgodosett genom skyddsskor i arbetet.
Då stöd och service på barn- och utbildningsförvaltningen flyttas över till vård- och
omsorgsförvaltningen, och gruppen omsorgsstödjare arbetar brukarnära, dessa bör
ingå i grupperna som får ta del av erbjudandet om arbetsskor. Erbjudandet ges när
medarbetarna flyttas över till vård- och omsorgsförvaltningen.
För att få en snabbare beslutsprocess i samband med eventuella framtida
organisationsförändringar föreslås att beslutanderätten om ändringar i förteckningen
över vilka befattningar som får ta del av erbjudandet om arbetsskor delegeras till
kommunstyrelsens personalutskott.
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet den 15 december 2017, § 69,
följande:
1. Befattningen omsorgstödjare tillförs den lista över de som får ta del av erbjudandet
om arbetsskor, beslutad av kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 255.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-14

Sida

10(60)

2. Rätten att besluta om ändringar i förteckningen över vilka befattningar som får ta
del av erbjudandet om arbetsskor delegeras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 5, följande:
1. Befattningen omsorgstödjare tillförs den lista över de som får ta del av erbjudandet
om arbetsskor, beslutad av kommunfullmäktige den 24 november 2016, § 255.
2. Rätten att besluta om ändringar i förteckningen över vilka befattningar som får ta
del av erbjudandet om arbetsskor delegeras till kommunstyrelsen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
Kommunstyrelsens personalutskott
Vård- och omsorgsnämnden
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KSKF/2017:408

§5
Försäljning av en blivande fastighet i Trumtorp,
Odlaren till Bovieran projekt Eskilstuna AB
Beslut
Köpekontrakt avseende försäljning av en blivande fastighet inom detaljplan för
Tunafors 1:1, del av Trumtorp, Odlaren, godkänns. Köpare är Bovieran projekt
Eskilstuna AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun avser att sälja
en blivande fastighet inom detaljplan för Tunafors 1:1, del av Trumtorp, Odlaren, till
Bovieran projekt Eskilstuna AB. Som grund för köpeavtalet finns ett
marktilldelningsavtal som upprättades hösten 2013. Bovieran projekt Eskilstuna AB
avser att uppföra flerbostadshus i form av sitt koncepthus.
Köpeskillingen för fastigheten är 4 939 117 kronor. En handpenning om 150 000
kronor betalades in år 2013. Gatukostnaden uppgår till 1 578 600 kronor och betalas
när bygglov beviljats. Anslutningsavgifter för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband
och fjärrvärme etcetera ingår inte i köpeskillingen. Fastigheten ska tillträdas då bygglov
beviljats för fastigheten och köpeskilling erlagts i samband med att startbesked erhålls.
När full betalning erlagts upprättar Eskilstuna kommun köpebrev. Uppfylls inte
villkoren eller om de uppfylls efter det att 2 år har gått från avtalstecknandet så återgår
köpet i sin helhet utan att parterna har rätt till något skadestånd eller annan ersättning.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera fastigheten så att föroreningar i jord ska
understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och slutfördes i september 2017. Bovieran projekt Eskilstuna
AB erhåller en hög med jordmassor från Eskilstuna kommun som blivit över vid
marksaneringen av området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 12, följande:
Köpekontrakt avseende försäljning av en blivande fastighet inom detaljplan för
Tunafors 1:1, del av Trumtorp, Odlaren, godkänns. Köpare är Bovieran projekt
Eskilstuna AB.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Bovieran projekt Eskilstuna AB
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KSKF/2017:691

§6
Köp av fastigheten Skiftinge 1:3
Beslut
Avtal om köp av fastigheten Skiftinge 1:3 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att i anslutning till Årbyrondellen
och E20 pågår detaljplaneläggning för ett nytt handelsområde, Skiftinge
handelsområde. Inom detaljplaneområdet äger Eskilstuna kommun all mark utom
fastigheten Skiftinge 1:3 vilken ägs av Kungsleden Skiftinge AB.
Kommunledningskontoret bedömer att det har ett stort strategiskt värde att äga all
mark inom detaljplaneområdet för att på så sätt ha kontroll över områdets framtida
utveckling. Därför har kommunen fört en diskussion med Kungsleden Skiftinge AB
om ett förvärv av Skiftinge 1:3. Marknadsvärdet på fastigheten har, av en auktoriserad
fastighetsvärderare, bedömts till 19 miljoner kronor. Avtalet innebär att Eskilstuna
kommun köper fastigheten Skiftinge 1:3 för 19 miljoner kronor av Kungsleden
Skiftinge AB. Fastigheten omfattar 31 328 kvadratmeter mark. I och med köpet av
Skiftinge 1:3 äger Eskilstuna kommun all mark inom området som omfattas av den
nya detaljplanen för Skiftinge handelsområde.
Köpet finansieras inom budgeten för exploateringsprojektet 48433 Skiftinge 1:1
handelsområde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 11, följande: Avtal om
köp av fastigheten Skiftinge 1:3 godkänns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V), Bo Hellmark (KD), Kim Fredriksson (SD),
Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Tomas Jönsson (M), Stefan Krstic (L) samt
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Kungsleden Skiftinge AB
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KSKF/2018:30

§7
Annonsering och podcastsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Beslut
1. Annons om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden, samt
information om ett urval av de ärenden som ska behandlas, ska införas i tidningen
Eskilstunakuriren före respektive sammanträde.
2. Utöver kommunallagens krav på tillkännagivanden av kommunfullmäktiges
sammanträden på den kommunala anslagstavlan, ska tid och plats för varje
sammanträde med kommunfullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska
behandlas, publiceras på finska på Eskilstuna kommuns webbplats.
3. Kommunfullmäktiges beslut från den 13 december 2007, § 141, om anslag och
annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse, upphävs.
4. Kommunfullmäktiges beslut från den 28 augusti 2014, § 172, om
podcastsändningar från kommunfullmäktige, upphävs.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med den 1 januari 2018
gäller en ny kommunallag. I den har kravet på annonsering i ortstidning om tid och plats
för kommunfullmäktiges sammanträden tagits bort. Kommunfullmäktige kan därmed
välja att upphöra helt med annonseringen. En annan ändring är att den kommunala
anslagstavlan har digitaliserats och numera återfinns på Eskilstuna kommuns webbplats.
Kravet på att tillkännage uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden, samt uppgift om vilka ärenden som ska behandlas, finns kvar för den
webbaserade anslagstavlan.
Det är nu dags att genomföra en ny upphandling av webb-tv-sändningarna. I den
upphandlingen kommer också en digital voteringsanläggning till kommunfullmäktige
att ingå, vilket ligger i linje med ett uppdrag i Årsplan för 2018. Sändning via podcast
har till skillnad från webb-tv inte skett under 2016 och 2017 och kommunledningskontorets bedömning är att webb-tv-sändningarna fyller det behov som finns av
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sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunledningskontoret
föreslår därför att kommunfullmäktiges beslut från den 28 augusti 2014, § 172, om
podcastsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 4, följande:
Annons om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden, samt
information om ett urval av de ärenden som ska behandlas, ska införas i tidningen
Eskilstunakuriren före respektive sammanträde.
2. Utöver kommunallagens krav på tillkännagivanden av kommunfullmäktiges
sammanträden på den kommunala anslagstavlan, ska tid och plats för varje
sammanträde med kommunfullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska
behandlas, publiceras på finska på Eskilstuna kommuns webbplats.
3. Kommunfullmäktiges beslut från den 13 december 2007, § 141, om anslag och
annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse, upphävs.
4. Kommunfullmäktiges beslut från den 28 augusti 2014, § 172, om
podcastsändningar från kommunfullmäktige, upphävs.
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverade sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Yrkanden
Benny Ekström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter yrkar
Kim Fredriksson (SD) på ett tillägg, Sverigedemokraternas förslag, innebärande:
Att kostnaden för att undertexta kommunfullmäktiges sammanträden utreds.
Jimmy Jansson (S) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag. Därefter yrkar Jimmy
Jansson (S) avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Benny Ekströms (SD) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
•

Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

•

Jimmy Janssons (S) yrkande om att avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som
innebär att hon ställer avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande mot bifall till
detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren till medborgarförslaget med diarienummer KSKF/2014:121
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:670

§8
Revisionsberättelse 2015 och fråga om ansvarsfrihet
för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att årligen skickas
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning och
revisionsrapport till samtliga medlemmar, som beslutar om att bevilja direktionen och
de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. Handlingarna för 2015 har inte anmälts tidigare
till kommunfullmäktige, då ärendet har inkommit under 2017. Beslut har tagits för
2016 enligt gällande rutiner.
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat verksamheten inom
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. 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 anses vara tillräcklig. Resultatet bedöms vara
förenligt i allt väsentligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen
uppställt. Förbundet visar ett överskott på 2 000 kronor.
Revisorerna föreslår att direktion och ledamöter i styrelsen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 7, följande:
Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2015.
______
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2017:670

§9
Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att årligen skickas
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning till samtliga
medlemmar för information. Årsredovisningen för 2015 har inte anmälts tidigare till
kommunfullmäktige, då ärendet har inkommit under 2017. Årsredovisningen för 2016
har anmälts enligt gällande rutiner.
Det ekonomiska resultatet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppgick år 2015 till 2 000 kronor. Myndighetens medlemmar har betalt
473 miljoner kronor i medlemsbidrag under året, vilket är 84 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Detta beror på en avbruten upphandling av transportörsavtal för
serviceresor, vilket medfört lägre trafikkostnader. Resandet har fortsatt att öka och
antalet resor i busstrafik ligger på över 10 miljoner. Från årsskiftet 2015-2016 går
samtliga bussar i Sörmland på förnybara drivmedel. Antalet påstigande i den regionala
tågtrafiken uppgick till drygt 2,7 miljoner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 8, följande:
Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2017:225

§ 10
Svar på motion - Snöfria gator
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2018 på grund
av att motionären ej är närvarande under dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 31
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Erika Rydja Sandvik (L) har lämnat in en
motion om snöfria gator. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB utreda om returvärme från
fjärrvärmenätet kan användas till att värma gator, torg och gångbanor så att de hålls
fria från snö och is.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017, § 79 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stads
nämnd samt Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunföretag AB.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 augusti 2017, §
157 (SBN/2017:183) föreslagit att motionen förklaras besvarad eftersom tekniken
används redan idag.
Torshälla stads nämnd har i sitt yttrande, nämndens beslut den 29 augusti 2017, § 50
(TSN2017:36) föreslagit att motionen förklaras besvarad eftersom tekniken används
redan idag.
Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse har den 16 augusti 2017, § 12 fattat beslut i
ärendet. Styrelsen föreslår att motionen förklaras besvarad.
Kommunledningskontoret konstaterar att berörda nämnder och bolag inte ser frågan
som prioriterad i dagsläget, varför motionen bör avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 340, att motionen
avslås. Kim Fredriksson (SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för att
motionen förklaras besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
333, på grund av att motionären ej var närvarande under sammanträdet.
______
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KSKF/2017:277

§ 11
Svar på motion - Trafikinfarkt- framtida lösningar?
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2018 på grund
av att motionären ej är närvarande under dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2017. Av skrivelsen bland annat att framgår att Erika Rydja Sandvik (L) har
den 4 april 2017 lämnat in en motion om trafikinfarkt – framtida lösningar.
Motionären yrkar på att en utredning för att ta fram en heltäckande långsiktig
trafikplan med sikte på det framtida kommunikationssamhället för Eskilstuna
kommun tillsätts snarast. Motionen behandlar trafiksituationen i Eskilstuna, och som
pekar på behovet av att minska trängseln i rusningstrafik, framförallt med åtgärder
som främjar hållbara resesätt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 129, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september 2017, §
184 (SBN/2017:248) gjort bedömningen att de mål och inriktningar som finns i
nuvarande trafikplan är rätt väg för att nå Eskilstunas övergripande mål, men att
trafikplanen är i behov av revidering, i ett första skede genom en tydlig genomlysning
och uppföljning/utvärdering.
Stadsbyggnadsnämnden delar inte bilden av att trängseln är så stor att den kan kallas
infarkt. Däremot finns en trängsel som inte minst påverkar kollektivtrafikens
punktlighet negativt. Stadsbyggnadsnämnden redogör i sitt svar också för åtgärder
som vidtagits för att åtgärda de problem som beskrivs i motionen.
Enligt Årsplan 2018 ska en revidering av trafikplanen göras under året. Det är
framförallt trafikplanens handlingsplan som är i behov av revidering, eftersom denna
passerar sitt slutår år 2017. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen
förklaras besvarad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 343, att motionen
förklaras besvarad. Lotta Jonsson (KD) reserverade sig muntligt emot beslutet till
förmån för bifall till motionen.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
336, på grund av att motionären ej var närvarande under sammanträdet.
______
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KSKF/2017:363

§ 12
Svar på motion om att minska befolkningsökningen
av nyanlända
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 16
maj 2017 inkommit med en motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända.
Motionären föreslår att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att minska
befolkningsökningen av nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 172, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret bedömer att Eskilstuna är en kommun som haft bättre
tillgång till personer i arbetsför ålder i jämförelse med många andra sörmländska
kommuner. En fortsatt invandring är en förutsättning för att Eskilstuna ska fortsätta
växa och utvecklas.
Antalet nyanlända som ska tas emot i kommunerna minskar 2018, vilket innebär att de
så kallade länstalen sänks jämfört med 2017. Vid fördelningen av mottagandet mellan
länen har kommunernas mottagande av nyanlända som bosätter sig på egen hand och
ensamkommande barn fått större genomslag jämfört med tidigare år. Detta innebär att
län med kommuner som har ett stort övrigt mottagande får ett lägre länstal än vad de
annars skulle ha fått. Bosättningslagen ersätter inte EBO-lagen utan kompletterar den.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 345, att motionen
avslås. Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverade sig muntligt
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
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Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
338, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Abshir Osman (M), Alar
Kuutmann (V), Firat Nemrud (V), Marielle Lahti (MP) samt Stefan Krstic (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

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

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:364

§ 13
Svar på motion - Webbaserad utbildning i
jämställdhet för all personal som arbetar inom
skolan i Eskilstuna kommun
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) 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 2
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Maria Chergui (V) och Maria
Forsberg (V) har den 18 maj 2017 lämnat in en motion om en webbaserad utbildning i
jämställdhet för all personal som jobbar inom skolan i Eskilstuna kommun.
Motionärerna yrkar på att Eskilstuna kommun tar fram en webbaserad utbildning om
jämställdhet för förskolan och skolan. Samtlig personal i förskolan, grundskolan,
gymnasieskolan och särskolan genomgår den av Eskilstuna kommun framtagna
webbaserade utbildningen om jämställdhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 173 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen
inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september
2017, § 59 (BUN/2017:341), föreslagit att motionen avslås.
Kommunledingskontoret delar motionärernas synpunkt att jämställdhetsarbetet
behöver stärkas i kommunens förskolor och skolor. Jämställdhetsperspektivet behöver
finnas med som en del i ett ständigt pågående utvecklingsarbete i förskolan och
skolan, precis som motionärerna skriver.
Jämställdhet ingår i läroplanerna och i värdegrunden som verksamheterna ska
förmedla och alla som arbetar i skolan ska främja jämställdhet enligt gällande skollag.
För att det ska bli verklighet behöver pedagoger och övriga medarbetare ha kunskap
om jämställdhet och förstå hur de ska omsätta kunskapen i praktisk handling i sitt
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uppdrag, varje dag, året om. Det är, som motionärerna framhåller, inget som klaras av
på en fortbildningsdag.
Trots det föreslår kommunledningskontoret att motionärernas förslag om att
Eskilstuna kommun ska ta fram en webbaserad utbildning om jämställdhet för
förskolan och skolan avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 346, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverade sig emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
339, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Maria Chergui (V) yrkar bifall till motionen.
Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S) samt Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Maria Cherguis (V) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

26(60)

2018-02-14

KSKF/2017:365

§ 14
Svar på motion - Minska konstgräsets negativa
miljöpåverkan
Beslut
1.

Motionen förklaras besvarad på punkt 1, 2 och 3.

2.

Motionen avslås på punkt 4 och 5.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Robert Lindberg (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.

Särskilt yttrande
Anette Stavehaug (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Magnus Arreflod (MP),
Marielle Lahti (MP) och Robert Lindberg (MP) har den 16 maj 2017 inkommit med en
motion om att minska konstgräsets negativa miljöpåverkan. Motionärerna föreslår att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Att tidsätta mål för utfasningen av hälsofarligt SBR-granulat från kommunens
befintliga konstgräsplaner och budgetera medel för detta.
2. Att dränering och brunnar vid kommunens befintliga konstgräsplaner förses med
ett silsystem för att förhindra spridning av granulat och mikroplaster.
3. Att kommunen ansvarar för att plogad snö från konstgräsplaner samlas upp på
närliggande hårdgjord uppsamlingsyta.
4. Att kommunen utreder så kallat hybridgräs och andra alternativ till konstgräs.
5. Att frysa planerade investeringar av nya konstgräsplaner fram tills dess att alternativ
som är bättre för miljö och hälsa har utretts.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 174 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen
inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
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Kultur- och fritidsförvaltningen har utformat ett förslag till yttrande daterat den 8
augusti 2017, som kultur- och fritidsnämnden har godkänt, nämndens beslut den 19
september 2017, § 48 (KFN/2017:171). Av yttrandet framgår att motionen anses
besvarad vad gäller punkterna 1, 2, 3 och att punkterna 4 och 5 avslås.
Kommunledningskontoret bedömer att det är bra att kultur- och fritidsförvaltningen
kontinuerligt arbetar med att minska problemen med konstgräs genom att ersätta
SBR-granulat med EPDM-granulat vid nyanläggning, att använda asfaltsbelagd yta för
snöhögar och slutna dräneringssystem för att minska utsläpp av granulater.
I det kommande förslaget till kommunens kemikalieplan finns under strategin
”Minska farliga kemiska ämnen i byggnader och utemiljö” åtgärden ”Inventera och
undersök eventuella risker med konstgräsplaner, fallskyddsunderlag etcetera i barns
idrotts- och lekmiljö och risk för spridning av kemikalier, till exempel mikroplaster till
dagvatten och närmiljön.”
I avvaktan på mer forskning om konstgräsets miljöeffekter och erfarenheter av
alternativa material instämmer kommunledningskontoret i kultur- och fritidsnämndens
bedömning. Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad på
punkt 1, 2 och 3 samt att motionen avslås på punkt 4 och 5.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 347, följande:
Motionen förklaras besvarad på punkt 1, 2 och 3. Motionen avslås på punkt 4 och 5.
Maria Chergui (V) lämnade ett särskilt yttrande.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
340, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) samt Robert Lindberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Mona Kanaan (S), Anita Nygren (SD), Göran Gredfors (M) samt Anette Stavehaug
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad på punkt 1, 2 och 3 samt att motionen avslås på punkt 4 och 5.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Mona Kanaans(S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad på punkt 1, 2 och 3 samt att
motionen avslås på punkt 4 och 5
•

Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad på punkt 1, 2 och 3 samt att motionen avslås på punkt 4 och 5.
______
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:366

§ 15
Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och
cykelvägar
Beslut
1.

Eskilstuna kommun investerar i erforderlig utrustning och inför sopsaltning som
metod om, stadsbyggnadsförvaltningens, gatuavdelningens försök med
sopsaltning faller väl ut.

2.

De ekonomiska konsekvenserna måsta beaktas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland att Magnus Arreflod (MP) samt Marielle
Lahti (MP) har den 16 maj 2017 inkommit med en motion om att införa sopsaltning
på gång- och cykelvägar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunen investerar i erforderlig utrustning och inför sopsaltning som metod.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 18 maj 2017, § 175, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september 2017, §
180 (SBN/2017:262) föreslagit att motionen avslås. Av yttrandet framgår bland annat
att gatuavdelningen under 2017 har påbörjat arbete med att undersöka sopsaltning och
vilka eventuella ekonomiska samt funktionella konsekvenser det skulle innebära, som
ett led i att förbättra vinterväghållningen för cyklister. Under vintersäsongen
2017/2018 avser man gå vidare med att i egen regi prova och utvärdera metoden på
ett utvalt stråk. Med detta som underlag kommer ett beslutsunderlag tas fram för hur
sopsaltning kan införas på cykelstråk i Eskilstuna kommun där konsekvenser för
ekonomi och miljö i förhållande till förväntat resultat framgår. Stadsbyggnadsnämnden
föreslår därför att motionen avslås i avvaktan på ytterligare underlag att fatta beslut
utifrån.
Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens bedömning och föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 348, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för att
motionen förklaras besvarad.
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Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
341, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen med följande ändring:
Eskilstuna kommun investerar i erforderlig utrustning och inför sopsaltning som metod om,
stadsbyggnadsförvaltningens, gatuavdelningens försök med sopsaltning faller väl ut.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till Marielle Lahtis (MP) ändringsyrkande med följande
tillägg:
De ekonomiska konsekvenserna måste beaktas.
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till Sarita Hottis (S) tilläggsyrkande.
Maria Chergui (V), Arne Jonsson (C), Kim Fredriksson (SD), Göran Gredfors (M)
samt Stefan Krstic (L) instämmer i Sarita Hottis (S) yrkanden.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:640

§ 16
Svar på motion - Pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V),
Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till
förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för paus mellan klockan 12.00–13.30 varpå
överläggningarna återupptas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Maria Chergui (V) har den 15
december 2016 inkommit med en motion om att pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare. Motionären yrkar på att man genomför ett projekt under ett års tid,
med minst en arbetsgrupp socialsekreterare där de får arbeta 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön samt att projektet ska följas och utvärderas under året gärna i samarbete
med Mälardalens högskola. Projektet skulle syfta till att bättre kunna rekrytera och
behålla socialsekreterare och att 6 timmars arbetsdag skulle underlätta de tuffa
arbetsförhållanden som råder. Motionären pekar vidare på risk för bristande
kontinuitet för medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar och framhåller att
det inte är något alternativ att som arbetstagare utnyttja möjligheten att ansöka om
reducerad arbetstid vilket innebär mindre ekonomiskt utrymme i yrkesverksam ålder
samt sämre pensionsvillkor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 december 2016, § 322, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden samt Torshälla stads nämnd.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens
beslut den 22 mars 2017, § 24 (AVN/2017:13) föreslagit att motionen avslås.
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Socialnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 mars 2017, § 22
(SOCN/2017:18) föreslagit att motionen avslås.
Torshälla stads nämnd har i sitt yttrande den 21 mars 2017, § 25 (TSN/2017:10)
föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Frågan om arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare ställer
krav på att kommunen tydliggör sitt arbetsgivarerbjudande. Om en yrkesgrupp eller
flera yrkesgrupper skulle erbjudas en eventuell arbetstidsförkortning så innebär det att
andra yrkesgrupper går miste om en sådan reform. Det är troligt att det finns fler
yrkesgrupper med hög ansträngning i arbetet som kan vara i behov av en förkortad
arbetstid.
En arbetstidsreform drar stora resurser, dels gällande ersättningsbehov av personal för
att täcka bemanningsbehovet, dels innebär det en indirekt och kraftig löneökning för
berörda medarbetare. I nationell lönestatistik syns emellertid inte löneökningen vid
jämförelser av löneläget för socialsekreterare annat än i förklaring av löneskillnader i
kommunens egen lönekartläggning.
Arbetsgivarpolitiskt ser kommunledningskontoret ett stort behov av en samlad
arbetsgivarpolitik där kommunen kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga
förmåner för alla medarbetare i kommunen i syfte att kunna rekrytera och behålla
medarbetare. Det är som nämnderna anför viktigt att kunna ta vara på andra
arbetsgivares erfarenhet av olika arbetstidsfrågor som 6 timmar arbetsdag.
Reformbehovet bör ställas i relation till andra angelägna reformer som frågan om
heltidsanställningar och insatser som till exempel kommunens verktygslåda. Det finns
vidare i dag möjligheter till löneväxling till ledighet som är förmånlig i jämförelse med
att gå ner i arbetstid på en lägre sysselsättningsgrad.
Kommunledningskontoret delar nämndernas uppfattning och föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet den 27 oktober 2017, § 47, att
motionen avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 349, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
342, på grund av tidsbrist.
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Yrkanden
Maria Chergui (V) samt Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Göran Gredfors (M), Tomas Jönsson (M), Madeléne Tannarp (M),
Filip Ek Rundström (M), Aza Safari (-), Magnus Arreflod (MP) samt Stefan Krstic (L)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

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

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Torshälla stads nämnd
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2017:253

§ 17
Svar på motion om avloppshantering för
campingfordon
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Ronny Ilhag (MP) och Magnus
Arreflod (MP) har lämnat in en motion om avloppshantering för campingfordon.
Motionärerna yrkar på att Eskilstuna kommun möjliggör att allmänhet med
campingfordon på ett miljövänligt och tillgängligt sätt kan tömma gråvatten eftersom
det saknas möjligheter till detta i Eskilstuna kommun. Motionärerna föreslår en
tömningsstation i anslutning till exempelvis Ekeby reningsverk gärna kombinerat med
möjlighet att mot avgift fylla på färskvatten.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 23 mars 2017, § 81, beslutat att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har
kommunstyrelsen inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden, miljö- och
räddningstjänstnämnden samt Eskilstuna Kommunföretag AB som i sin tur har
inhämtat yttrande från Eskilstuna Energi och Miljö AB.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 juni
2017, § 75 (MRN/2017:60), föreslagit att motionen bifalles.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 16 november
2017, § 60 (SBN/2017:261), föreslagit att motionen anses besvarad.
Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse har skickat sitt yttrande till Eskilstuna
Kommunföretag AB som har behandlat frågan på sitt styrelsesammanträde den 29 maj
2017. Eskilstuna Kommunföretag AB har föreslagit att motionen avslås.
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Kommunledningskontoret anser att med två tömningsplatser för gråvatten finns det
möjligheter till miljöriktig hantering av avloppsvatten i Eskilstuna kommun. De
centrala campingarna, Vilsta och Parken Zoo är inte kommunägda och därmed
utanför kommunens rådighet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen
förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 18, att motionen
förklaras besvarad.

Yrkanden
Ronny Ilhag (MP), Kim Fredriksson (SD) samt Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till
motionen.
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen
förklaras besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Mona Kanaans (S) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande
att motionen förklaras besvarad.
•

Ronny Ilhag (MP) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:328

§ 18
Svar på motion om att få fler bilpooler att etablera
sig i Eskilstuna
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att motionsställaren Kim Fredriksson
(SD) vill att tjänstemän aktivt arbetar för att fler bilpooler etablerar sig i Eskilstuna
kommun. Förslaget är att kommunen erbjuder centrumnära parkeringsplatser till
privata bilpoolsaktörer eller på andra sätt arbetar för att fler bilpooler ska etablera sig i
Eskilstuna och att kommunens tjänstemän arbetar för att få fler intresserade av
bilpooler.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 138, beslutat att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har
kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 13 december 2017, §
253 (SBN/2017:407), föreslagit att motionen anses besvarad.
Stadsbyggnadsförvaltningen har en mobilitetsgrupp vars uppdrag är att öka andelen
hållbara transporter. En del av arbetet är att minska behovet av egen bil, exempelvis
genom att få större tillgång till bilpooler och förvaltningen arbetar aktivt med att
uppmuntra till fler bilpoolsbilar.
Att reglera parkeringar för enbart bilpoolsbilar på allmän platsmark är i dag förbjudet,
däremot går det bra på kvartersmark. När det gäller fria parkeringsplatser har
stadsbyggnadsförvaltningen under flera år erbjudit bilpoolsföretaget sådana och de får
tillgång till parkeringsplatser på kvartersmark till ett rabatterat pris.
Eskilstuna tillämpar en flexibel P-norm vid nybyggnation. Ett sätt för exploatören att
hålla nere parkeringstalet är genom att erbjuda de boende del i en bilpool. Det pågår
även ett samarbete med Sörmlandstrafiken för att ta fram ett nytt reskort, Grönt
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respass, där både bilpool och kollektivtrafik ingår. Eskilstuna kommun informerar
också nyinflyttade om tillgängliga bilpooler och kollektivtrafik.
Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens uppfattning och föreslår att
motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 17, att motionen
förklaras besvarad.

Yrkanden
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Jansson (S), Tomas Jönsson (M) samt Robin Tannarp (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.

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

Seppo Vuolteenahos (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:519

§ 19
Svar på motion om en neutral klädpolicy för
Eskilstuna kommun
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD) samt Adam Marttinen (SD) reserverar
sig muntligt emot beslutet.
Stefan Krstic (L) samt Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt emot beslutet till
förmån för bifall till Liberalernas tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 19 september 2017 lämnat in en motion om en
neutral klädpolicy för Eskilstuna kommun som innebär att personalen inte får bära
religiösa, politiska eller filosofiska symboler.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 21 september 2017, § 234, beslutat
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 15 december 2017, § 70.
Personalutskottet föreslog att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet den 23 januari 2018. I anslutning
till beredning av ärendet föreslogs ett förtydligande i svaret på motionen.
Kommunledningskontoret anser att Eskilstuna kommun ska präglas av respekt för
allas olikheter och åsikter. Fokus ligger på kvalitet i det goda mötet mellan anställda i
kommunen och medborgarna, säkerhet för de medborgare/invånare som har kontakt
med Eskilstuna kommuns olika verksamheter och för medarbetarnas arbetsmiljö.
Eskilstuna kommun har inte någon specifik policy/rutin för kläder eller religiösa
symboler. Så länge inte klädsel påverkar tjänsternas kvalitet eller säkerhet inom ramen
för gällande lagstiftning och etiska riktlinjer ska medarbetare inom Eskilstuna kommun
behandlas likvärdigt. En klädpolicy skulle kunna införas, men i dagsläget finns inte
behovet.
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Att införa föreslagen policy eller regel kan vara en indirekt diskriminering. En regel
som framstår som neutral men som kan komma att särskilt missgynna personer med
ett visst kön, viss könsidentitet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss
funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 19, att motionen
avslås. Niklas Frykman (L) reserverade sig skriftligt emot beslutet till förmån för bifall
till Liberalernas tilläggsyrkande.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD) samt Adam Marttinen (SD) yrkar bifall till
motionen.
Stefan Krstic (L) yrkar först bifall till kommunstyrelens förslag, innebärande att
motionen avslås. Därefter yrkar Stefan Krstic (L) på ett tillägg, Liberalernas förslag,
innebärande:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram övergripande riktlinjer eller klädpolicy för vilka
regler som gäller för arbetsklädsel inom kommunens verksamheter.
Lotta Jonsson (KD) instämmer i Stefan Krstics (L) yrkanden.
Mikael Edlund (S) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
Alar Kuutmann (V) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar först bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås. Därefter yrkar Alar Kuutmann (V) samt
Magnus Arreflod (MP) avslag på Stefan Krstics (L) tilläggsyrkande.

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

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

•

Stefan Krstics (L) med fleras tilläggsyrkande, Liberalernas förslag.

•

Alar Kuutmanns (V) med fleras yrkande om att avslå Stefan Krstics (L)
tilläggsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer bifall
till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen. Därefter föreslår ordföranden
en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag på Stefan Krstics (L)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

40(60)

2018-02-14

tilläggsyrkande mot bifall till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Alar Kuutmanns
(V) med fleras förslag, innebärande att Stefan Krstics (L) tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2016:623

§ 20
Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning
på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta
fram en modell för kameraövervakning på skolor
Beslut
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen generellt ska hantera
frågan om kameraövervakning.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Adam Marttinen (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14
(BUN/2016:553), och då beslutat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är
positiv till att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en förebyggande
säkerhetsåtgärd. Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen och inte barn- och
utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är ägaren
till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i och ansöka
hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det inte finns pengar
avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget och att det är
kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
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Kommunledningskontorets beredning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning förhindra,
utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas mot de regler
som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är fritt
upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra sig. I
Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika verksamhetsgrenar
inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det förekommer alltså att
kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen över en ansökan om
kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som avses
övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst anser
kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt ansvarsområde, har
att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt som
frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen
generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 271, följande:
Medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur
kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning. Kim Fredriksson
(SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
288, på grund av tidsbrist.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
343, på grund av tidsbrist.
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Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) samt Adam Marttinen (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
medborgarförslaget förklaras besvarat samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda hur kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande
att medborgarförslaget förklaras besvarat samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att utreda hur kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att medborgarförslaget
förklaras besvarat samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen
generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-02-14

Sida

44(60)

KSKF/2017:392

§ 21
Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via
skolbusskorten
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har
inlämnats den 12 maj 2017 om att elever skulle få möjlighet att låna en cykel via sitt
elevkort för buss för en eller flera månader. Förslagets syfte är att ge alla elever tillgång
till en cykel och öka cyklandet.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 197 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt
stadsbyggnadsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 12
oktober 2017, § 70 (BUN/2017:389) föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 17 oktober
2017, § 211 (SBN/2017:347) föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Bedömningen från förvaltningarna är förslaget kräver stora resurser, men ändå skulle
ge liten effekt så länge eleverna fortfarande har tillgång till fria bussresor.
Förslagsställaren föreslår genomförande av ett pilotprojekt med en skola. Ett
pilotprojekt skulle kräva mindre resurser, men även det behöva föregås av en
omfattande undersökning och studie av elevernas resvanor.
Syftet att öka elevers cyklande är berömvärt men den föreslagna modellen är inte
lämplig. Stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
kommunledningskontoret föreslår därför att avslå medborgarförslaget då det utifrån
nuvarande förutsättningar och prioriteringar inte finns resurser möjliga att avsätta för
detta arbete.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 350, att
medborgarförslaget avslås.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017, §
344, på grund av tidsbrist.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:393

§ 22
Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt
duschrum i Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att den 29 maj 2017 har ett
medborgarförslag lämnats in om att inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna kommun.
Förslagsställaren menar att behovet är stort och att det skulle kunna nyttjas av såväl
EU-medborgare som hemlösa och turister.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 198 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Allmänna duschar finns i flera kommuner. Samtliga befintliga lösningar verkar vara
förknippade med en mindre avgift. Till exempel kan det vara duschar vid en
gästhamn, tågstation eller kommunala badanläggningar. Gemensamt är att de verkar
vara belägna i anslutning till annan bemannad verksamhet.
I Eskilstuna kommuns regi finns inga allmänna duschar. Det finns inte heller planerat
att göra några ombyggnationer i anslutning till någon av kommunens anläggningar för
att inrätta en sådan. Förutsättningar som skulle behöva lösas, utöver investering, är
driftsansvar som till exempel tillsyn och lokalvård. I dagsläget är det kultur- och
fritidsförvaltningen som ansvarar för idrottsanläggningar och arenor, och Eskilstuna
Kommunfastigheter AB för lokalvården.
I Eskilstuna erbjuder Eskilstuna Stadsmission möjlighet till dusch.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 januari 2018, § 20, att
medborgarförslaget avslås.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2018:16

§ 23
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför förbud att sälja fyrverkerier och
smällare till privatpersoner
Beslut
Medborgarförslaget avskrivs eftersom beslut enligt förslaget inte kan fattas av
Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förbjuda försäljning av fyrverkerier och smällare till
privatpersoner har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 2017.
Kommunledningskontoret konstaterar att Eskilstuna kommun har ett ansvar för att
besluta om tillstånd för försäljning av fyrverkerier inom kommunens geografiska
område, samt att utöva tillsyn över försäljningen. Det är dock inte kommunens
uppgift att avgöra frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och
användas av allmänheten, eller hur reglerna kring försäljning av dessa varor ska
utformas. Detta bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avskrivs eftersom beslut
enligt förslaget inte kan fattas av Eskilstuna kommun.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:17

§ 24
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Upprätta en busshållplats på
Mälarbadsvägen i anslutning till Lisselängsvägen i
Torshälla
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att upprätta en busshållplats på Mälarbadsvägen i anslutning
till Lisselängsvägen i Torshälla, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31
december 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
Kommunstyrelsens, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:18

§ 25
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Sänkt hastighet och övergångsställe
med ljussignal på Strängnäsvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om sänkt hastighet och övergångsställe med ljussignal på
Strängnäsvägen, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 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
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:19

§ 26
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Upprätta en av- och pålastningssträcka
på Tullgatan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att upprätta en av- och pålastningssträcka på Tullgatan, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 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
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:20

§ 27
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Flytt av busshållplats på Mälbyvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om flytt av busshållplats på Mälbyvägen, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 31 december 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
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:21

§ 28
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Återuppsätt väggfris som tidigare satt på
SE-bankens hus
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att åter sätta upp den väggfris som tidigare satt på SEbankens hus, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 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 kulturoch fritidsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

53(60)

2018-02-14

KSKF/2018:22

§ 29
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför rökförbud på kommunala lek- och
badplatser
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa rökförbud på kommunala lek- och badplatser, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 31 december 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
kommunstyrelsen för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2017:286

§ 30
Anmälan av Landstingsstyrelsens skrivelse – En
sammanhållen och dynamisk regionbildning
Beslut
Landstingsstyrelsens skrivelse, daterad den 12 december 2017, över en sammanhållen
och dynamisk regionbildning, anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Landstinget Sörmland, Landstingstyrelsen har den 12 december 2017 inkommit med
en skrivelse rörande en sammanhållen och dynamisk regionbildning.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:80

§ 31
Motion - Reformera förstelärarsystemet - inlämnad
av (L)
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 2 februari 2018 lämnat in en motion – Reformera
förstelärarsystemet.
Motionären yrkar på följande:
− Att berörda nämnder får i uppdrag att utforma förstelärartjänsterna i Eskilstuna i
enlighet med motionens intentioner avseende permanentning, ämnesansvar samt
socioekonomisk fördelning.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

56(60)

2018-02-14

KSKF/2018:86

§ 32
Motion - Enkla jobb - inlämnad av L
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 7 februari 2018 lämnat in en motion – Enkla jobb.
Motionären yrkar på följande:
− Att samtliga nämnder får i uppdrag att inom sina förvaltningar identifiera
arbetsuppgifter som inte kräver gymnasieutbildning och samla de
arbetsuppgifterna i enkla jobb.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

57(60)

2018-02-14

KSKF/2018:92

§ 33
Motion - Motion om att genomföra
krisberedskapsövningar i Eskilstuna - inlämnad av
SD
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 12 februari 2018 lämnat in en motion om att
genomföra krisberedskapsövningar i Eskilstuna.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun genomför krisberedskapsövningar enligt motionens
intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

58(60)

2018-02-14

KSKF/2018:93

§ 34
Motion - Motion om klassisk arkitektur i centrala
Eskilstuna - inlämnad av SD
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Adam Marttinen (SD), Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har den
12 februari 2018 lämnat in en motion om klassisk arkitektur i centrala Eskilstuna.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att nybyggnation i centrala delar av
Eskilstuna särskilt ska beakta och främja en mer klassisk arkitektur enligt
motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

59(60)

2018-02-14

KSKF/2018:94

§ 35
Motion - Eskilstuna behöver tillgång till toaletter,
duschrum och förvaringsskåp centralt - inlämnad av
MP
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 12 februari 2018 lämnat in
en motion – Eskilstuna behöver tillgång till toaletter, duschrum och förvaringsskåp
centralt.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun ska utreda förutsättningarna för att tillhandahålla
faciliteter som toaletter, förvaringsskåp och duschar centralt i Eskilstuna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

60(60)

2018-02-14

KSKF/2018:95

§ 36
Motion - Avstå från fyrverkerier och fira med en
lasershow istället - inlämnad av MP
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) har den 12 februari 2018 lämnat in
en motion – Avstå från fyrverkerier och fira med en lasershow istället.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun utreder lämpliga alternativ till fyrverkerier, exempelvis
lasershow.
− Att Eskilstuna kommun upphör med att använda fyrverkerier vid firande av årliga
högtider.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

