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2017-04-27

Beslutande:
Clarence Palm (S) ersätter Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Carin Zaric (S) ersätter Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S) §§ 95-114
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Pamela Norberg (S) ersätter Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Nicklas Karlsson (S)
Teresa Laurén (S)
Hans Bergström (S) ersätter Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Göran Gredfors (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Ann Berglund (M)
Håkan Linnskog (M) ersätter Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Tomas Jönsson (M)
Thomas Hylvander (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Robert Lindberg (MP) ersätter Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Birgitta Eriksson (MP) §§ 95-114 ersätter Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Jan Svensson (L) ersätter Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Bo Larsson (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD) §§ 95-114
Per Johnsson (SD)
Rasmus Haglund (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Mattias Swärd (SD) ersätter Adam Marttinen (SD) §§ 95-114
Anita Nygren (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Lill Holmström (S) ersätter Aza Safari (-)
Vakant (S)
Vakant (MP)
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 27 april 2017
Klockan 09:00-12:00: §§ 95-114
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-14:50 : fortsättning §§ 115-141
______
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KSKF/2017:3

§ 95
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______
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KSKF/2017:2

§ 96
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
-

Walid Al Sabahi (S) avsägelse som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Seppo Vuolteenaho (SD) avsägelse som ersättare i Regionförbundet
Sörmlands styrelse.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Kommunala revisorer, från och med den 27 april 2017 till och med den 31 december
2018
Ledamot
Bengt Nilsson (SD)
efter Rasmus Haglund (SD)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 27 april 2017 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Lena Blomkvist (S)
efter Michaela Wallbom (S)
Stadsbyggnadsnämnden, från och med den 27 april 2017 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Daniel Ekman (S)
efter Diyar Alis (S)
Torshälla Stads nämnd, från och med den 27 april 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Charlott Elf (SD)
efter Tobias Gustafsson (SD)
Ersättare
Susanne Bergqvist (SD)
efter Charlott Elf (SD)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 27 april 2017 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Vakant (S)
efter Walid Al Sabahi (S)
Stiftelsen Barvagården, från och med den 27 april 2017 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
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Ersättare ombud

Angelica Jansson (C)
efter Vakant (C)

Regionförbundet Sörmlands styrelse, från och med den 27 april 2017 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Kim Fredriksson (SD)
efter Seppo Vuolteenaho (SD)
3. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Tuna Kross AB, från och med den 27 april 2017 till och med den 31 december 2018.
Ledamöter
Karin Israelsson (tjänsteman)
efter Magnus Nyström (tjänsteman)
4. Till uppdrag i nedanstående bolag väljs, för tiden från ordinarie
bolagsstämma 2017 till och med ordinarie bolagsstämma 2018
Ombud vid bolagsstämmor
Ombud
Marie Svensson (S)
Ersättare ombud
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ovanstående ombud ska representera Eskilstuna kommun vid bolagsstämmor om inte
annat följer av bolagsordning eller särskilt beslut.
Eskilstuna Kommunföretag AB
Ordförande
Lars Andersson (S)
1:e vice ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
2:e vice ordförande
Maria Buco (L)
Ledamöter
Sarita Hotti (S)
Nicklas Karlsson (S)
Kari Lainio (M)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Suppleanter
Teresa Laurén (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Ann-Catrin Rothlind (C)
Tommy Hamberg (V)
Per Johnsson (SD)
Lekmannarevisor
Leif Jilsmo (M)
Lekmannarevisor ersättare Ulla Lindahl (S)
Eskilstuna Kommunfastighet AB
Ordförande
Bertil Andersson (M)
1:e vice ordförande
Benny Karlsson (S)
2:e vice ordförande
Birgitta Eriksson (MP)
Ledamöter
Karola Bast (S)
Nicklas Karlsson (S)
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Torgny Zetterling (M)
Håkan Ingårda (C)
Bosse Jonsson (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Suppleanter
Bert Eriksson (S)
Anna Mattsson (S)
Jimmy Haller (S)
Madelene Rossköld (M)
Anna Bildt (C)
Elisabeth Rytterström (L)
Stig Johansson (SD)
Lekmannarevisor
Tine Bröns (S)
Lekmannarevisor ersättare Richard Karlsson (L)
Destination Eskilstuna AB
Ordförande
Mats Bengtsson
Vice ordförande
Sarita Hotti (S)
Ledamöter
Eric Johansson
Carina Lewin
Anette Rogers
Eva Karlsson
Göran Pettersson
Mia Forslöv
Suppleanter
Roger Pihl
Mattias Stjernström
Lekmannarevisor
Leif Jilsmo (M)
Lekmannarevisor ersättare Bengt Nilsson (SD)
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Björn Larsson (S)
Theresia Jansson (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Suppleanter
Lars-Göran Hammarberg (S)
Nina Alexandersson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Annika Oldberg (M)
Mattias Stjernström (C)
Bo Hellmark (KD)
Lars Bohlin (SD)
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk (C)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

8(75)

2017-04-27

Lekmannarevisor ersättare Håkan Hargedahl (M)
Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Björn Larsson (S)
Theresia Jansson (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Suppleanter
Lars-Göran Hammarberg (S)
Nina Alexandersson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Annika Oldberg (M)
Mattias Stjernström (C)
Bo Hellmark (KD)
Lars Bohlin (SD)
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk (C)
Lekmannarevisor ersättare Håkan Hargedahl (M)
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Björn Larsson (S)
Theresia Jansson (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Suppleanter
Lars-Göran Hammarberg (S)
Nina Alexandersson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Annika Oldberg (M)
Mattias Stjernström (C)
Bo Hellmark (KD)
Lars Bohlin (SD)
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk (C)
Lekmannarevisor ersättare Håkan Hargedahl (M)
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Ordförande
Johan Holmquist (Ober. ledamot nom. av M)
Vice ordförande
Hans Ekström (S)
Ledamöter
Carlos Costa (C)
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Lennie Frykman (L)
Stefan Bergqvist (SD)
Lekmannarevisor
Majvor Gyllhamn (M)
Lekmannarevisor ersättare Thomas Gustafsson (S)
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
Ordförande
Teresa Laurén (S)
Vice ordförande
Pontus Järleskog (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Eva Lagerkvist
Mattias Rossköld (tjänsteman)
Roger Pihl
Peter Gustafsson
Mikael Rydell
Lekmannarevisor
Leif Jilsmo (M)
Lekmannarevisor ersättare Bengt Nilsson (SD)
Eskilstuna Vindkraft AB
Ordförande
Eva Lehto (tjänsteman)
Vice ordförande
Ann-Sofi Salomon (tjänsteman)
Suppleanter
Christian Berg (tjänsteman)
Anette Gårlin (tjänsteman)
Lekmannarevisor
Dinka Hodzic (MP)
Lekmannarevisor ersättare Rolf Waltersson (V)
Ombud vid bolagsstämma Kristina Birath (tjänsteman)
ELP4 AB
Ordförande
Ledamot
Suppleanter

Per Idesten (tjänsteman)
Ann-Sofi Salomon (tjänsteman)
Mikael Jonsson (tjänsteman)
Anna Bergqvist (tjänsteman)
Lekmannarevisor
Dinka Hodzic (MP)
Lekmannarevisor ersättare Richard Karlsson (L)
Ombud vid bolagsstämma Benny Karlsson (S)
5. Till uppdrag i nedanstående bolag väljs från och med tiden för
bildandet till och med ordinarie bolagsstämma 2018
Eskilstuna Källsta 1:3 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Lyktan 3 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
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Ledamöter

Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Låset 5 AB
Ordförande
Ledamöter

Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Löddret 5 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Litografen 6 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Låset 6 AB
Ordförande
Ledamöter

Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Najaden 1 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Tackjärnet 1 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
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Eskilstuna Frimuraren 2 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Vittnet 4 AB
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nom. av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn

Ärendebeskrivning
Walid Al Sabahi (S) och Seppo Vuolteenaho (SD) har inkommit med avsägelser från
uppdrag i eller genom Eskilstuna kommunkoncern.
_____
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:4

§ 97
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
a) Maria Chergui (V)ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter, Kommer
Kommunfastigheter att sluta ett nytt boendeavtal med Hyresgästföreningen som gäller hela
allmännyttan i Eskilstuna?, till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande
Bertil Andersson (M). Då Bertil Andersson (M) inte är närvarande under
sammanträdet, faller frågan.
b) Erika Rydja Sandvik (L) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter,
Tryggare Eskilstuna! När? Hur? till kommunstyrelsens ordförande Jimmy
Jansson (S). Då Jimmy Jansson (S) inte är närvarande under sammanträdet,
faller frågan.
c) Maria Chergui (V) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter, Min
Friskvård, till personalutskottets ordförande Mikael Edlund (S). Maria Chergui
(V) meddelar att hon återtar frågan.
_____
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KSKF/2017:170

§ 98
Svar på interpellation - Ytterligare ett tankställe för
biogas i Eskilstuna?
Maria Forsberg (V) har den 23 februari 2017 lämnat in en interpellation – Ytterligare
ett ställe för biogas i Eskilstuna?
Interpellationen ställs till Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ordförande Ann-Sofie
Wågström (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 84, att interpellationen får
ställas till Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ordförande Ann-Sofie Wågström (S).
Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ordförande Ann-Sofie Wågström (S) besvarar
interpellationen.
Maria Forsberg (V) tackar för svaret.
Ordföranden förklarar därefter interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:185

§ 99
Svar på interpellation - Bada eller inte bada, det är
frågan!
Helen Wretling (L) har den 1 mars 2017 lämnat in en interpellation – Bada eller inte
bada, det är frågan!
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 85, att interpellationen får
ställas till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Mona Kanaan (S) besvarar interpellationen.
Helen Wretling (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mona Kanaan (S) och Arne Jonsson (C)
förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:226

§ 100
Svar på interpellation - Trygghetsboenden
Erika Rydja Sandvik (L) har den 14 mars 2017 lämnat in en interpellation –
Trygghetsboenden.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 86, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Mikael Edlund (S) besvarar interpellationen.
Erika Rydja Sandvik (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S) och Erika Rydja Sandvik (L)
förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:227

§ 101
Svar på interpellation - Situationen för
deltidsbrandmännen i Eskilstuna kommun
Erika Rydja Sandvik (L) har den 14 mars 2017 lämnat in en interpellation –
Situationen för deltidsbrandmännen i Eskilstuna kommun.
Interpellationen ställs till miljö- och räddningstjänstnämndens ordförande Geerth
Gustavsson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 87, att interpellationen får
ställas till miljö- och räddningstjänstnämndens ordförande Geerth Gustavsson (S).
Geerth Gustavsson (S) besvarar interpellationen.
Erika Rydja Sandvik (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Geerth Gustavsson (S), Erika Rydja Sandvik (L) och
Alar Kuutmann (V) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:228

§ 102
Svar på interpellation - Utöka antalet korttidsplatser
Beslut
Interpellationen bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2017 då
interpellanten ej närvarar vid sammanträdet.

Ärendebeskrivning
Aza Safari (-) har den 17 mars 2017 lämnat in en interpellation – Utöka antalet
korttidsplatser.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 88, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
_____
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KSKF/2017:229

§ 103
Svar på interpellation - Tillgången till studie- och
yrkesvägledare
Maria Chergui (V) har den 14 mars 2017 lämnat in en interpellation – Tillgången till
studie- och yrkesvägledare.
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 89, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Jari Puustinen (M) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M) och Maria Chergui (V)
förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:230

§ 104
Svar på interpellation - Situationen i förskolan
Maria Chergui (V) har den 14 mars 2017 lämnat in en interpellation – Situationen i
förskolan.
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 90, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Jari Puustinen (M) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M), Maria Chergui (V) och Stefan Krstic
(L) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:256

§ 105
Svar på interpellation - Vilka åtgärder avser den
rödblåa kommunmajoriteten göra för att minska
antalet bilbränder?
Kim Fredriksson (SD) har den 21 mars 2017 lämnat in en interpellation – Vilka
åtgärder avser den rödblåa kommunmajoriteten göra för att minska antalet bilbränder?
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2017, § 91, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Annelie Klavins Nyström (M) besvarar interpellationen.
Kim Fredriksson (SD) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Annelie Klavins Nyström (M) och Kim Fredriksson (SD)
förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:305

§ 106
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
år 2016 för Eskilstuna kommun
Beslut
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård samt Gemensamma patientnämnden, Arvodeskommittén
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2016. Av
revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat kommunstyrelsen och
nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivs i
kommunens företag.
Granskningen har utförts utifrån kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Revisorerna sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen, nämnder och
beredningar i Eskilstuna kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård samt Gemensamma patientnämnden, Arvodeskommittén
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2016.
Kommunrevisorernas ordförande Dinka Hodzic (MP) redogör för
revisionsberättelsen.

Jäv
Enligt 5 kapitlet 20a § andra punkten kommunallagen (1991:900), får en ledamot eller
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av beslutet om
ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. Nedanstående tjänstgörande
ledamöter och ersättare deltar därför inte i beslutet om ansvarsfrihet för respektive
nämnds verksamhet.
Kommunstyrelsen
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i kommunstyrelsen under
perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Sarita Hotti (S), Mikael Edlund (S), Mona Kanaan
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(S), Marie Svensson (S), Lars Andersson (S), Lars-Göran Karlsson (S), Nina Tuncer
(S), Annelie Klavins Nyström (M), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl
(M), Madeléne Tannarp (M), Arne Jonsson (C), Lillemor Nordh (C), Magnus Arreflod
(MP), Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD), Kim Fredriksson (SD) och Anton
Berglund (SD).
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Marie Svensson
(S), Theresia Jansson (S), Sirpa Mäkipää (S), Abdirisak Hussein (S), Madeléne Tannarp
(M), Firat Nemrud (V), Kim Fredriksson (SD), Stig Johansson (SD) och Helen
Wretling (L).
Barn- och utbildningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i barn- och
utbildningsnämnden under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Lill Holmström (S),
Deria Ilia (S), Jari Puustinen (M), Servat Barzangi (M), Sanar Khadja Rebaz (M),
Patrick Sannetjärn (M), Faisal Hassan (MP), Lillemor Nordh (C), Anton Berglund
(SD) och Aila Johansson (SD).
Kultur- och fritidsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i kultur- och fritidsnämnden
under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Mona Kanaan (S), Inger Eriksson (S),
Magnus Hansson (S), Karola Bast (S), Carin Zaric (S) Thomas Hylvander (M), Annelie
Klavins Nyström (M, Anette Stavehaug (V), Anita Nygren (SD) och Stig Johansson
(SD).
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i miljö- och
räddningstjänstnämnden under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Geerth
Gustavsson (S), Marianne Jonsson (S), Ulf Ståhl (M), Håkan Linnskog (M), Ronny
Ilhag (MP) och Alar Kuutmann (V).
Socialnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i stadsbyggnadsnämnden
under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Gunilla Cederfjord (S), Clarence Palm (S),
Nina Tuncer (S), Göran Gredfors (M), Robin Tannarp (M), Lotta Jonsson (KD) och
Anita Nygren (SD).
Stadsbyggnadsnämnden Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i
stadsbyggnadsnämnden under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Over Eriksson (S),
Sarita Hotti (S), Pamela Nordberg (S), David Dishart (M), Tomas Jönsson (M),
Monica Wikberg (M), Arne Jonsson (C), Joel Hamberg (V), Jan Svensson (L), Bo
Hellmark (KD) och Laszlo von Óvári (SD).
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Torshälla stads nämnd
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i Torshälla stads nämnd
under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Lars-Göran Karlsson (S), Eine Ikonen (S),
Ann Berglund (M), Robin Tannarp (M), Magnus Arreflod (MP) och Tobias
Gustafsson (SD).
Valnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i valnämnden under
perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Aila Johansson (SD)
Krisledningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i krisledningsnämnden
under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Sarita Hotti (S), Mikael Edlund (S), Mona
Kanaan (S), Marie Svensson (S), Ann-Sofie Wågström (S), Annelie Klavins Nyström
(M), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Arne Jonsson (C), Maria
Chergui (V), Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD).
Vård- och omsorgsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i vård- och
omsorgsnämnden under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Mikael Edlund (S),
Timothy Stayton (S), Torbjörn Olsson (M), Filip Rundström (M), Christina Andersson
(C), Maria Forsberg (V), Erika Rydja Sandvik (L), Benny Ekström (SD), Ann-Kristin
Eriksson (SD) och Tobias Gustafsson (SD).
Patientnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i patientnämnden under
perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Thomas Hylvander (M) och Marianne Jonsson (S).
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Maria Chergui
(V) och Mikael Edlund (S).
Överförmyndarnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i överförmyndarnämnden
under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: David Dishart (M).
Arvodeskommittén
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i arvodeskommittén under
perioden 2016-01-01 – 2016-12-31: Birgitta Eriksson (MP) och Håkan Linnskog (M).
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

24(75)

2017-04-27

KSKF/2017:246

§ 107
Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun
Beslut
1. Av kommunens resultat 2016 öronmärks i det egna kapitalet 0,0 miljoner
kronor av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk.
2. Kommunstyrelsens begäran att få överföra 1,5 miljoner till 2017 för projektet
modern kommun godkänns
3. Socialnämndens begäran om att få överföra 0,2 miljoner till 2017 för projektet
Fristadshus godkänns
4. Årsredovisningen för 2016 med gjorda dispositioner godkänns.
5. Nämndernas redovisningar godkänns.
6. Eskilstuna Kommunföretag AB:s redovisning av ägardirektiv med åtagande
för 2016 godkänns.

Reservationer
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).
Benny Ekström (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har med skrivelse 4 april 2017 överlämnat årsredovisning
2016 för Eskilstuna kommun.
Årsredovisningen består av två delar:
1. En officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser.
Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd
redovisning för kommunkoncernen. I den sammanställda redovisningen ingår
bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig
betydelse.
2. En intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders
verksamhetsberättelser och resultaträkningar.
Kommunens resultat uppgick till 265 miljoner kronor för 2016. Detta ska jämföras
med budgeterat resultat på 140 miljoner. Överskottet förklaras till största delen av de
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statliga engångstillskotten för statliga engångstillskott för flyktingmottagandet och
bostadsbyggande.
Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till minus 0,3 procent av den totala
budgeten. Sex av tio nämnder samt fem av sex bolag hade en ekonomi i balans. En
avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en fortsatt bra
ekonomistyrning och en god budgetdisciplin.
Kommunens och bolagens sammanlagda resultat blev 294 miljoner.
Kommunen har fortsatt hög investeringstakt. Soliditeten har förbättrats något för
kommunen, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, till 5,9 procent. Förbättrad
soliditet ökar, på längre sikt, generellt kapaciteten att möta finansiella svårigheter.
Soliditeten för kommunkoncernen har ökat de senaste sexton åren och uppgår till 27,6
procent
Av det ekonomiska resultatet 2016 har det i tidigare beslut reserverats medel för
disposition 2017 och framåt. Det avser byggbonus och marksaneringsfond för
främjande av bostadsbyggande med 29 miljoner kronor, 26 miljoner kronor för
arbetsmarknadsinsatser samt 14,4 miljoner kronor för finansiering av satsningar i
komplettering Årsplan.
Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha en
ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög måluppfyllelse
inom hållbar utveckling.
Av de sju övergripande processerna inom hållbar utveckling är det två som är bättre
än målet och fem som är nära målet. Inom effektiv organisation ligger två
perspektiven nära målet och ett som är bättre än målet.

Strategiska mål
Den sammanlagda bedömningen utifrån bland annat organisationsindikatorerna för de
strategiska målen är:
1.
2.
3.
4.
5.

Attraktiv stad och landsbygd är bättre än målet
Höjd utbildningsnivå är nära målet
Fler jobb är nära målet
Ekologisk uthållighet är bättre än målet
Social uthållighet är nära målet

Sammantaget görs bedömning utifrån såväl de övergripande processernas
måluppfyllnad som den strategiska måluppfyllnaden att kommunen har klarat kraven
på god ekonomisk hushållning. En mer detaljerad måluppfyllelse finns beskriven i
årsredovisningen.
För sjätte året tillämpas också regelverket för över- och underskottshantering. I
korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, över- eller underskott
avseende nämndens verksamheter överförs till 2017. Dock max en procent av
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nämndens budgetomslutning. För mindre nämnder med en budgetomslutning lägre än
200 miljoner kronor finns i stället ett max tak på 2 miljoner kronor.
Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav på
ökade anslag.
Underskott får inte ackumuleras utan hela underskottet ska täckas under de
kommande två verksamhetsåren. Begränsningar i regelverket finns också beträffande
över-/underskott för försörjningsstöd och LSS som innebär att endast 20 procent av
över-/underskottet betraktas som påverkbart.
Hänsyn i beslutet ska också tas till hur kvalité och resultat i verksamheten har uppnåtts
under året.
I 2016 års bokslut förslås över- och underskott till nämnderna överföras till 2017
enligt nedanstående tabell.

Nämnder, mnkr

Ej disponerat
Avvikelse mot överbudget 2016
/underskott
tidigare år

Ej påverkbart
underskott

Kommunstyrelsen

25,1

0,8

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

-9,1

0,1

-23,9

0,0

-0,5

Kultur och fritidsnämnden

Beslutat
ackumulerat
över-/underskott
till 2017
6,1

1)

9,0

0,0

6)

14,0

-9,9

4)

0,0

-0,5

2)

1,7

0,3

2,0

Miljö- och
räddningstjänstnämnden

3,4

2,0

2,0

2)

Socialnämnden

8,4

0,0

8,4

3)

Stadsbyggnadsnämnden

17,8

0,0

3,5

1)

Torshälla stads nämnd

-4,5

-9

0,1

5)

Valnämnden

0,1

0,0

0,1

Vård och omsorgsnämnden

3,1

-15,7

-12,6

Överförmyndarnämnden

0,8

0,0

0,8

22,4

-21,5

Barn- och
utbildningsnämnden
Kommunrevision

Summa

13,4

36,4

1)

0,0
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1. Max en procent av budgetomslutningen får föras över.
2. För nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor är maxbeloppet 2 miljoner kronor.
3. Socialnämnden tar med sig överskottet på statsbidraget för ensamkommande enligt kompletterande årsplan 2017
4. Barn- och utbildningsnämnden, underskott 8 miljoner kronor på LSS där 50 procent tas med till 2017. 10 miljoner
kronor på särskolan stryks, där har vi inte tagit hänsyn till ökade volymer tidigare.
5. Torshälla stads nämnd, hela underskottet stryks förutom överunderskott inom utbildning. Förskola -4,2 och
grundskola +4,3 miljoner kronor förs över till barn- och utbildningsnämnden.
6. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, underskott med 12,6 miljoner kronor på försörjningsstödet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 april 2017, § 65, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) anmält och lämnat
en skriftlig reservation.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Mikael Edlund (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Göran
Gredfors (M), Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod (MP)
samt Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett
tilläggsyrkande (bilaga C).
Benny Ekström (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett
tilläggsyrkande (bilaga D).
Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande samt avslag på
Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till förslag om tillägg.

•

Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
förslag om tillägg.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till förslag om tillägg.

•

Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Maria Cherguis (V) förslag om tillägg.
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Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag
på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om tillägg mot bifall till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om tillägg.
Slutligen föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer avslag
på Maria Cherguis (V) förslag om tillägg mot bifall till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktig har
beslutat att avslå Maria Cherguis (V)förslag om tillägg.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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KSKF/2017:156

§ 108
Instruktion till ombud vid årsstämmor för
kommunala bolag verksamhetsåret 2016
Beslut
Kommunens ombud i Eskilstuna Kommunföretag AB, Näshultagården AB, Tuna
Kross AB, ELP 4 AB, Gjutaren i Torshälla AB samt Eskilstuna Vindkraft AB,
instrueras att vid respektive årsstämma – under förutsättning av revisorernas tillstyrkan
– rösta för att årsstämman:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av
verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års
förvaltning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 22
februari 2017. Av skrivelsen framgår att aktiebolag med kommunala ägarintressen
håller årsstämmor under perioden maj-juni varje år. Ärendet avser instruktioner till
ombuden vid årsstämmor i Eskilstuna Kommunföretag AB, Näshultagården AB,
ELP4 AB, Gjutaren i Torshälla AB, Tuna Kross AB samt Eskilstuna Vindkraft AB för
verksamheten år 2016.
Övrigt avseende ägarrollen
Särskilda ägardirektiv gällande verksamhetsåret 2017 fastställdes av
kommunfullmäktige i juni 2016 och kommer att återrapporteras till
kommunfullmäktige i delårsuppföljning och årsredovisning.
I samband med pågående budgetarbete för 2018 kommer ägardirektiven till
bolagskoncernen att förnyas avseende uppdrag.
Ägardirektiv för 2018 fastställs av kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet för
samordning i kommunkoncernens samlade budgetarbete.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 april 2017, § 66, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Respektive ombud till bolagsstämma i:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Näshultagården AB
ELP4 AB
Gjutaren i Torshälla AB
Tuna Kross AB samt Eskilstuna Vindkraft AB
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KSKF/2017:272

§ 109
Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och
Miljö Försäljning AB
Beslut
Förslag till reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
april 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade den 24
november 2016 att överlåta Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB. Strängnäs kommunfullmäktige beslutade den 28
november 2016 om överlåtelse av SEVAB Energiförsäljning AB till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB. Syftet med överlåtelserna var att på detta sätt verkställa
besluten i både Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige i december 2013 om att
bilda ett gemensamt elförsäljningsbolag. Vid besluten i december 2013 antogs
bolagsordningen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.
Avsikten med överlåtelsen är att den gemensamma elhandeln bedrivs i bolaget
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB eller genom bolagets dotterbolag. Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning ägs till 63 procent av Eskilstuna Energi och Miljö AB och till
37 procent av SEVAB Strängnäs Energi AB. Bolagsordningarna för de båda
dotterbolagen föreslås ändras så att de överensstämmer med dess moderbolag med
undantag för namn, aktiekapital och antal aktier. Förslaget är därför att både
Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktiger godkänner bolagsordningarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 93, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB/ Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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§ 110
Reviderad bolagsordning för SEVAB
Energiförsäljning AB
Beslut
Förslag till reviderad bolagsordning för SEVAB Energiförsäljning AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
april 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade den 24
november 2016 att överlåta Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB. Strängnäs kommunfullmäktige beslutade den 28
november 2016 om överlåtelse av SEVAB Energiförsäljning AB till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB. Syftet med överlåtelserna var att på detta sätt verkställa
besluten i både Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktige i december 2013 om att
bilda ett gemensamt elförsäljningsbolag. Vid besluten i december 2013 antogs
bolagsordningen för Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.
Avsikten med överlåtelsen är att den gemensamma elhandeln bedrivs i bolaget
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB eller genom bolagets dotterbolag. Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning ägs till 63 procent av Eskilstuna Energi och Miljö AB och till
37 procent av SEVAB Strängnäs Energi AB. Bolagsordningarna för de båda
dotterbolagen föreslås ändras så att de överensstämmer med dess moderbolag med
undantag för namn, aktiekapital och antal aktier. Förslaget är därför att både
Eskilstuna och Strängnäs kommunfullmäktiger godkänner bolagsordningarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 94, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB/ Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:244

§ 111
Begäran om investeringsanslag för ombyggnad och
upprustning av Munktellarenans skärmtak
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens fastighetsinvesteringsbudget utökas med 1,5
miljoner kronor 2017 för upprustning och ombyggnad av Munktellarenans
skärmtak mot badhuset.
2. Driftkonsekvenser hanteras i Årsplan 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår att skärmtaket är beläget mitt emot nya badhuset,
bredvid Munktellarenans huvudentré. Konstruktionen är från mitten av 1900-talet och
byggdes ursprungligen som väderskydd och lastkaj för lastbilar. Idag används den ej
längre som lastkaj men har ett centralt läge som med fördel kan användas för
allmänheten som mötesplats vid Munktellarenans och badhusets entréer.
Ombyggnaden innebär en enklare renovering av skärmtaket där takplåtar tas bort och
kajen som utgör taket på underliggande träningslokaler repareras och tätas. På kajen
mot Munktellarenan finns en förbindelsegång som förses med en dekorativ motivduk.
Totalt behövs ett investeringsanslag för kultur- och fritidsnämnden om 1,5 miljoner
kronor. Kommunledningskontorets bedömning är att investeringen är rimlig och har
ett högt värde för miljön i Munktellområdet.
Investeringen om 1,5 miljoner kronor hanteras i befintlig låneram.
Att använda den gamla kajen och skärmtaket för allmänt ändamål för turism, kultur
och umgänge är en långsiktig och värdehöjande användning av det för stadsbilden
viktiga läget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 95, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
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____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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§ 112
Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads
nämnd och facknämnderna
Beslut
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 3 april
2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017. Reglementet ersätter det
tidigare reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 10 december
2015, § 295.
2. Förslag till reviderade reglementen för vård- och omsorgsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, daterade
den 3 april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017.
3. Utöver vad som framgår av reglementet ansvarar Torshälla stads nämnd för att
under maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från
Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
4. Torshälla stads nämnd undantas från § 27 Personalansvar i Gemensamt reglemente
för Eskilstuna kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av andra
nämnders förvaltningar. Detta gäller från och med den 1 maj 2017.
5. Vård och omsorgsnämnden tillförs 111,8 miljoner kronor för 2017 och
112,3 miljoner kronor för 2018 från Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen tillförs 1,1 miljoner kronor för 2017 och framåt från
Torshälla stads nämnd.
6. Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för utförande av gatu- och
parkverksamhet fastställs till 15,3 miljoner kronor för 2017 och 15,7 miljoner
kronor för 2018 och framåt. Ramen för utförande av kultur- och
fritidsverksamhet fastställs till 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,4 miljoner
kronor för 2018 och framåt.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade den 15 december 2016, § 290, ärendet om
”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna”. Av beslutet framgår
bland annat att Torshälla stads nämnd framöver ska ha ansvar för kultur- och
fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och
parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla stads nämnd ska
överföras till facknämnderna. Detta gäller från och med den 1 augusti 2017 om inte
kommunfullmäktige beslutar om något annat.
Av beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att
förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2016, § 238, beslutat att ge
kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändliga åtgärder för att verkställa
kommunfullmäktiges beslut. Utifrån det beslutet har kommundirektören tillsatt ett
projekt som ska planera och samordna genomförandet.
Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för likvärdig service,
resurseffektivitet och kompetensförsörjning i Torshälla såväl som i övriga delar av
Eskilstuna kommun, samt utveckla nya former för samverkan inom den kommunala
organisationen.
Konsult och Uppdrag har uppdragits att leda projektet under våren 2017. Utöver
tillsatt projekt har kommunledningskontoret tillsatt en samordningschef för Torshälla
tillsatts med uppdraget att stödja Torshälla stads nämnd i fortsatt utveckling av
Torshälla som ort, att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna som gjorts i
Torshälla samt etablera arbetssättet även i andra delar av kommunen.
I projektets styrgrupp ingår samtliga förvaltningschefer samt kommundirektören, HRdirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.
Genomförandegrupper planerar och genomför förändringen kopplat till respektive
verksamhetsområde. En projektgrupp samordnar arbetet och fungerar som stöd till
organisationen. Projektet ska särskilt säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro i
Torshälla samt förankra syfte och mål med förändringen. Projektet har nyligen
avslutat planeringsfasen och en tidplan är nu fastställd som ligger till grund för
kommande genomförande.
Tidplan för flytt av verksamheter
Projektets styrgrupp föreslår följande tidplan för flytt av verksamheter
1 maj 2017
• Gatu-park-fritidsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla
stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
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•

Vård- och omsorgsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och
förvaltning till vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning.

•

Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig
nämnd.

1 juni 2017
• Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamhet flyttas från
Torshälla stads nämnd och förvaltning till barn- och utbildningsnämnden och
dess förvaltning.
• Socialtjänstverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till
socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vårdoch omsorgsförvaltningen och respektive nämnds förvaltning.
• Kultur- och ungdomsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller
verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
• Ortsutvecklingsfrågorna flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller
verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
Från och med den 1 juni är därmed den förändrade ansvarsfördelningen mellan
nämnderna genomförd. Torshälla stads nämnd ansvarar då för kultur- och
fritidsverksamhet, ortsutvecklings-, näringslivs- och föreningsfrågor samt gatuoch parkverksamhet. På förvaltningsnivå utförs uppgifterna åt Torshälla stads
nämnd av kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om reviderade
reglementen och budgetramar i två steg:
1. den 27 april tas beslut om de förändringar som ska ske per den 1 maj
2. den 18 maj om de förändringar som ska ske per den 1 juni.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 67, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V) lämnade ett särskilt yttrande.

Yrkanden
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett särskilt
yttrande.
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_____
Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2017:152

§ 113
Förslag till ändring av de lokala ordningsföreskrifterna gällande område där alkoholförtäring
är förbjuden
Beslut
1. De lokala ordningsföreskrifterna ändras, så att § 10 Områden där alkoholförtäring
är förbjuden, utvidgas i punkten 1, Eskilstuna centrum, till att även omfatta
offentlig plats inom området från järnvägen till Bergsgatan-SommarrogatanSkyttegatan-Tunavallsgränden, över Västeråsvägen till järnvägen norr om
Banvallsgatan, enligt karta tillhörande ärendet.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i
dess helhet.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för eget
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
april 2017. Av skrivelsen framgår att Polismyndigheten, Polisområde Södermanland,
har den 20 februari 2017 inkommit med en skrivelse där de föreslår en utökning av det
område i de lokala ordningsföreskrifterna där alkoholförtäring är förbjuden.
Polisen identifierar en särskild risk för ordningstörningar i närheten av Tunavallen i
samband med herrallsvenska fotbollsmatcher och föreslår därför att alkoholförtäring
ska vara förbjuden utanför Tunavallen och i vissa angränsande områden. Polisen
föreslår att förbudet ska gälla i samband med fotbollsarrangemang.
Kommunledningskontorets beredning av ärendet
Lokala ordningsföreskrifter och förbud mot alkoholförtäring
En kommun får, för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats,
meddela ytterligare föreskrifter än de som framgår av ordningslagen. Det görs genom
de lokala ordningsföreskrifterna, vilket framgår av ordningslagen samt förordningen
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelsen att meddela lokala föresskrifter
enligt ordningslagen.
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I ordningslagen finns det inte någon bestämmelse om generellt förbud mot
alkoholförtäring på allmän plats. Genom de lokala ordningsföreskrifterna kan ett
sådant förbud införas på platser där det finns tillräckliga skäl för att förbjuda förtäring
av alkohol. Eskilstuna kommun har infört sådana förbudsområden i § 10 i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Ett förbud mot alkoholförtäring bör inte meddelas annat än för sådana särskilt
angivna platser i en kommun där det finns starka skäl för det. Det bör alltså inte
omfatta alla offentliga platser inom en kommun utan enbart de platser där detta kan
vara särskilt motiverat ur ordningssynpunkt. Risken för ordningsstörningar ska vägas
mot kravet på att lokala ordningsföreskrifter inte får lägga onödigt tvång på
allmänheten eller medföra obefogade inskränkningar på den enskildes frihet.
Ett förbud innebär att alkoholdrycker kan tas i beslag och förverkas. Med
alkoholdrycker avses i kommunens lokala ordningsföreskrifter spritdrycker, vin och
övriga drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent.
Ett förbud gäller enbart offentliga platser inom förbudsområdet, till exempel gator
och vägar, torg, parker och större allmänna parkeringsplatser, samt andra platser som i
detaljplan redovisas som allmän plats och som också har upplåtits som sådan för sitt
ändamål. Kommunen får också besluta att anläggningar för lek, idrott, camping, eller
friluftsliv, järnvägsområden, begravningsplatser m.m. får jämställas med offentliga
platser. Områden som i detaljplan anges som kvartersmark, till exempel innergårdar i
ett kvarter, är i regel inte offentlig plats. Ett förbud enligt de lokala
ordningsföreskrifterna gäller inte för sådana allmänna platser där tillstånd för servering
enligt alkohollagen finns.
Lokala ordningsföreskrifter ska antas av kommunfullmäktige. Kommunens beslut ska
omedelbart anmälas till länsstyrelsen, som ska upphäva föreskrifter som strider mot
ordningslagen. Ett eventuellt beslut hos länsstyrelsen om att upphäva lokala
ordningsföreskrifter ska fattas inom tre veckor från det att beslutet anmälts till
länsstyrelsen.
De lokala ordningsföreskrifterna ska kungöras på kommunens anslagstavla och finnas
tillgängliga på kommunens webbplats.
Kommunledningskontorets bedömning
Polismyndighetens uppfattning om att risk för ordningsstörningar föreligger väger
tungt. Det finns därmed motiv till ett utökat förbudsområde för förtäring av alkohol.
Kommunledningskontoret har haft muntlig kontakt mer polismyndigheten i ärendet
och har även haft muntligt samråd med socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningskontoret föreslår att Polisens förslag ska tillstyrkas då det föreligger
risk för ordningsstörningar. Kommunledningskontorets bedömning är dock att
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området bör utökas till att även omfatta området öster om Sommarrogatan, med
Bergsgatan som sydlig gräns, fram till Järntorget (som idag redan ingår i befintligt
förbudsområde). Det innebär en utökning av området Eskilstuna centrum i de lokala
ordningsföreskrifterna till att även omfatta Nyfors och Tunavallsområdet. Detta
motiveras dels med att ordningsstörningar av den typ polisen befarar, likaväl bedöms
kan uppkomma söder om Centralstationen, samt dels med att Nyfors i den framtida
stadsplaneringen allt mer blir en integrerad del av Eskilstuna Centrum.
Kommunledningskontoret avstyrker polisens förslag om att alkoholförtäringsförbudet
enbart ska gälla i samband med fotbollsmatcher. Det är inte rimligt att ställa krav på
att allmänheten ska ha kunskap om när dessa arrangemang äger rum, varför
kommunledningskontoret istället föreslår att en eventuell utökning av förbudsområdet
ska gälla permanent.
Kommunledningskontoret ser också ett behov av att en större översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna genomförs och föreslår att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen ett sådant uppdrag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 68, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lillemor Nordh (C), Arne Jonsson (C), Ronny Ilhag (MP), Maria Chergui (V), Lotta
Jonsson (KD), Erika Rydja Sandvik (L) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på följde förslag, Sverigedemokraternas förslag;
− Att förbudszon ska utökas geografiskt i enlighet med förslag A079.615/2017 från
Polismyndigheten daterat den 2017-02-17 och inget därutöver.
− Att förbudet permanentas dygnet runt.
Sarita Hotti (S) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag, därefter avslag på Kim
Fredrikssons (SD) förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Lillemor Nordhs(C) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Lillemor Nordhs(C) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Polismyndigheten, Polisområde Södermanland
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för åtgärd
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KSKF/2016:584

§ 114
Revidering av modell för ekonomisk kompensation
till nämnder för volymförändringar inom
äldreomsorgen
Beslut
Reviderad modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar
inom äldreomsorgen antas.

Reservationer
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 20 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att resursfördelningsmodellen för äldreomsorg infördes 2014
enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2013 (KSKF/2013:44). Enligt
beslutet skulle en utvärdering göras under 2016.
Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas
ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera
den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför.
Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika
delar:
1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst.
2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden.
Förslaget har remitterats till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden,
jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande.
Kostnaderna kommer språngvis när nya boenden tas i drift och inte i takt med årlig
förändring av antalet äldre. Alternativet att ”spara” den demografisk ersättning till
kommande år bedöms inte vara lämpligt då det inte ger en mer långsiktig tydlighet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 69, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkanden
Maria Forsberg (V) yrkar på eget förslag, Vänsterpartiets förslag (bilaga B).
Mikael Edlund (S) samt Benny Ekström (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
•

Maria Forsbergs (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Torshälla stads nämnd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2016:367

§ 115
Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult
och uppdrag
Beslut
Yttrande över revisionsrapport – Granskning av konsult och uppdrag, godkänns.

Särskilt yttrande
Magnus Arreflod (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
april 2017. Av skrivelsen framgår att revisionsbolaget PwC har på uppdrag av
kommunens revisorer genomfört en granskning av Konsult och uppdrags verksamhet.
Granskningen syftar till att klargöra om konsult och uppdrag som serviceförvaltning
skapar värde för verksamheterna i kommunkoncernen och om effektiva och tydliga
tjänster erbjuds till förvaltningens kunder. Vissa svagheter har identifierats. De
åtgärder som vidtagits beskrivs nedan utifrån de kontrollfrågor som granskningen
bygger på. Rent generellt kan konstateras att konsult och uppdrag är i behov av tydliga
spelregler på ett övergripande plan. Diskussioner runt ett sådant ramverk är inledda.
En annan mer generell fråga är den politiska styrningen av konsult och uppdrag, inte
minst mot bakgrund av tillväxten i förvaltningens verksamhet. Frågan bör beaktas
framöver.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 70, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett
särskilt yttrande.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag
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KSKF/2016:663

§ 116
Länsstyrelsens tillsynsrapport från inspektion av
Överförmyndare/Överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs
Beslut
Ärendet föranleder inga ytterligare åtgärder och rapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 17 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att enligt Förmynderskapsförordningen (1995:37) § 21 ska
länsstyrelsen årligen inspektera överförmyndare/överförmyndarnämnden.
Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvaret för att inspektera överförmyndarnämnden
för Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
Den 7 september 2016 genomfördes en inspektion av överförmyndarnämndens
verksamhet. Vid inspektionen granskades 35 akter samt dagboksblad från ytterligare
26 akter. Efter inspektionen har länsstyrelsen funnit anledning att kritisera nämnden
på sex punkter. Nämnden ålades att underrätta länsstyrelsen vilka åtgärder som
vidtagits och avser att vidtas.
Överförmyndarnämndens Rapport med anledning av länsstyrelsens inspektion innehåller
redogörelser för alla åtgärder som vidtagits utifrån varje punkt som nämnden fick
kritik för. Det har resulterats i återrapportering som har godkänts av
överförmyndarnämnden och överlämnats till länsstyrelsen i Stockholms län.
Överförmyndarnämnden har i sitt beslut från den 23 januari 2017 godkänt rapporten
och lagt den till handlingarna.
Kommunledningskontoret har tagit del av överförmyndarnämndes återrapportering
med anledning av länsstyrelsens inspektion samt rapporten med angivna åtgärder. Det
har inte funnits några ytterligare synpunkter på åtgärder utöver dem som redan är
rapporterade.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 72, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2017:39

§ 117
Vänortsdelegationens rapport från 2016
Beslut
Vänortsdelegationens rapport från 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 14
februari 2017. Av skrivelsen framgår att Vänortsdelegationen har den 13 februari 2017
inkommit med sin verksamhetsrapport för år 2016.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 74, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:315

§ 118
Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid
cykelköp för kommunanställda
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L) samt Helene Wretling (L)
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 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
som transportmedel till jobbet.
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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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 mars 2017, § 49, att
kommunfullmäktige beslutar enligt personalutskottets förslag.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S) samt Tomas Jönsson (M) 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 att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Stefan Krstics (L) yrkande 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 har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2016:444

§ 119
Svar på motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i
skolan
Beslut
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.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 mars 2017, § 50, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkanden
Kim Fredriksson (SD), Jari Puustinen (M) samt Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
____
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
Torshälla stads nämnd, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2016:433

§ 120
Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas
om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 13 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att Sverigedemokraterna Eskilstuna har genom Kim
Fredriksson och Seppo Vuolteenaho lämnat in en motion om dialogmöten innan
beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande. Motionen
inlämnades den 16 augusti 2016. Motionärerna yrkar:
− Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls dialogmöten med
närboende invånare innan beslut fattas om asylboende eller HVB-hem för
ensamkommande.
− Att synpunkterna som framförs på dialogmöten ska vara vägledande för beslut.
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. I socialnämndens beslut från
den 24 januari 2017, § 6 föreslår socialnämnden kommunfullmäktige att avslå
motionen. Beslutet motiveras med följande yttrande:
I plan- och bygglagen regleras hur sakägare (där närboende innefattas) ska ha möjlighet till att
komma till tals vid ändrad användning av fastighet. Stadsbyggnadsnämnden har att handlägga
ärenden enligt denna lag. Socialnämnden menar att plan- och bygglagen tillgodoser sakägares intresse
och föreslår därför att motionen ska avslås.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom socialnämndens beslut och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 78, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Göran Gredfors (M), Tomas Jönsson (M) samt Sarita Hotti (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

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

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Göran Gredfors (M) med fleras förslag att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2016:506

§ 121
Svar på motion - Jämlika förutsättningar för chefer i
Eskilstuna kommun
Beslut
Motionen bifalles.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 16 mars
2017. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 21 september föreslår
Maria Forsberg (V) och Maria Chergui (V) att en kartläggning av antalet
anställda per chef görs i alla kommunens verksamheter och att det utreds om
dagens målsättning vad gäller storleken på chefsområden är rimlig enligt
Arbetsmiljöverkets riktlinjer och krav.
Kommunledningskontoret tycker att motionärernas förslag är bra och en sådan
kartläggning är redan planerad och avses genomföras under 2017.
Kartläggningen kommer att ligga till grund för att undersöka hur ”AFS 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö” uppfylls i Eskilstuna kommun.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i sitt beslut från den 17 mars 2017, § 17,
att motionen bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 79, att
kommunfullmäktige beslutar enligt personalutskottets förslag.

Yrkanden
Maria Chergui (V) samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen bifalles.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2016:564

§ 122
Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt
bistånd
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) samt Tobias Gustafsson (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 13 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att Sverigedemokraterna Eskilstuna har genom Kim
Fredriksson lämnat in en motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd i
Eskilstuna kommun. Motionen lämnades in den 24 oktober 2016. Enligt motionären
har Eskilstuna kommun generösare riktlinjer för ekonomiskt bistånd än vad
socialstyrelsen rekommenderar. Motionen menar att resurser kan omfördelas från rent
försörjningsstöd till exempelvis utbildningar som leder till arbete. Förslaget till
kommunfullmäktige är enligt motionen att riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
revideras.
Motionen remitterades till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. I sitt
beslut från den 25 januari 2017, § 4, föreslår arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden kommunfullmäktige att avslå motionen. I beslutet från
nämnden argumenteras att Eskilstuna kommun inte har generösare riktlinjer än vad
socialstyrelsen rekommenderar.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämndens beslut och föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 80, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) samt Tobias Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Marie Svensson (S) samt Madeléne Tannarp (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Marie Svensson (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Marie Svenssons (S) med fleras förslag att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

57(75)

2017-04-27

KSKF/2017:130

§ 123
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Redovisning av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 21 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att enligt 5 kapitlet 33 § kommunallagen (1991:900) bör en
motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och
vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma
tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning eller låta
beredningen av motionen fortsätta.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka
motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har väckts
i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats. Avstämning har skett med
kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Av sammanställningen för april 2017 framgår att det totalt finns 17 motioner som inte
har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas tre besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i april. 13 av motionerna har inkommit under 2016
och fyra har inkommit under 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 81, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

58(75)

2017-04-27

KSKF/2017:17

§ 124
Redovisning av medborgarförslag som inte
slutbehandlats i kommunfullmäktige
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat skrivelse i ärendet daterad den 14 mars 2017.
Av skrivelsen framgår att från och med 2013 är det möjligt att lämna in
medborgarförlag till Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska enligt kommunens
bestämmelser beredas så att beslut tas inom sex månader från det att förslaget väcktes
i kommunfullmäktige. En redovisning över de medborgarförslag som inte beretts
färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har tagit fram en rapport som redovisar status för inkomna
medborgarförslag per den 13 mars 2017.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 179 medborgarförslag, varav
16 stycken hittills under år 2017. Antalet slutbehandlade medborgarförslag uppgår till
148 stycken.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 11 april 2017, § 84, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-27

Sida

59(75)

KSKF/2017:257

§ 125
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför en fritidsbank för utlåning av
utrustning till olika sport- och fritidsaktiviteter
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa en fritidsbank för utlåning av utrustning till olika
sport- och fritidsaktiviteter, har lämnats in till kommunfullmäktige den 21 mars 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, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

60(75)

2017-04-27

KSKF/2017:264

§ 126
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Gör plats för MC-parkering på den stora
parkeringsplatsen vid före detta Myntverket
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra plats för MC-parkering på den stora
parkeringsplatsen vid före detta Myntverket, har lämnats in till kommunfullmäktige
den 26 mars 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, för kännedom
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

61(75)

2017-04-27

KSKF/2017:268

§ 127
Motion - Extern utredning om skolans resultat
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 29 mars 2017 lämnat in en motion – Extern utredning om
skolans resultat.
Motionären yrkar på följande:
− Att det tillsätts en extern utredning med uppgift att genomlysa vad som är
orsaken till att så många elever underkänns i kommunens skolor.
− Att kommunfullmäktige återkommande informeras om skolans resultat.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

62(75)

2017-04-27

KSKF/2017:269

§ 128
Motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få
sitt första jobb
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 29 mars 2017 lämnat in en motion – Förbättra möjligheten
för nyanlända att få sitt första jobb.
Motionären yrkar på följande:
− Att utreda om att förändra undervisningen i svenska och introduktion till det
svenska samhället blir mer yrkesinriktad.
− Att förbättra samhällsinformationen till nyanlända invandrare.
− Att utreda om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till
arbetsplatsintroduktion/praktik på företag och Eskilstuna kommun
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

63(75)

2017-04-27

KSKF/2017:277

§ 129
Motion - Trafikinfarkt-framtida lösningar?
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en motion – Trafikinfarktframtida lösningar?
Motionären yrkar på följande:
− Att en utredning för att ta fram en heltäckande långsiktig trafikplan med sikte
på det framtida kommunikationssamhället för Eskilstuna kommun tillsätts
snarast.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

64(75)

2017-04-27

KSKF/2017:278

§ 130
Motion - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en motion – Införa
trygghetsvakter i Eskilstuna kommun.
Motionären yrkar på följande:
− Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utöka tryggheten i
kommunen till dess vi har en starkare lokal närvaro av polisen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-27

Sida

65(75)

KSKF/2017:279

§ 131
Interpellation - Trafikinfarkt
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en interpellation –
Trafikinfarkt.
Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
______
Beslutet skickas till:
Sarita Hotti (S)
Erika Rydja Sandvik (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-27

Sida

66(75)

KSKF/2017:280

§ 132
Interpellation - LSS i Eskilstuna
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en interpellation – LSS i
Eskilstuna.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
______
Beslutet skickas till:
Mikael Edlund (S)
Erika Rydja Sandvik (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-27

Sida

67(75)

KSKF/2017:281

§ 133
Interpellation - Arbetet mot våldsverkande extremism
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) har den 4 april 2017 lämnat in en interpellation – Arbetet mot
våldsverkande extremism.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Erika Rydja Sandvik (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

68(75)

2017-04-27

KSKF/2017:294

§ 134
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Sätt upp pollare vid infarterna till
gågatorna i centrum och till Fristadstorget för att
förhindra smash and grab-kupper och terrordåd
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att sätta upp pollare vid infarterna till gågatorna i centrum
och till Fristadstorget för att förhindra smash and grab-kupper och terrordåd, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 8 april 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, för kännedom
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-04-27

Sida

69(75)

KSKF/2017:324

§ 135
Interpellation - Stödcentrum för barn och ungdom
har lagts ned - Hur ser elevhälsan ut idag?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 25 april 2017 lämnat in en interpellation – Stödcentrum för
barn och ungdom har lagts ner – hur ser elevhälsan ut idag?
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

70(75)

2017-04-27

KSKF/2017:325

§ 136
Interpellation - Annullera utsläppsrätterna
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Alar Kuutmann (V) har den 25 april 2017 lämnat in en interpellation – Annullera
utsläppsrätterna.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Alar Kuutmann (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

71(75)

2017-04-27

KSKF/2017:326

§ 137
Interpellation - Varför bygger inte
Kommunfastigheter i Hållsta?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 25 april 2017 lämnat in en interpellation – Varför bygger
inte Kommunfastigheter i Hållsta.
Interpellationen ställs till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil
Andersson (M).
______
Beslutet skickas till:
Bertil Andersson (M)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

72(75)

2017-04-27

KSKF/2017:328

§ 138
Motion om att få fler bilpooler att etablera sig i
Eskilstuna
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017 lämnat in en motion om att få fler
bilpooler att etablera sig i Eskilstuna.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att fler bilpooler etableras i
kommunen enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

73(75)

2017-04-27

KSKF/2017:329

§ 139
Motion om att minska befolkningsökningen av
nyanlända
Beslut
Motionen får inte läggas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017 lämnat in en motion om att minska
befolkningsökningen av nyanlända.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att minska befolkningsökningen
av nyanlända enligt motionens intentioner.

Yrkanden
Lotta Jonsson (KD) yrkar på följande (bilaga):
− Att motionen inte ska få läggas och inte tas upp för behandling då att-satsen i motionen
strider mot diskrimineringslagen.
Mikael Edlund (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Firat Nemrud (V)
instämmer i Lotta Jonssons (KD) yrkande.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på att motionen får läggas och tas upp för behandling.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Lotta Jonssons (KD) med fleras yrkande om att motionen inte får läggas.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att motionen får läggas.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunsfullmäktige har
beslutat enligt Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag, innebärande att motionen inte
får läggas.
______
Beslutet skickas till:
Kim Fredriksson (SD)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

74(75)

2017-04-27

KSKF/2017:330

§ 140
Motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017 lämnat in en motion om att se över
kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag.
Motionären yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid kommande
upphandlingar i syfte att gynna de lokala företagen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

75(75)

2017-04-27

KSKF/2017:332

§ 141
Motion om fria bussresor dygnet runt för 65+
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD), Laszlo von Óvári (SD) och Anton Berglund (SD) har den 25
april 2017 lämnat in en motion om fria bussresor dygnet runt för 65+.
Motionären yrkar på följande:
− Att det fria busskortet som gäller för 65+ utökas till att gälla dygnet runt, året
om.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

