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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 – 15:20

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

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

Utses att justera

Kim Fredriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 13 mars 2017, kommunstyrelsens
kansli i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Malai Bierfeldt

Ordförande

...........................................................................................
Sarita Hotti

Justerande

...........................................................................................
Kim Fredriksson

Paragrafer

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

Kommunstyrelsen 2017-03-07

Anslaget sätts upp

2017-03-14

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift
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Anslaget tas ner
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Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, ekonomidirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Gudrun Nyqvist, koordinator
Marie Ekström, politisk sekreterare
Marielle Lahti, politisk sekreterare
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KSKF/2017:1

§ 33
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Till nedanstående uppdrag väljs:
Jämställdhetsberedningen, från och med den 7 mars 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Kristina Gillberg (KD)
efter Ulla Hallin (KD)
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 7 mars 2017 till
och med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (KD)
efter Muhammed Tahsin (KD)
Nominering
Mälarens Vattenvårdsförbund, från och med ordinarie årsstämma 2017.
Ledamot
Geerth Gustavsson (S)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 7 mars 2017 inkommit med en skrivelse i ärendet.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2016:630

§ 34
Begäran om utökad investeringsram för byggnation
av gruppbostäder, fastigheten Hökaren
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Investeringsanslag för 2017 och 2018 beslutas med 39 miljoner kronor för att
användas till byggnation av LSS-boende för vård- och omsorgsnämnden och
stödboende för socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
februari 2017. Av skrivelsen framgår att Hökaren innehåller ett LSS-boende om 6
lägenheter med gemensamhetsytor om cirka 400 kvadratmeter samt 27 stycken
smålägenheter med lägenhetsyta om cirka 740 kvadratmeter. Hökaren är fördelad på
två intilliggande fastigheter med var sin byggnad, båda ägda av Eskilstuna kommun.
Byggnaderna kommer att bli cirka 2000 kvadratmeter inklusive allmänna areor för
trapphus, förråd med mera och kostnaden beräknas till 39 miljoner kronor.
På grund av gällande detaljplaner med tomtindelningar och fastighetsrättsliga
förhållanden kan fastigheterna endast bebyggas tillsammans. När tomtindelningen
upphört och fastighetsreglering genomförts kan fastigheten säljas. Detta arbete är
påbörjat men beräknas ta flera år att slutföra.
Totalt behöver investeringsanslag utökas med 39 miljoner kronor varav vård- och
omsorgsnämnden 14 miljoner kronor och socialnämnden 25 miljoner kronor.
Investeringen fördelas mellan år 2017 och 2018 enligt:
Vård- och omsorgsnämnden 2017: 6 miljoner kronor, 2018: 8 miljoner kronor, summa
14 miljoner kronor.
Socialnämnden 2017: 10 miljoner kronor, 2018: 15 miljoner kronor, summa 25
miljoner kronor.
Total investering 39 miljoner kronor.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) samt Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:653

§ 35
Avgift för hemsjukvård i Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Inskriven hemsjukvård, hemsjukvård i form av enstaka hembesök samt omläggningsoch förbrukningsmaterial i samband med hemsjukvårdsinsatser för personer över 18
år i ordinärt boende blir avgiftsfri från och med 1 juli 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Landstinget Sörmland har som
målsättning att bli ”Sveriges friskaste län 2025”. I syfte att komma närmare målet har
landstinget beslutat att förebyggande hälso- och sjukvård ska bli helt avgiftsfri.
Avsikten är bland annat att styra över patienter från akutmottagningarna till
öppenvården. Landstingets beslut innebär i korthet att primärvården blir avgiftsfri
medan en enhetstaxa införs inom specialistvården. En avgift kommer dock att utgå
vid besök på primärvårdsjouren.
Brukare som har behov av hälso- och sjukvård i ett vård- och omsorgsboende får
insatser utan särskild avgift medan brukare i ordinärt boende betalar avgift för
hemsjukvård. Förslaget innebär att kommunen tar bort avgiften i ordinärt boende för
inskriven hemsjukvård, enstaka hembesök och för omläggnings- och
förbrukningsmaterial i samband med att landstinget förändrar sina patientavgifter. Det
faktiska intäktsbortfallet inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde beräknas
vara litet då avgift för hemsjukvård ingår i maxtaxan. Om avgiften för hemsjukvård tas
bort så ökar avgiftsutrymmet för den enskilde vad gäller tillexempel hemtjänst,
trygghetslarm och mat och kommunens intäktsbortfall blir lägre. Intäktsbortfallet
beräknas till cirka 300 000/år. Förslaget innebär även att kommunen minskar den
administrativa hanteringen som avgift för hemsjukvård medför.
Ärendet har behandlats av vård- och omsorgsnämnden som i sitt sammanträde från
den 7 december 2017 fattade beslut om att införa en avgiftsfri hemsjukvård i
Eskilstuna kommun från och med den 1 juli 2017.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom vård- och omsorgsnämndens beslut.
Det är viktigt att tillsammans med landstinget planera för hur vården och omsorgen
bäst ska anpassas till de äldres behov. Ett ökat fokus på förebyggande verksamhet och
tidiga insatser minskar behovet av kvalificerad vård och omsorg. Även Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys har rekommenderat att kommuner och landsting
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tillsammans satsar på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som
har och inte har äldreomsorg. Att ta bort avgiften för hemsjukvård innebär att
huvudmännen har samma förhållningssätt till den enskilde oavsett om hälso- och
sjukvårdsinsatsen utförs av kommunen eller landstinget.
Förslaget innebär även att vård- och omsorgsförvaltningen kan minska
administrationen kring fakturahantering. Tiden som frigörs kan läggas på andra
arbetsuppgifter som bättre gynnar medborgaren.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:97

§ 36
Försäljning av Valören 1, f d Myntverket - Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Köpekontrakt för fastigheten Valören 1 mellan säljaren Eskilstuna kommun och
köparen Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB, godkänns.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Rätten för Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB att förhandla om ny
domstolsbyggnad på fastigheten Valören 1 i Eskilstuna enligt bilaga 2 tillhörande
ärendet, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna tingsrätt inryms idag i
lokaler som inte uppfyller tingsrättens behov. Domstolsverket har därför kontaktat
kommunen och uttryckt önskemål om att kommunen ska verka för att Eskilstuna
tingsrätt ska kunna flytta till den före detta myntverksbyggnaden på fastigheten
Valören 1. Med anledning av denna förfrågan påbörjade kommunen arbetet med en
ny detaljplan i syfte att möjligöra för att använda fastigheten och byggnaden för
ändamålet tingsrätt. Den nya detaljplanen beräknas kunna antas av
stadsbyggnadsnämnden den 19 april 2017.
Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB ingår i den fastighetskoncern som äger
fastigheten där Eskilstuna tingsrätt är lokaliserad idag och har till kommunen uttryckt
sin vilja att förvärva Valören 1 i syfte att kunna erbjuda Eskilstuna tingsrätt
ändamålsenliga lokaler. Den aktuella fastighetskoncernen är specialiserad på att äga
och förvalta samhällsfastigheter och är hyresvärd åt Domstolsverket på ett flertal
ställen i Sverige. Kommunledningskontoret och Stenvalvet 217 Bridal Komplementär
AB har efter förhandlingar enats om föreliggande förslag till köpekontrakt.
Köpekontraktet är villkorat av att Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB tecknar ett
bindande hyresavtal med Domstolsverket samt att detaljplanen vinner laga kraft. Har
dessa båda villkor inte uppfyllts senast 2018-06-30 återgår köpet.
För att tydligt visa att Stenvalvet 217 Bridal Komplementär AB har rätt (ensamrätt) att
förhandla om nytt hyresavtal gällande ny tingsrätt på fastigheten Valören 1 har
föreslagna bilaga 2 upprättats. Rätten enligt bilaga 2 gäller tills vidare, dock längst till
den 31 december 2017.
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Försäljningen innebär en intäkt om 15 miljoner kronor för kommunen vilket
motsvarar kommunens kostnader för inköp av fastigheten, detaljplaneläggning samt
framtagande av systemhandlingar. Om köpet återgår på grund av att de överenskomna
villkoren inte uppfylls kan kommunen få en kostnad för framtagna
projekteringshandlingar. Denna kostnad kan maximalt uppgå till 3 miljoner kronor.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:122

§ 37
Försäljning av fastighet del av Odlaren 1:5 och del av
Odlaren 1:1
Beslut
Försäljning av Odlaren 1:5 på redovisade villkor godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun äger Odlaren
1:5. Fastigheten omfattar cirka 2,5 hektar. Fastigheten, som köptes i slutet av 2010 för
975 000 kronor, är bebyggd och sedan förvärvet uthyrd till familjen Lind. Byggnaden
är i behov av genomgripande renovering. Eskilstuna kommun avser genom
fastighetsreglering bilda en bostadsfastighet med möjlighet till så kallad vedbrand och
sälja den till familjen Lind. Den blivande fastigheten kommer då att omfatta cirka 1
hektar. Marken som regleras från Odlaren 1:5 till Odlaren 1:1 utgör jordsbruksmark.
Aktuell omfattning av bostadsfastigheten Odlaren 1:5 har värderats av såväl Eskils
fastighetsförmedling som Svensk Fastighetsförmedling. Avsedd köpeskilling 1 525 000
kronor, utgör medelvärdet av dessa värderingar och synes vara en skälig köpeskilling.
Köparen Magnus Lind, som är anställd hos Torkel Öste fastighetskonsulter AB med
vilket kommunen har upphandlat ramavtal, anlitas av kommunen som konsult. Detta
är anledning till att försäljningsärendet lämnas till kommunstyrelsen även om
försäljningsbeloppet ligger väl inom till miljö- och samhällsbyggnadsdirektörens
delegation.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Köparen
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KSKF/2016:172

§ 38
Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende
Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman
Gjutaren i Torshälla AB - ändring av köpare
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Gjutaren i Torshälla AB, organisationsnummer
556471-7030, enligt bilaga 1 tillhörande ärendet, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Aktiebolaget Gjutaren i Torshälla
AB består av fastigheten Torshälla 4:45. Den tidigare industrifastigheten är strategiskt
belägen längs Storgatan 12 i centrala Torshälla. Aktiebolaget köptes in av Eskilstuna
kommun 2013 när det var ute till försäljning.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare godkänt aktieöverlåtelseavtalet avseende
Gjutaren i Torshälla AB, kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2016, § 212.
Köparen har nu framfört önskemål om att Garden of Potential AB,
organisationsnummer 556912-7706, istället för Klara Fastigheter AB får köpa bolaget.
Bolaget Garden of Potential AB är delägare av Klara Fastigheter AB. Förändringen
innebär att Garden of Potential AB övertar samarbetsavtalet och aktieöverlåtelseavtalet i sin helhet. Kommunledningskontoret föreslår att förändringen av
köpare godkänns.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:549

§ 39
Revidering av Eskilstuna kommuns riktlinjer för
alkoholservering
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Revidering av Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering antas.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
januari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med den 1 januari 2016
överfördes kommunens ansvar enligt alkohollagen från socialnämnden till miljö- och
räddningstjänstnämnden. En konsekvens av beslutet är att Eskilstuna kommuns
riktlinjer för serveringstillstånd behöver revideras och anpassas till den nya
ansvarsfördelningen mellan nämnderna.
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015, § 299 att ge miljö- och
räddningstjänstnämnden i uppdrag att ta fram förslag på reviderade riktlinjer för
serveringstillstånd (KSKF/2015:540).
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2016, § 173 att genomföra ett försök
med uteservering året runt (KSKF/2015:597). Miljö- och räddningstjänstnämnden fick
ytterligare ett uppdrag från kommunfullmäktige att i den pågående översynen av
riktlinjer för alkoholservering belysa frågan om tillstånd för alkoholservering på
uteserveringar året om.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har den 12 oktober 2016, § 96 godkänt riktlinjer
för alkoholservering och föreslår kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag
till revideringar.
Vid beredning av ärendet på kommunledningskontoret gjordes en bedömning att en
mindre språklig korrigering av dokumentet skulle underlätta förståelsen. De ändringar
som gjorts bedöms som redaktionella med markeras i dokumentet med streck i
vänster kant.
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Den nya ansvarsfördelningen mellan nämnderna har ändrats i texten så att den
överensstämmer med nuvarande situation.
Barnperspektivet i riktlinjerna har stärkts genom att lägga till ordet barn i textstycken
där ungdomar redan omnämns. Det har även tillkommit text som lyfter att kommunen
har en ambition att minska exponeringen och tillgången av alkohol för barn- och
ungdomar.
I samband med revideringen har det även gjorts förändringar avseende struktur och
språk i textinnehållet. Dessa ändringar har syftat till att göra materialet mer lättläst för
mottagaren. Det har även tagits bort, flyttats om eller lagts till text för att hålla
materialet uppdaterat med den verkliga handläggningsprocessen, kommunens ANDTplan med mera.
Kommunledningskontoret föreslår att revidering av revidering av Eskilstuna
kommuns riktlinjer för alkoholservering antas.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Erika Rydja Sandvik (L)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar på ett tillägg under rubriken Idrottsanläggningar, första
stycket efter punkt, enligt följande, Vänsterpartiets förslag:
− Dock inte på läktarplats.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag.
•

Maria Cherguis (V) yrkande om eget förslag, Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:601

§ 40
Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens
och lagen om receptfria läkemedels
tillämpningsområde
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. En övergång från Konsumentprisindex (KPI) till Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som index i och med 2017 års taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels tillämpningsområde i Eskilstuna
kommun, fastställs.
2. Avgifterna i taxan för 2017 för tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel räknas upp med 3
procent enligt föreslagen indexreglering.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att taxan för
alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels
tillämpningsområde har varje år räknats upp med en procentsats som motsvarat
de 12 senaste månadernas förändring i Konsumentprisindex.
Konsumentprisindex speglar dock inte de faktiska kostnadsförändringarna för
verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Sveriges Kommuner och Landsting
rekommenderar istället Prisindex för kommunal verksamhet, vilket är ett index
avsett att användas av kommuner, som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser. Därför förslås en övergång till Prisindex för
kommunal verksamhet. Nyligen har även nämndens övriga taxor föreslagits
genomgå samma indexövergång, från Konsumentprisindex till Prisindex för
kommunal verksamhet.
I och med att besluten fattas vid ett och samma tillfälle föreslås att beslutet också
innefattar en höjning av avgifterna för tillstånd- och tillsynsverksamhet enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel. Höjningen motsvarar
den indexuppräkning på 3 procent som Sveriges Kommuner och Landsting
redovisade den 4 oktober 2016.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:56

§ 41
Återrapportering av internkontrollarbetet 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Återrapporteringen av internkontrollarbetet 2016 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att internkontroll är ett viktigt
verktyg för styrning som ger bättre beslutsunderlag och en större möjlighet att hantera
oönskade händelser. Ytterst är syftet att säkerställa att verksamhetens mål nås.
Internkontroll är även ett kraftfullt verktyg för verksamhetsutveckling och ständiga
förbättringar. Förbättringsarbete för utifrån kontrollerna kommer att drivas av
personalchefer och strateger i processledningsgruppen för kompetensförsörjning,
processledningsgrupp HR.
För 2016 valdes två kontrollmoment:
− Uppföljning av säkerställande av att inrapporterad sjukfrånvaro i sjuk- och
friskanmälan (016-7102020) motsvarar registreringen i PSsjälvservice.
− Uppföljning av hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför
introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på
innehåll och upplevelse av delegerat ansvar för arbetsmiljö som gemensamt
kontrollområde för alla nämnder.
Kontrollmoment inrapportering och registrering av sjukfrånvaro
Kontrollen gjordes genom en enkätundersökning. Enkäten skickades ut till samtliga
chefer med personalansvar. Datainsamlingen pågick mellan 5 oktober och 28 oktober.
Totalt besvarades enkäten helt eller delvis av 219 respondenter, vilket ger en
svarsfrekvens på 72 procent.
78 procent av respondenterna anger att de gör någon typ av avstämning mellan 2020
och PS självservice, medan 22 procent svarar nej. Ingen könsskillnad finns. Av de som
inte gör någon avstämning är de främsta orsakerna tidsbrist, brist på rutin eller att det
är en uppgift som inte prioriteras. Flera anger också att någon annan genomför
uppföljningen.
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Kontrollmoment säkerställning av introduktion nyanställda
Tio förvaltningar och två bolag svarade under oktober och november månad 2016 de
har etablerade och kända rutiner och arbetssätt för introduktion av nya medarbetare.
Sju av respondenterna har etablerade sätt att följa upp nya medarbetares introduktion
avseende innehåll och upplevelse, fem saknar denna typ av uppföljning.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:131

§ 42
Firmatecknare för kommunstyrelsen 2017
Beslut
1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra
handlingar och skrivelser som beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteman.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarita Hotti
Kommunstyrelsens vice ordförande Jari Puustinen
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
HR-direktör Annika Tjernström
Utvecklingsdirektör Marita Skog
Näringslivsdirektör Mattias Rossköld
Kommunikationsdirektör Eva Norberg
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Administrativ chef Lena Lundberg
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Förhandlingschef Ulrika Jonsson
T.f. Mark- och exploateringschef Karin Israelsson
Projektledare Per Idesten
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Administrativ chef Eliano Ferrari
Upphandlingschef Mirja Saarväli
2. Följande personer utses att teckna kommunens firma i ärenden enligt de finansiella
riktlinjernas ram. Firma tecknas av två personer i förening.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarita Hotti
Kommunstyrelsens vice ordförande Jari Puustinen
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
Administrativ chef Lena Lundberg
Ekonomichef Ingrid Bergman
Finanschef Ann-Sofi Salomon
Kommunstrateg Christian Berg
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3. Följande personer utses att underteckna checkar och kvittera medel på kommunens
bank- och plusgirokonton, värdeförsändelser och liknande. Firma tecknas av två
personer i förening.
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
Administrativ chef Lena Lundberg
Ekonomichef Ingrid Bergman
Finanschef Ann-Sofi Salomon
Kommunstrateg Christian Berg
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Enhetschef Erik Malm
Ekonom Mona Björnesjö
Redovisningshandläggare Helena Forsberg
Redovisningshandläggare Helén Andersson
Inkassohandläggare Mikael Hård
Inkassohandläggare Maria Lidén
Inkassohandläggare Jannis Roos
Handläggare András Hodik
Ekonomiadministratör Monica Holm
Ekonomiadministratör Serkan Pektas
Ekonomiadministratör Thomas Karlsson
Ekonomiadministratör Rathai Thirunavukarasu
4. Följande personer utses att underteckna delgivning från myndigheter.
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Utvecklare Andreas Lindbom
Stadsjurist Anna Forsberg
Stadsjurist Anders Skåål
Stadsjurist Matilda Gärd
Stadsjurist Göran Heldesten
Enhetschef Erik Malm
5. Följande personer utses att underteckna moms- och skattedeklarationer.
Administrativ chef Lena Lundberg
T.f. Mark- och expolateringschef Karin Israelsson
Handläggare Birgitta Karlsson
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Enhetschef Erik Malm
Ekonom Mona Björnesjö
Ekonom Urban Risberg
Ekonom Markus Persbrink
6. Följande personer utses underteckna begäran om utdrag ur pantbrevsregistret.
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T.f. Mark- och exploateringschef Karin Israelsson
Handläggare Birgitta Karlsson
7. Följande personer utses underteckna ansökningar till Jordbruksverket.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Kommunstrateg Riikka Vilkuna
8. Följande personer utses underteckna ansökan om och godkänna förrättning enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
T.f. Mark- och exploateringschef Karin Israelsson
9. Följande personer utses underteckna ansökan om att utta, döda eller fastställa
pantbrev och andra inteckningar i fast egendom eller tomträtt.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
T.f. Mark- och exploateringschef Karin Israelsson
10. Följande person utses underteckna ansökningar till Boverket.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
11. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed upphävs.
12. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för
firmatecknare.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
februari 2017. Av skrivelsen framgår att namnlistan för firmateckning har uppdaterats
och grundar sig på nu gällande uppdrag och anställningar. Punkten 10 om ansökningar
till Boverket är ny och omfattar bland annat ansökningar om statsbidrag. Punkten 8-9
är också nya och finns idag upptagna i kommunstyrelsens delegationsordning men
avses utgå därifrån när nytt förslag på delegationsordning föreslås kommunstyrelsen
under våren.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga firmatecknare
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KSKF/2016:521

§ 43
Ansökan om dispens från
naturreservatsföreskrifterna för Sundbyholms
naturreservat - Uppförande av ny byggnad på del av
fastigheten Mora 1:23
Beslut
Tillstånd att uppföra nytt bostadshus medges.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den sökande begär
tillstånd/dispens från det generella byggförbudet i reservatsföreskrifterna för
Sundbyholms naturreservat för att få uppföra ett enbostadshus på en del av
fastigheten Mora 1:23 och avser att begära avstyckning av en tomt på cirka 2500
kvadratmeter. Den sökande anser att marken ska ses som en lucktomt som är lämplig
att bebygga.
Den aktuella ytan ligger nära naturreservatets gräns norr om Mora by och omges på
tre sidor av bebyggda tomter med små till medelstora enbostadshus och på en sida av
en liten grusväg och åker. Marken är kuperad och högre än omgivande terräng i tre
väderstreck. Den domineras av berghällar och grövre lösa avlagringar. Vegetationen
består av tallar, enar och mindre lövträd samt sly och ljungris. En mycket stor gran står
i gränsen mot Mora 1:8. På den smala delen av fastigheten längst i väster finns uthus
som verkar höra till Mora 2:5.

Bedömning
Byggförbudet i naturreservatet syftar till att bevara dess karaktär. Om man låter
reservatet gradvis förtätas med bostäder och andra byggnader, minskar tillgången på
naturmark för växter, djur och friluftsliv. Den aktuella marken kan anses ha en
omväxlande och naturlig karaktär och är tillgänglig i en omgivning av bostadstomter
och åkermark som inte får beträdas. Att tomten höjer sig över omgivningen gör att
ett nytt hus skulle bli synligt på långt håll och påverka landskapsbilden märkbart. I
denna del av naturreservatet är tillgången på skog och annan allemansrättsligt
användbar mark liten. Att exploatera ytterligare naturmark här bedöms inte vara i
överensstämmelse med reservatets syfte.
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Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse, daterad den 8 februari 2016, tillstånd att
uppföra nytt bostadshus medges inte.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till att tillstånd att uppföra nytt bostadshus medges.
Erika Rydja Sandvik (L), Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M) samt Arne
Jonsson (C) instämmer i Sarita Hottis (S) yrkande om att tillstånd att uppföra nytt
bostadshus medges.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
tillstånd att uppföra nytt bostadshus medges inte.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande att bifalla förslaget om att tillstånd att uppföra
nytt bostadshus medges.
•

Maria Cherguis (V) yrkande att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att tillstånd att uppföra nytt bostadshus medges inte.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) yrkande, innebärande tillstånd att uppföra nytt
bostadshus medges.
______
Beslutet skickas till:
Sökanden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KSKF/2016:617

§ 44
Ansökan om dispens från reservatföreskrifterna för
Sundbyholms naturreservat på fastigheten
Sundbyholm 2:33
Beslut
Tillstånd beviljas för att riva och återuppbygga det delvis förfallna uthuset i nuvarande
storlek och oförändrat användningssätt. Om- och tillbyggnad av bostadshusets
veranda bedöms inte kräva tillstånd enligt reservatsföreskrifterna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 31
januari 2017. Av skrivelsen framgår att sökande begär tillstånd/dispens enligt
reservatsföreskrifterna att riva en veranda på ett bostadshus och ett uthus samt att
bygga upp dem igen dock till en större storlek än de hade före rivning.
När det gäller bostadshuset ändras inte storleken på marken, däremot föreslås att
höjden på verandan höjs så att den blir lika hög som resten av huset. Detta bedömer
kommunledningskontoret inte kräver något tillstånd/dispens från
reservatsföreskrifterna.
Uthuset som har måtten 5 meter gånger 5,5 meter är något rötskadat. Byggnaden har
tidigare varit några meter längre, vilket framgår av kvarvarande grund. Sökande vill
riva uthuset och bygga upp det igen till den ursprungliga storleken. Sökande har också
framfört önskemål om att användningen ändras från uthus till bostad/gäststuga.
Fastighetsägaren till Sundbyholm 2:33 har tidigare sökt och fått dispens från
byggförbudet för att bygga ett nytt bostadshus cirka 60 meter från det nuvarande.
Skälet till att detta beviljades var att nuvarande bostadshus är litet och omodernt och
ligger mycket nära vägen och särskilt den cykelbana som ska byggas strax utanför
tomten. Ett lämpligare läge för ett bostadshus behövdes. Bostadshuset placeras in på
en plats på tomten där naturvärdena inte ansågs påverkas negativt, varför tillstånd
lämnades. Denna nya byggnad har dock ännu inte påbörjats.
Eftersom byggförbud gäller på fastigheten, krävs särskilda skäl för nybyggnation. Med
tanke på att tillstånd redan finns för ett nytt bostadshus, vilket ännu inte utnyttjats, bör
man vara restriktiv mot att tillåta utbyggnad och ändrat användningssätt så att ännu
fler byggnader på fastigheten blir bostadshus. Det kan annars bli grund för en delning
av fastigheten och en ökad exploatering, som inte är önskvärd i naturreservatet.
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Kommunledningskontoret föreslår att tillstånd medges för rivning och
återuppbyggnad av uthuset i nuvarande storlek och med nuvarande användningssätt.
Tillståndet/dispensen innebär ingen påtaglig förändring av natur- eller kulturmiljön på
fastigheten eller i naturreservatet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Sökanden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KSKF/2016:645

§ 45
Ansökan om tillstånd enligt reservatsföreskrifter för
Sundbyholms naturreservat för anläggande av gångoch cykelbana - Trafikverket
Beslut
Tillstånd medges med två villkor:
1. Att vägen projekteras så att skador på värdefulla träd inte uppstår. Standard för
skyddande av träd vid byggnation (SLU Rapport 2015:15) ska tillämpas.
2. Att ett område med värdefulla träd stängslas mot arbetsområdet och inte får
användas för byggtrafik, upplag eller dylikt under byggfasen. Området stakas ut av
kommunens Park- och Naturavdelning, som också ska ta del av bygghandlingarna
före byggstart.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Trafikverket planerar att bygga en
separat gång- och cykelväg längs väg 953, Eskilstuna – Sundbyholm. I norra delen går
gång- och cykelvägen genom Sundbyholms naturreservat. Syftet med vägen är att
förbättra tryggheten för cyklister och oskyddade trafikanter samt öka trafiksäkerheten
och göra cyklingen mer attraktiv.
I naturreservatet råder förbud mot att schakta och deponera massor och anlägga ny
väg, utan tillstånd enligt reservatsbestämmelserna. För att man ska få tillstånd krävs att
reservatets syfte inte påverkas negativt.
Enligt reservatsföreskrifterna är: ”Syftet med förordnandet att genom enkla
föreskrifter och vårdåtgärder värna om Sundbyholmsområdets specifika natur- och
kulturvärden. Särskilt skall skyddet syfta till att bevara landskapsbilden,
odlingslandskapets restbiotoper och speciella karaktärer samt fornlämnings- och
bebyggelsemiljöerna. Områdets stora betydelse för turism och friluftsliv skall beaktas
och anknytningen till det angränsande Mälarreservatet förstärkas.”

Bedömning
Inom naturreservatet kommer den nya vägen huvudsakligen att gå intill väg 953, med
bebyggelse och åkermark på motsatt sida. Trafikverket har vinnlagt sig om att
påverkan på landskapsbilden ska minimeras.
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Vid infarten till Sundbyholm, börjar en bokallé med trädrader på båda sidor om väg
953. Den planerade gång- och cykelvägen avviker här från bilvägen och följer istället
brynet mellan åkermarken och skogen fram till Bollplansvägen där den slutar.
I detta bryn finns flera stora ädellövträd med betydande naturvärde, bland annat fyra
stora ekar enligt Inventeringen av värdefulla träd 2005-06. Träden har stamdiametrar
på mellan 0,8 till nästan 2 meter i brösthöjd. Ett par äldre tallar är också skyddsvärda.
Det är viktigt att träden inte skadas av grävarbeten eller av minskat utrymme för
trädens rötter. Sveriges Lantbruksuniversitet har utvecklat en Standard för skyddande
av träd vid byggnation (Östberg och Stål, rapport 2015:15) som vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Bland annat anges minimiavstånd för grävning nära
träd av olika slag och metoder att inventera och skydda rotsystem.
En sådan utredning behöver göras innan arbetet påbörjas och det är möjligt att vägens
läge behöver justeras något åt väster för att klara skyddet av trädbeståndet.
Arbetshandlingarna ska skickas till kommunens Park- och Naturavdelning före
byggstart.
Det finns också risk för oavsiktliga skador under anläggningsfasen genom påkörning,
grenbrott, upplag eller jordpackning. En tillfällig barriär ska därför anordnas som
hindrar all byggtrafik och upplag inom naturmarken intill arbetsområdet. Det
skyddade området sätts ut av Park- och Naturavdelningen i dialog med Trafikverket.
Gång- och cykelbanan gynnar gående och cyklande inom och från och till
naturreservatet, vilket är positivt med tanke på miljö och folkhälsa. Vägen kommer att
ta jordbruksmark i anspråk, vilket är negativt med tanke på framtida behov av
odlingsmark. Med rätt placering av vägen och en arbetsprocess som tar hänsyn till
värdefulla träd, ska inte naturreservatets värden och syfte påverkas negativt.
Gång- och cykelbanan finansieras av Trafikverket och Eskilstuna kommun.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Erika
Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Trafikverket
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KSKF/2017:134

§ 46
Ansökan om dispens/tillstånd för utbyggnad av
glasveranda vid caféet i Sundbyholms gästhamn
Sundbyholm 2:1
Beslut
Tillstånd medges för en utbyggnad av en glasveranda vid hamncaféet i Sundbyholms
gästhamn enligt skisser som bifagats ansökan. Ytterligare tillstånd krävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den befintliga cafébyggnaden i
Sundbyholms hamn uppfördes 1993-94 och har sedan byggs till och byggts om flera
gånger. En inglasad veranda med måtten 8 x 5 meter byggdes 2011 i vinkel mot
huvudbyggnaden. Ett större trädäck har byggts öster om caféet och ett mindre på
nordvästra sidan. På det stora trädäcket finns ett så kallat partytält som stått uppställt
året runt.
I en ansökan begär verksamhetsutövarna att det mindre trädäcket ersätts med en
glasveranda, vilket kräver tillstånd enligt reservatsbestämmelserna för Sundbyholms
naturreservat. Ett sådant tillstånd är inte kopplat till upplåtelseform eller frågan om
vem som ska göra investeringen. Befintlig byggnad ägs av Eskilstuna kommun och
hyrs ut via Eskilstuna Kommunfastigheter AB. De rättsliga frågorna måste lösas
separat. Ett bygglov måste sökas hos kommunens byggavdelning. Länsstyrelsen
beslutar om eventuell strandskyddsdispens.
För att ersätta ytan för uteservering som bortfaller, avser verksamhetsutövaren att
permanent ta bort partytältet på andra sidan cafébyggnaden, vilket idag är i blickfånget
sett från stora hamnparkeringen.
Enligt inskickade skisser och karta skulle den nya verandan få ungefär samma mått
som den befintliga, cirka 5 x 8 meter och en nockhöjd på cirka 4,5 meter. En kort
gång är tänkt att förbinda verandorna.
Skisserna visar önskemål om byggnadens storlek och placering. Materialval och
utseende, tillexempel fönsterplacering finns antytt i text och skisser, men utformning
av tak med mera är oklart. Utförligare ritningar ska presenteras när bygglov söks.
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Bedömning
Den föreslagna tillbyggnaden kan från en viss vinkel minska utblicken något mot
vattnet från slottsparken. Verandan är dock ganska liten och föreslås bli placerad intill
befintlig byggnad. Estetiskt kan en välbyggd och relativt smäcker veranda vara att
föredra före ett trädäck med en tältöverbyggnad som det finns på platsen idag.
Verandans användning är servering under tak, vilket trots mycket fönster, inte bedöms
ge upphov till någon hemfridzon där allmänheten hålls borta från omgivningen.
Enligt förslaget ska den nya verandan vara förskjuten någon meter mot vattnet för att
verandorna ska framstå som två mindre byggnader istället för en stor.
Kommunledningskontoret bedömer att tillstånd för en utbyggnad av en glasveranda
för café-ändamål i anslutning till befintlig byggnad vid hamncaféet, med maximala
måtten längd 8 meter och bredd 5 meter och nockhöjd 4,5 meter, inte står i strid med
reservatets syfte och därför kan tillåtas. Tillbyggnaden ska anpassas till platsen och
harmoniera med den befintliga byggnaden och den veranda som redan finns. Marken
mellan verandorna och strandkanten ska hållas tillgänglig för allmänheten.
Tillbyggnaden sker på mark intill befintlig cafébyggnad som redan är ianspråktagen.
Utbyggnaden ger större kapacitet och utökar därigenom utbudet av caféservice för
besökare i Sundbyholm. Utbyggnaden kan marginellt öka antalet besök i
naturreservatet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Erika Rydja Sandvik (L), Maria Chergui (V), Arne Jonsson (C),
Annelie Klavins Nyström (M) samt Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Sundbyholms gästhamn och café
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KSKF/2017:135

§ 47
Ansökan om dispens/tillstånd för nedgrävning av
elkabel och byggnation av transformatorstation Sundbyholm 1:1
Beslut
Tillstånd medges för uppförande av en ny transformatorbyggnad med måtten
6,5 x 3,0 x 2,5 meter i Sundbyholms hamn samt för grävning av ledningsgrav genom
slottsparken enligt karta, tillhörande ärendet. Vid grävarbetet ska Standard för
skyddande av träd (SLU rapport 2015:15) tillämpas och Park- och naturavdelningen
ges tillfälle att övervaka arbetet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att nuvarande elektriska ledningar i
Sundbyholm räcker inte till när effektbehovet är som störst. Eskilstuna kommun
behöver därför öka kapaciteten genom att anlägga en ny elkabel från
transformatorstationerna vid Bollplansvägen via badparkeringen, genom slottsparken
fram till en ny transformatorbyggnad i hamnen nära hamncaféet. Därifrån kan sedan
elenergin fördelas till fasta och tillfälliga abonnenter via separata elskåp.
Representanter för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, kommunledningskontoret,
och stadsbyggnadsförvaltningen har rekognoserat en möjlig sträckning för ledningen
enligt karta som bifogats ansökan, tillhörande ärendet. Målet är att grävningen ska
skada eller påverka vegetationen i parken så lite som möjligt. Genom anpassade
skyddsåtgärder ska man undvika att värdefulla parkträd eller träd med högt naturvärde
skadas.

Bedömning
Den nya ledningen ska under sakkunnig ledning grävas ner i slottsparken så att
skadorna minimeras. Standard för skyddande av träd vid byggnation (SLU Rapport
2015:15) ska användas. Park- och naturavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen ska
få del av ritningar och ges tillfälle att samråda under arbetets gång. Schakten återställs
med samma material som grävts upp och planteras med lämpligt växtmaterial så att
inga synliga tecken finns efter 2 – 3 år. Den nya transformatorbyggnaden ska så långt
det är möjligt utformas så att den smälter in i befintlig kulturmiljö mellan
hamnparkeringen och slottsparken.
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Kommunledningskontoret bedömer att nedläggning av kabeln och uppförandet av
stationen enligt villkoren i beslutet inte står i strid med naturreservatets syfte och
därför kan tillåtas.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Erika Rydja Sandvik (L) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Sundbyholms gästhamn och café
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KSKF/2016:222

§ 48
Svar på motion - Underlätta rekrytering genom
kombitjänster
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Magnus Arreflod (MP) den 17
mars 2016, § 58 lämnat in en motion om att underlätta rekrytering genom
kombitjänster. Motionären yrkar att det inrättas kombitjänster i Eskilstuna kommun
som möjliggör för kommunalt anställda att arbeta som deltidsbrandmän.
Miljö- och räddningsnämnden har yttrat sig över motionen den 22 juni 2016, § 59.
Nämnden stödjer yrkandet om att förbättra möjligheten för kommunanställda att
arbeta som deltidsbrandmän och ställer sig positiv till förslaget att inrätta
kombitjänster där omfattningen av huvudanställningen kan anpassas efter
omfattningen av tjänstgöringen som deltidsbrandman.
Nämnden motiverar sitt ställningstagande med att i Eskilstuna kommun har
deltidsbrandmän sin huvudanställning inom den privata sektorn, kommunala bolag
eller är egna företagare. En huvudanställning i en kommunal förvaltning kompletterat
med en anställning som deltidsbrandman inom miljö- och
räddningstjänstförvaltningen gör att reglerna kring veckovila, dygnsvila och övertid
kompliceras.
Ett sätt för kommunen att ändå möjliggöra för kommunanställda att ha beredskap
skulle vara att införa kombitjänster där omfattningen av huvudanställningen kan
anpassas efter omfattningen av tjänstgöringen som deltidsbrandman.
Kommunledningskontoret har berett ärendet och har den 19 januari 2017 inkommit
med en skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret ser positivt på
miljö- och räddningsnämndens yttrande. Det är angeläget att bredda rekryteringsbasen
för att underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän.
Som miljö- och räddningsnämnden har konstaterat så finns en problematik i regelverk
gällande mer- och övertid samt veckovila och dygnsvila.
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I den nyligen avslutade centrala avtalsrörelsen om ett nytt kollektivavtal för
deltidsbrandmän har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillgodosett ett
önskemål från landets kommuner, att genomföra förändrade kollektivavtalsvillkor
med parterna i avtalet Allmänna bestämmelser, som möjliggör att kunna kombinera en
anställning som deltidsbrandman med en reguljär kommunal anställning.
Den viktigaste förändringen är att det nu är tillåtet att ha beredskap som
deltidsbrandman, utan att beredskapen i sig bryter arbetstidslagens krav på veckovila.
De berörda förvaltningarna har dock ett gemensamt ansvar att planera och anpassa
deltidsbrandmannens arbete i förhållande till huvudanställningen så att denne får ut
antingen 36 timmars sammanhängande veckovila eller som lägst 24 timmars
sammanhängande veckovila i kommunen. I kommunen finns förnärvarande ett lokalt
kollektivavtal med Kommunal, Vision, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om 24
timmars veckovila vid beredskap.
Den anställdes ordinarie förvaltning måste godkänna att medarbetaren har beredskap
som brandman tillexempel var 4:e vecka och får vara ledig med löneavdrag om
tjänstgöring som deltidsbrandman sker under ordinarie arbetstid. I huvudanställningen
bör medarbetaren erhålla ett arbetstidsschema som löper på 4 - 6 veckor för att
underlätta planeringen av ett genomsnitt av 11 timmars dygnsvila under
schemaperioden. Planeringsmässigt måste dygnsvilan uppgå till 9 timmar samt att den
faktiska dygnsvilan vid en oplanerad händelse kan vara kortare än 9 timmar.
För miljö- och räddningstjänstförvaltningen innebär det att deltidsbrandmannen
anställs med sedvanliga villkor som deltidsbrandman på kollektivavtalet RIB och får
avtalsenlig beredskapsersättning samt ersättning vid övning, kurser och tjänstgöring.
Det förutsätts att beredskapen anpassas till att brandmannen kan få en sammantagen
veckovila om 36 timmar, eller med befintliga kollektivavtal, 24 timmars veckovila.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har förordat att omfattningen av
huvudanställningen kan anpassas efter omfattningen av tjänstgöringen som
deltidsbrandman genom att arbetstiden minskar i huvudanställningen beroende på
mängden arbete som brandman enligt RIB.
Kommunledningskontoret ser ingen praktisk möjlighet att införa någon form av
flytande tjänstgöring mellan två olika anställningar som regleras av olika
kollektivavtalsområden och två olika anställningsavtal som i sin tur bygger helt olika
förutsättningar och avlöningsprinciper för arbetstid, mer- och övertid, beredskap,
semester, andra allmänna löne- och anställningsvillkor samt veckovila och dygnsvila
mm.
Anställningen av deltidsbrandman bör ske enligt samma principer oavsett om
kommunen är huvudarbetsgivare eller om deltidsbrandmannen har en annan
huvudarbetsgivare än kommunen. Tillvägagångsätter uppfyller kravet på
likställdhetsprincipen att inte behandla kommunens deltidsbrandmän olika gällande
anställnings- och kollektivavtalsvillkor.
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Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i sitt beslut från den 3 februari 2017, § 8,
att motionen bifalles.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens personalutskotts förslag, innebärande att motionen bifalles.
______
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KSKF/2016:315

§ 49
Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid
cykelköp för kommunanställda
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
januari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 28 april
2016, § 105, lämnat in en motion om att anställda ska ges möjlighet att köpa cyklar
möt löneavdrag. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att Eskilstuna kommuns anställda ska ha möjlighet att köpa cyklar eller
elcyklar genom löneavdrag.
Motionären framhåller att klimatutmaningen är en av våra största utmaningar och att
koldioxidutsläppen måste ner. Motionären menar att en lösning är att uppmuntra till
miljövänligare färdmedel såsom cykel.
Kommunledningskontoret har berett ärendet och har den 19 januari 2017 inkommit
med en skrivelse. Av skrivelsen framgår att erbjudande till medarbetare om att få köpa
cykel mot ett bruttolöneavdrag innebär en rad konsekvenser för både medarbetaren
och arbetsgivaren. För medarbetaren innebär ett bruttolöneavdrag generellt att det
sänker lönen vilket även påverkar pensionen och den sjukpenninggrundande
inkomsten på Försäkringskassan. Bruttolöneavdraget kan också påverka de särskilda
ersättningarna som tillexempel mertid/övertid samt vid frånvaro tillexempel sjuklön
och semesterersättning.
För arbetsgivaren innebär ett bruttolöneavdrag en administration för flertalet aktörer
och avser systemanpassningar, registrering i lönesystemet, kontroller och bevakningar
av transaktioner samt hantering av avslut och eventuella utköp.
Ingen av de arbetsgivare som infört erbjudandet om att köpa cykel mot
bruttolöneavdrag som gjort en uppföljning på något resultat gällande ökning av cykel
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som transportmedel till jobbet.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås då det inte kan säkerställas
att detta ger den effekt motionären vill uppnå i förhållande till de kostnader som det
innebär att införa möjligheten att kunna köpa cykel mot bruttolöneavdrag.
Kommunledningskontoret har i uppdrag från personalutskottet att under 2017 se över
samtliga förmåner för att också kunna ha ett helhetsperspektiv över vilka förmåner
som gör Eskilstuna kommun till en attraktiv arbetsgivare.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i sitt beslut från den 3 februari 2017, § 9,
att motionen avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens personalutskotts förslag,
innebärande att motionen avslås.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen om köp av cykel mot
bruttolöneavdrag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens personalutskotts förslag.
•

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande att bifalla motionen om köp av cykel mot
bruttolöneavdrag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens personalutskotts
förslag.
______
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KSKF/2016:444

§ 50
Svar på motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i
skolan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 22
september 2016, § 182, lämnat in en motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i
skolan. Motionären yrkar på att ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan införs enligt
motionens intentioner.
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden och Torshälla Stads nämnd för
yttrande. Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021
(KSKF/2016:348, behandlas i kommunfullmäktige i februari 2017) innehåller, efter
yrkande på kommunfullmäktige, uppdraget att införa utökad idrott, rörelse och/eller
motorikövningar under skoldagens ram för att öka skolresultaten.
Barn- och utbildningsnämnden tillstyrkte redan den 18 augusti förslaget till reviderat
idrottspolitisk handlingsplan. I handlingsplanen anges som delmål att barn- och
utbildningsförvaltningen ska utreda möjligheterna att införa idrott, rörelse och/eller
motorikövningar under skoldagen i syfte att öka skolresultaten. Utredningen ska vara
klar under 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har den 14 december 2016, § 92 (BUN/2016:435)
föreslagit att motionen anses besvarad genom att olika pilotprojekt kommer att
genomföras under utredningstiden.
Av Torshälla stads nämnds yttrande framgår bland annat att timplanen anger 500
timmar idrott och hälsa under elevens skoltid. Varje enskild skola har möjlighet att
utöka antalet idrottstimmar genom att använda ”skolans val”. Allt fler skolor tar
tillvara på rasterna i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, genom bland
annat organiserade aktiviteter på rasterna. Ökad fysisk aktivitet i skolan behöver inte
enbart handla om att utöka antalet timmar i idrott och hälsa.
I förslaget till idrottspolitisk plan ges följande uppdrag till nämnderna:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-03-07

Sida

36(56)

− Utforma skolgårdar så att de stimulerar till lek, spontan rörelse och idrott för både
flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män ur ett barnrättsperspektiv.
− Utreda möjligheterna att införa idrott, rörelse och/eller motorikövningar under
skoldagens ram för att öka skolresultaten.
Skolan och förskolan ska utifrån sitt uppdrag söka samverkan med idrottsrörelsen för
att bidra till att fler flickor och pojkar är fysiskt aktiva.
Torshälla stads nämnd har den 31 januari 2017, § 4 (TSN/2016:136) föreslagit att
motionen anses besvarad.
Av kommunledningskontorets synpunkter framgår bland annat att idrott och hälsa är
ett ämne där eleverna är fysiskt aktiva och utvecklar sin allsidiga rörelseförmåga. Det
ger också kunskaper om sambandet mellan rörelseaktiviteter och välbefinnande och
hälsa. Undervisningen i ämnet bidrar även till att eleverna utvecklar en god
kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
Kopplingen mellan mera idrott i skolan och bättre skolresultat finns dokumenterade i
flera olika studier, det kanske mest kända är Bunkefloprojektet i Malmö.
Forskare Ingegerd Ericson vid Malmö Högskola följde under nio år över tvåhundra
skolbarn i Malmö. Hon jämförde utvecklingen för barnen i en interventionsgrupp som
fick schemalagd idrottsundervisning fem dagar i veckan plus extra motorisk träning
med en kontrollgrupp barn som bara hade vanlig idrottsundervisning två lektioner i
veckan. I sin sammanställning av studien framkommer det att 96 procent av eleverna i
interventionsgruppen jämfört med 89 procent i kontrollgruppen klarade grundskolans
mål och uppnådde behörighet för gymnasieskolan. Det är framförallt pojkarnas
resultat med 96 respektive 83 procent som ligger bakom detta resultat. Pojkarna i
interventionsgruppen hade dessutom signifikant högre betyg i svenska, engelska,
matematik samt i idrott och hälsa än pojkarna i kontrollgruppen. En medforskare i
projektet kunde även påvisa en minskad tendens till att utveckla fetma och riskfaktorer
för hjärt- och kärlsjukdomar hos gruppen som hade varit mer fysiskt aktiv.
I Eskilstuna kommun har likande arbetet pågått. Skogsängsskolan hade i samband
med hälsoåret 2014 (läsår 2013/2014) mer idrott för elever i årskurs fem. Initiativet
kom från medarbetare på skolan och innebar elever fyra pass med fokus på idrott och
hälsa, i stället för skolplanens två lektionstillfällen. Resultaten från arbetet visar på en
förbättrad läsförmåga och fler elever deltog under lektionerna för idrott och hälsa.
Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021, målområde 1 handlar
om idrott och motion för alla. Genom att skapa förutsättningar och likvärdiga
möjligheter till idrott och motion för eskilstunaborna i vardagen bidrar idrottsrörelsen
och andra aktörer till ett rikt idrotts- och fritidsutbud och en attraktiv stad och
landsbygd. Det är viktigt att idrott utformas så att den är tillgänglig för alla och så att
den når de grupper som har störst behov. För kommunen och idrottsrörelsen innebär
det att verksamhet ibland måste göras olika för att det ska bli lika.
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Delmål:
− Kommunkoncernen ska skapa förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor
och män till ett livslångt idrottande och motionerande.
− Kommunkoncernen ska stärka socioekonomiskt svaga grupper för att de ska
vara mer fysiskt aktiva.
En aktivitet i planen är att införa idrott, rörelse och/eller motorikövningar under
skoldagens ram för att öka skolresultaten. Denna aktivitet infördes i planen efter
yrkande vid kommunfullmäktiges beslut. Med det föreslår kommunledningskontoret
att motionen anses besvarad.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:407

§ 51
Svar på medborgarförslag - Inrätta en offentlig
badplats i Kvicksund
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
februari 2017. Av skrivelsen framgår att det har inkommit ett medborgarförslag den 22
september 2016, § 184, om inrättade av offentlig badplats i Kvicksund.
Förslagsställarens förslag på plats hamnar på två, idag privat ägda fastigheter,
Sundbyvik 2:61 och 2:63.
Kultur- och fritidsnämnden har den 25 januari 2017, § 3 (SBN/2016:198), föreslagit
att medborgarförslaget avslås, med hänsyn till ägarförhållandena och då det finns en
allmän badplats i Pottskär.
I nu gällande detaljplan från 1982 är området angivet som allmänplats-mark med
verksamheterna Park eller Plantering. Inom kommunen pågår nu, tillsammans med
Västerås kommun, ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för Kvicksund. Med
hänsyn härtill samt vad som framgår av kultur- och fritidsförvaltningens utredning
instämmer kommunledningskontoret i kultur- och fritidsförvaltningens utredning och
dess nämnds bedömning om att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:467

§ 52
Svar på medborgarförslag - Reglera användning av
miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget om miljögifter och farliga kemikalier i förskolan anses
besvarat.
2. Frågan behandlas inom pågående arbete med kemikalieplan för
kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
februari 2017. Av skrivelsen framgår att det har inkommit ett medborgarförslag den 22
september 2016, § 194, om att reglera användningen av miljögifter och farliga
kemikalier i förskolor.
Förslagställaren föreslår att kommunen genomför följande åtgärder:
− Skärper hälso- och miljökraven i den kommunala upphandlingen för att uppnå en
bättre miljö på förskolorna samt säkerställer att inköp sker så att lägsta pris inte
alltid är styrande.
− Antar ett handlingsprogram för en giftfri förskola som om fattar en kartläggning
och plan för utbyte av inredning och leksaker till dito men med mindre hälso- och
miljöfarliga ämnen. En styrning steg för steg av flöden av nya varor
rekommenderas för att övergå till miljömärkta produkter och mer ekologisk mat
utan farliga kemikalier.
− Ställer krav på att förskolor inom kommunen rensar ut farliga varor med
potentiellt farliga kemikalier.
− Ger stöd till förskolorna att implementera kraven på egenkontroll rörande
kemikalier i enlighet med lagstiftningen.
− Säkerställer, i den mån förskolorna själva står för inköpen, att
inköpsrekommendationer finns på alla förskolor där miljö- och kemikalieaspekter
ingår.
− Ställer krav på nybyggnation och renoveringar så att inte nya problem uppstår.
− Implementerar krav gällande miljögifter och farliga kemikalier i de delar av
styrdokument som berör förskolan och att dessa följs upp årligen.
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Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och Torshälla
stads nämnd för yttrande.
Torshälla stads nämnd föreslår i sitt yttrande den 31 januari 2017, § 5 (TSN/2016:138)
att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads
nämnd samt kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att genomföras
utbildningsinsatser i verksamheter som möter barn och unga, ta fram/besluta om en
checklista som hjälper verksamheterna att kartlägga vilka farliga kemikalier som finns i
verksamheten, samt framtagning av handlingsplan utifrån kartläggningarnas resultat,
och integrera planerade insatser i arbete med behov och prioriteringar.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i sitt yttrande den 14 december 2016, § 93
(BUN/2016:436) att medborgarförslaget avslås. Det ena motivet till detta är att ett
omfattande kemikaliearbete redan pågår på förskolorna. Det andra motivet är att en
ökad ambition att rensa ut olämpliga artiklar och kemikalier i förskolorna, se över
byggmateriel i samband med renoveringar och servera en större andel giftfri mat kan
komma att medföra kostnader utöver det barn- och utbildningsnämnden har teckning
för i budgeten. En avvägning och prioritering får göras från fall till fall.
Intresset för kemikaliefrågan har ökat starkt under senare år. Tidigare låg fokus på
hantering av kemiska produkter men kemikalier i varor har allt mer kommit i fokus.
Många kommuner har tagit fram eller håller på att ta fram kemikalieplaner för hela
organisationen eller för förskolor särskilt. Kemikalieinspektionen har startat ett
kommunnätverk för att stödja kommunerna i arbetet.
Kommunledningskontoret har i uppdrag att utarbeta en koncernövergripande
kemikalieplan. Detta arbete pågår och ska vara klart innan årsskiftet. Kemikalieplanen
ska ge en kortfattad kunskapsöversikt, beskriva nuläget inom kommunkoncernen när
det gäller kemiska varor och kemikalier i olika typer av varor och material, innehålla en
prioritering av vilka ämnen som ska fasas ut och en handlingsplan för hur det ska gå
till samt visa hur planen ska genomföras och följas upp. Områden som berörs i
kemikalieplanen är kemiska produkter, inklusive kemiska bekämpningsmedel, byggnadsmaterial, inredning, tillexempel möbler och gardiner, elektriska och elektroniska
produkter, leksaker och andra produkter som riktar sig till barn, hygienprodukter samt
hantering av läkemedelsrester. Fokus ligger på kommunkoncernens egen hantering av
kemikalier men planen ska också behandla information till kommuninvånare och
företag, samverkan och miljö- och räddningstjänstförvaltningens tillsyn.
De mest berörda förvaltningarna och bolagen är representerade i projektgruppen för
kemikalieplanen. Här finns representanter för kommunledningskontoret, konsult och
uppdrag (upphandling), miljö- och räddningstjänstförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö samt Eskilstuna
Kommunfastigheter AB. För arbetet med att ta fram planen anlitas konsult. För
närvarande görs en enkätundersökning för att kartlägga nuläget.
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Att arbeta med kemikalier inom kommunkoncernen är ingen ny fråga. Hantering av
kemikalier regleras i olika regelverk, bland annat Miljöbalken och lagstiftning inom
arbetsmiljöområdet. Barn- och utbildningsförvaltningen har inventerat kemikalier och
bytt ut produkter på förskolorna, vilket närmare beskrivs i nämndens yttrande.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB undviker kemikalier genom att använda en
miljödatabas vid byggnation och renovering. I kommunens upphandling vägs
miljöaspekterna in, inte minst kemikalier. De förvaltningar och bolag som har
miljöledningssystem kan behandla kemikaliefrågan i det sammanhanget. Kemikalier
hanteras även inom ramen för miljö- och räddningstjänstförvaltningens tillsynsansvar.
Den stora spridningen av kemikalier är en av vår tids största utmaningar för miljön
och människors hälsa. Barnen är särskilt utsatta för kemikalier varför förskolan är en
verksamhet som bör prioriteras i kemikaliearbetet. Den kommande kemikalieplanen
kommer att vara styrande för alla verksamheter inom kommunkoncernen. Bedömningen är att planen kommer att få stor betydelse för att minska förekomsten av
skadliga kemikalier, inte minst på förskolorna.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget om miljögifter och farliga
kemikalier i förskolan anses besvarat samt att frågan behandlas inom pågående arbete
med kemikalieplan för kommunkoncernen.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

42(56)

2017-03-07

KSKF/2016:485

§ 53
Svar på medborgarförslag - Att varje barn i skolan
ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i
skolpengen
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
januari 2017. Av skrivelsen framgår att det har inkommit ett medborgarförslag den 22
september 2016, § 195, om att alla barn ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i
skolpengen. Motivationen är att frukten höjer blodsockret och hjälper barnen att orka
vara aktiva under skoldagen och att många barn idag inte får med sig frukt på grund
av sina familjers knappa ekonomi.
Medborgarförslaget har remitterats till barn-och utbildningsnämnden och Torshälla
stads nämnd, båda instanserna har svarat.
Barn-och utbildningsnämnden har den 14 december 2016, § 94 (BUN/2016:437)
föreslagit att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till att förslaget innebär
stora kostnader och att frukt redan idag ingår i skolornas utbud.
Torshällas stads nämnd har den 31 januari 2017, § 6 (TSN/2016:139) föreslagit att
medborgarförslaget ska avslås med bedömningen om att barn i Torshällas skolor vid
behov får frukt i skolan redan idag och har även beräknat kostnaden.
Kommunledningskontoret föreslår avslag då tillgången på frukt kan anses tillräcklig
och då en generell daglig fruktutdelning enligt förslaget skulle ta stora resurser i
anspråk.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:5

§ 54
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 3, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 17 november 2016 samt vårdoch omsorgsnämndens beslut om rapport den 15 november 2016, för kvartal 3, 2016
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
december 2016. 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 3, 2016 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 17 november 2016, § 81 (BUN/2016:259), visar att två beslut inte är
verkställt. Det gäller ett beslut om boende för barn och unga i bostad med särskild
service som inte är verkställt på grund av att lämplig lokal saknas. Det andra beslutet
gäller kontaktperson som inte är verkställt på grund av rekryteringssvårigheter.
Insänd rapportering för kvartal 3, 2016 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 15 november 2016, § 123(VON/2016:132), visar att sammanlagt tre
personer har väntat längre än tre månader på att få sina beslut verkställda. Ej
verkställda gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
- Bostad med särskild service enligt LSS; ett beslut. Förseningen berodde på
resursbrist.
- Daglig verksamhet; två beslut. Båda besluten är nu verkställda.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
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strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:6

§ 55
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 3, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 17 november 2016, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 13 december 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 15 november 2016, för kvartal 3, 2016 anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
februari 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 § SoL och avser icke verkställda
beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartalet 3, 2016 från socialnämnden, nämndens beslut den 17
november 2016, § 111 (SOCN/2016:6) visar 32 ärenden. Fem av dessa ärenden är
rapporterade som ej verkställda i kvartal 2, 2016. Därutöver har 36 ärenden som har
legat över tre månader från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Fyra av de 32 ej verkställda besluten för kvartal 3, 2016 gäller kontaktfamilj/
kontaktperson, 25 ärenden gäller boendestöd, ett ärende gäller intensivstöd samt två
ärenden vuxen/missbruk insats. De flesta förseningar beror på resursbrist, främst när
det gäller boendestöd samt svårigheter att hitta lämpliga kontakpersoner.
Insänd rapportering för kvartalet 3, 2016 från Torshälla stads nämnd, nämndens
beslut den 13 december 2016, § 93 (TSN/2016:87), visar tio ärenden. Tre av de ej
verkställda gynnande biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende
inom äldreomsorgen. Ett ärende avser daglig verksamhet, ett ärende hemtjänst, två
ärenden handlar om korttidsplats/växelvård samt tre kontaktfamilj.
Insänd rapportering för kvartalet 3, 2016 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 15 november 2016, § 124 (VON/2016:133) visar 36 ärenden varav:
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− Boende inom socialpsykiatrin. Sex ärenden. Förseningen vid alla ärenden handlar
om resursbrist.
− Boendestöd inom socialpsykiatrin. 12 personer har fått vänta på verkställighet av
sina beslut.
− Hemtjänst. Sju personer har väntat på verkställigheten längre än tre månader.
− Sysselsättning. Elva beslut har inte verkställts.
Samtliga beslut om äldreboende har kunnat verkställas inom tre månader.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:664

§ 56
Yttrande över remiss - Mottagandet vid nationella
evakueringar till Sverige
Beslut
Eskilstuna kommuns yttrande över promemorian Mottagandet vid nationella
evakueringar till Sverige (Ds 2016:43), daterad den 15 februari 2017, antas och
översänds till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun är en av
remissinsatserna för ett förslag till en ny lag om vissa befogenheter och ersättning till
kommuner vid evakueringar till Sverige. Lagen får tillämpas när det som en direkt
följd av en konsulär katastrofinsats enligt lagen (2010:813) om konsulära
katastrofinsatser anländer evakuerade till Sverige. Syftet med lagen är att underlätta för
mottagande kommuner att vid en framtida nationell massevakuering bistå evakuerade
med stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen (2001:453) när de anländer till Sverige. Att
underlätta för kommunerna att göra nödvändiga insatser bidrar till ett effektivt
mottagande av evakuerade i övergången från en konsulär katastrofinsats.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget om att underlätta för
mottagande kommuner att vid en nationell massevakuering bistå evakuerade med stöd
och hjälp enligt socialtjänstlagen när de anländer till Sverige.
Kommunledningskontoret anser att utredningens förslag till en ny lag om vissa
befogenheter och ersättning till kommuner vid evakuering till Sverige är viktigt när det
gäller att poängtera ansvarsfördelningen.
En ansvarfördelning innebär även en tydlig markering av vilka instanser som ska stå
för kostnaderna eftersom en nationell evakuering inte är kommunernas
ansvarsområde. Det är även viktigt att poängtera att de evakuerade kan befinna sig i
ett traumatiskt tillstånd något som alla kommuner inte har kapacitet att hantera.
Därför ska alla kommuner gå igenom sina rutiner som stöd vid en akut krissituation.
En granskning av kommunernas kapacitet samt vilket stöd som kommunerna skulle
behöva utifrån borde göras.
Kommunledningskontoret förslår att yttrandet, daterat den 15 februari 2017, antas
och översänds till Socialdepartementet.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2016:650

§ 57
Yttrande över remiss - Naturvårdsverkets
redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterad den 24 januari 2017, antas och
översänds till Miljö- och energidepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
januari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har mottagit
en remiss från Miljö- och energidepartementet angående Naturvårdsverkets åtgärder
för minskad nedskräpning. Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och
energidepartementet senast den 31 mars 2017.
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera nedskräpningsbotens
styreffekt för att minska nedskräpningen och vid behov lämna förslag på nödvändiga
förändringar. I uppdraget ingår också att utreda om kompletterande
finansieringsformer och/eller åtgärder för omhändertagande av marint skräp på
stränder behövs, och i så fall föreslå olika alternativ samt att utreda och föreslå hur
lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kan
ändras så att kommunerna får ansvar för att beakta miljöaspekter i naturmiljöer och
utföra renhållning även inom sådana områden.
Eskilstuna kommun är positiv till att ansvarsfördelning för nedskräpning tydliggörs
och att kommunens ansvar för renhållning utökas till att även skada på växt- och
djurliv och naturmiljön i övrigt ska undvikas i skälig utsträckning. Förslaget innebär
inga stora förändringar i arbetssättet i Eskilstuna kommun idag.
Förslaget innebär att kommunens kostnader kan öka något, men detta beror delvis på
hur mycket kommunen arbetar med förebyggande, såsom attityd- och beteendefrågor
och information. Eskilstuna kommun välkomnar en fortsatt diskussion om
finansiering av förebyggande arbete, tillexempel i form av utökat producentansvar.
Kommunledningskontoret förslår att yttrandet, daterat den 24 januari 2017, antas och
översänds till Miljö- och energidepartementet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
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______
Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:58

§ 58
Yttrande över promemorian - nationellt förbud mot
plastpartiklar i kosmetiska produkter som är
avsedda att sköljas av
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterad den 24 januari 2017, antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
januari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har mottagit
en remiss från Miljö- och energidepartementet angående nationellt förbud mot
plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.
I enighet med regeringsuppdrag från januari 2015 redovisade Kemikalieinspektionen i
januari 2016 en rapport med förslag till förbud mot mikrokorn av plast i kosmetiska
produkten som är avsedda att sköljas av. Miljö- och energidepartementet har
omarbetat förslaget och gett det något annan omfattning än det ursprungliga förslaget.
I promemorian föreslås att det är förbjudet att på marknaden tillhandahålla en
kosmetisk produkt som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha en
rengörande, skrubbande och polerande effekt, och är avsedd att avlägsnas eller spottas
ut efter att den används på hud, hår, slemhinnor eller tänder.
Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag från förbudet samt i
enskilda fall besluta om dispens. Kemikalieinspektionen och kommunerna får ansvaret
för tillsynen över att förbudet efterlevs.
Kommunledningskontoret har inhämtat synpunkter om förslaget från Eskilstuna
Energi och Miljö AB samt från miljökontoret. Remissyttrandet presenteras som
information till styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB.
Eskilstuna kommun ställer sig positivt till förslaget. Det bearbetade förslaget
underlättar genomförande och tillsyn av förbudet.
Plastpartiklar i vatten innebär en belastning för avloppsreningsverk där processerna
inte är anpassade till att rena den här typen av svårnedbrytbara ämnen. Föroreningar
riskerar att anrikas i slamfasen och försvårar därmed möjligheten att på sikt återinföra
slammet till produktiv åkermark.
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Kommunledningskontoret förslår att yttrandet, daterat den 24 januari 2017, antas och
översänds till Miljö- och energidepartementet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2014:338, KSKF/2016:279, KSKF/2016:43, KSKF/2016:44,
KSKF/2016:453, KSKF/2016:455, KSKF/2016:487, KSKF/2016:489,
KSKF/2016:499, KSKF/2016:501, KSKF/2016:557, KSKF/2017:30,
KSKF/2017:52

§ 59
Anmälan av delegationsbeslut i mars 2017
1. KSKF/2014:338 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – överenskommelse mellan Eskilstuna kommun och
Green Cargo
Kommunledningskontoret har den 13 januari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande godkännande av överenskommelse mellan Eskilstuna
kommun och Green Cargo, som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2016:279 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Anställning av politiska sekreterare för
Socialdemokraterna mandatperioden 2015-2018
Kommunledningskontoret har den 25 januari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande anställning av politisk sekreterare för
Socialdemokraterna, som anmäls och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2016:279 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Anställning av politiska sekreterare för Liberalerna
mandatperioden 2015-2018
Kommunledningskontoret har den 25 januari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande anställning av politisk sekreterare för Liberalerna, som
anmäls och läggs till handlingarna
4. KSKF/2016:499 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd
av nämnddelegation till tjänstemän – Tilläggsbelopp för
modersmålundervisning– Fristående och kommunala skollor, perioden
september – december 2016
Kommunledningskontoret har den 19 december 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tilläggsbelopp för modersmålundervisning– Fristående och
kommunala skollor, perioden september – december 2016, som anmäls och läggs
till handlingarna.
5. KSKF/2016:501 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd
av nämnddelegation till tjänstemän – Tilläggsbelopp för särskilt stöd i
skolan, perioden juni – december 2016
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Kommunledningskontoret har den 10 februari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tilläggsbelopp för särskilt stöd i skolan, perioden juni – december
2016, som anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2016:453 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd
av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet
Nyckelpigan 2016
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet Nyckelpigan 2016 – Återkoppling på
tillsynsrapport med anmärkning, som anmäls och läggs till handlingarna.
7. KSKF/2016:455 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd
av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Kafjärdens förskola den 11
januari 2017
Kommunledningskontoret har den 26 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tillsyn – Kafjärdens förskola den 11 januari 2017, som anmäls och
läggs till handlingarna.
8. KSKF/2016:487 Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd av
nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Förskolan Pikku Erkki 2016
Kommunledningskontoret har den 26 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tillsyn – Förskolan Pikku Erkki 2016 – Återkoppling på
tillsynsrapport med anmärkning, som anmäls och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2016:489 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd
av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Kottens Föräldrakooperativ
2016
Kommunledningskontoret har den 18 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tillsyn – Kottens Föräldrakooperativ 2016 – Återkoppling på
tillsynsrapport med anmärkning, som anmäls och läggs till handlingarna.
10. KSKF/2016:557 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd
av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Nora Idrottsförskola
Kommunledningskontoret har den 14 februari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Tillsyn – Nora förskola – Återkoppling på tillsynsrapport med
anmärkning, som anmäls och läggs till handlingarna.
11. KSKF/2017:30 – Anmälan av delegationsrapport om överenskommelse om
avgångspremie
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Kommunledningskontoret har den 11 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän – Överenskommelse omavgångspremie, som anmäls och läggs till
handlingarna.
12. KSKF/2016:43 Delegationsrapport om utlåning: oktober – december 2016
Kommunledningskontoret har 24 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande utlåning för perioden oktober – december 2016, som
anmäls och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2016:44 Delegationsrapport om upplåning: oktober – december 2016
Kommunledningskontoret har den 24 januari 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande upplåning för perioden oktober – december 2016,
som anmäls och läggs till handlingarna.
14. KSKF/2017:52 Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 24 januari 2017 anmäls
och läggs till handlingarna.
______
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KSKF/2016:111, KSKF/2017:129

§ 60
Anmälningsärenden i mars 2017
1. KSKF/2016:111
Finansiell rapport för december 2016
Kommunledningskontoret har den 24 januari 2017 lämnat in finansiell rapport
för december månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning den
31 december 2016 uppgick till 5 950,0 miljoner kronor jämfört med 5 173,9
miljoner kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 december 2016 till
4 486,0 miljoner kronor jämfört med 3 720,30 miljoner kronor den 1 januari
2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 december 2016 till 259,9 miljoner
kronor jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten
omfattar bankmedel. Räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 december 2016 till 1 752,2 miljoner
kronor jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
2. KSKF/2017:129
Eskilstuna Kommunföretags AB:s sammanträdesprotokoll den 17
november 2016 – Redogörelser för uppnådd effektivisering för Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

