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Beslutande den 11 april 2019
Lars-Göran Hammarberg (S) ersätter Jimmy Jansson (S)
Daniel Alexandersson (S)
Göran Andersson (S)
Lars Andersson (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S) §§ 59-77
Daniel Ekman (S) ersätter Owe Ek (S)
Clarence Palm (S) ersätter Lisa Friberg (S)
Marko Grönfors (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Josefine Helleday (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Mona Kanaan (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Marianne Jonsson (S) ersätter Björn Larsson (S)
Viggo Hansen (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Jari Puustinen (M)
Ann Berglund (M)
Stefan Biscevic (M)
Göran Gredfors (M)
Ulla Grip (M)
Tomas Jönsson (M) ersätter Lars-Olof Lundkvist (M)
Abshir Osman (M)
Ulf Ståhl (M)
Ulf Westerberg (M) ersätter Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Gunilla Ternert (M)
Rafal Wisniewski (M)
Arne Jonsson (C)
Maria Dahlin (C)
Lillemor Nordh (C)
Mattias Stjernström (C)

Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Alar Kuutmann (V) ersätter Johan Sandberg (V)
Ida Myrbäck (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Jawad Zanganeh (V) §§ 59-78, §§ 80-87
Stefan Krstic (L)
Niklas Frykman (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Marielle Lahti (MP)
Stefan Sjöberg (MP) ersätter Mohamed Abdukani (MP)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Fredrik Elf (SD) ersätter Elin Blomberg (SD)
Lars Bohlin (SD)
Charlott Elf (SD)
Tatjana Gudmundsgårdh (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Peter Laufer (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mikael Nygren (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Carina Åkesson (SD)
Vakant (KD)
Vakant (S) § 78-87
Vakant (V) § 79
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 11 april 2019
Klockan 09.00 – 09.10: Närvaro och protokollsjustering
Klockan 09.10 – 09.20: Presentation från Kommunrevisionen, ordförande Tommy
Kvarsell.
Klockan 09.20 – 11.55: §§ 59-64, §§ 70-75
Klockan 11.55 – 13.30: Ajournering för lunchpaus
Klockan 13.30 – 16.30: Fortsättning §§ 75-79, §§ 82-87
Bordläggning: §§ 65-69, §§ 80-81
______
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§ 59
Godkännande av föredragningslista
Beslut
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
- Ärende 25: Motion – Erbjud gratis mensskydd till unga tjejer
KSKF/2019:159
Inlämnad av Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg
(V) samt Anette Stavehaug (V)
- Ärende 26: Interpellation - Vilka konsekvenser innebär de nationella
förändringarna i arbetsmarknadspolitiken för Eskilstuna
KSKF/2019:160
Ställd till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av
Maria Chergui (V)
- Ärende 27: Interpellation - Granskning av Socialdemokraternas kovändning om
befolkningsökningen
KSKF/2019:163
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Kim Fredriksson (SD)
- Ärende 28: Motion - Skolcoach för en tryggare skola
KSKF/2019:164
Inlämnad av Tatjana Gudmundsgårdh (SD), Fredrik Elf (SD) samt Anton Berglund (SD)
- Ärende 29: Interpellation - Vaccinera personalen i förskolan
KSKF/2019:167
Ställd till förskolenämndens ordförande Björn Larsson (S) av Helen Wretling (L)
- Ärende 30: Interpellation - Ökad otrygghet i skolan måste mötas
KSKF/2019:168
Ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Stefan Krstic (L)
______
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KSKF/2019:3

§ 60
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 25 februari 2019, om att utse Johan
Rudengren (KD) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Hans Öjemark (KD),
anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2019:2

§ 61
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
 Sanna Mikkola (C) avsägelse av sitt politiska uppdrag som ledamot i
grundskolenämnden.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Nämnder
Grundskolenämnden, från och med 11 april 2019 till och med 31 december 2019.
Ledamot
Elin Eriksson (C)
efter Sanna Mikkola (C)
Kommunala bolag
Eskilstuna Kommunföretag AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor ers. Majvor Gyllham
Eskilstuna Energi och Miljö AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor ers. Rolf Waltersson
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor ers. Rolf Waltersson
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor ers. Rolf Waltersson
Eskilstuna Vindkraft AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor ers. Rolf Waltersson
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Eskilstuna Kommunfastigheter AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och
med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Richard Karlsson
Lekmannarevisor ers. Margareta Svedbjörk
Eskilstuna Logistik och Etablering AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Per-Ola Andersson
Lekmannarevisor ers. Margareta Svedbjörk
Destination Eskilstuna AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Per-Ola Andersson
Lekmannarevisor ers. Karl-Erik Axelsson
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park), från ordinarie
bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor
Tommy Kvarsell
Lekmannarevisor ers. Majvor Gyllham
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, från ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor ers. Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor
Väljs av Strängnäs kommun
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till
och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor ers. Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor
Väljs av Strängnäs kommun
Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, från ordinarie bolagsstämma 2019
till och med ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor ers. Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor
Väljs av Strängnäs kommun
SEVAB Energiförsäljning AB, från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
ordinarie bolagsstämma 2020.
Lekmannarevisor ers. Margareta Svedbjörk
Lekmannarevisor
Väljs av Strängnäs kommun
______
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/2019:4

§ 62
Fråga
Ingen fråga har inkommit till dagens sammanträde.
______
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KSKF/2019:58

§ 63
Svar på interpellation - Varför ta bort ett väl inarbetat
verktyg som KRAV som säkerställer
kompetensutveckling hos skolmatspersonal, god
djurhållning och ekologisk mat?
Marielle Lahti (MP) har den 13 februari 2019 lämnat in en interpellation – Varför ta
bort ett väl inarbetat verktyg som KRAV som säkerställer kompetensutveckling hos
skolmatspersonal, god djurhållning och ekologisk mat.
Interpellationen ställs till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2019, § 23 att interpellationen får
ställas till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 30 att bordlägga interpellationen
till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019, på grund av tidsbrist.
Servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) besvarar interpellationen.
Marielle Lahti (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Arne Jonsson (C), Marielle Lahti (MP), Maria Forsberg
(V), Kim Fredriksson (SD), Mikael Edlund (S) samt Stefan Sjöberg (MP) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
______
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KSKF/2019:103

§ 64
Svar på interpellation - Lärare måste få vara lärare
Stefan Krstic (L) har den 13 februari 2019 lämnat in en interpellation – Lärare måste
få vara lärare.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 49 att interpellationen får
ställas till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) besvarar interpellationen.
Stefan Krstic (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mona Kanaan (S), Stefan Krstic (L), Jari Puustinen (M),
Maria Chergui (V), Marielle Lahti (MP) samt Erika Rydja Sandvik (L) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
______
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KSKF/2019:121

§ 65
Svar på interpellation - Utveckla Fristadsreservatet
till nytta för Eskilstunas invånare - två år efter beslut
om utredning vad händer
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Utveckla
Fristadsreservatet till nytta för Eskilstunas invånare - två år efter beslut om utredning
vad händer.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 51 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
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KSKF/2019:122

§ 66
Svar på interpellation - Vilka konkreta åtgärder
kommer majoriteten vidta för att nå målen i
Parisavtalet och för att garantera ett fossilfritt
Eskilstuna 2045
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Vilka konkreta
åtgärder kommer majoriteten vidta för att nå målen i Parisavtalet och för att garantera
ett fossilfritt Eskilstuna 2045.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 52 att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
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KSKF/2019:123

§ 67
Svar på interpellation - Stoppa barnvräkningar
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Stoppa
barnvräkningar.
Interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 53 att interpellationen får
ställas till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
Beslutet skickas till:
Göran Gredfors (M)
Maria Chergui (V)
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KSKF/2019:124

§ 68
Svar på interpellation - Får barn med psykiska
funktionsnedsättningar det stöd de har rätt till i
skolan
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 19 mars 2019 lämnat in en interpellation – Får barn med
psykiska funktionsnedsättningar det stöd de har rätt till i skolan.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 54 att interpellationen får
ställas till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Maria Chergui (V)
Mona Kanaan (S)
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KSKF/2019:129

§ 69
Svar på interpellation - Fler barn berörs av vräkning
igen
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Helen Wretling (L) har den 20 mars 2019 lämnat in en interpellation – Fler barn
berörs av vräkning igen.
Interpellationen ställs till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 57 att interpellationen får
ställas till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Helen Wretling (L)
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KSKF/2018:182

§ 70
Utvecklingsplan för Torshälla
Beslut
Utvecklingsplan för Torshälla antas.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) Peter Laufer (SD) samt Mikael Strömberg
(SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för återremiss av ärendet samt till förmån
för avslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för
återremiss av ärendet samt till förmån för avslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att utvecklingsplanen för Torshälla
är en konkretisering av Översiktsplan 2030 och blir den övergripande planen för
Torshällas fortsatta utveckling fram till 2030. Utvecklingsplanen utgår från Vision
2030. Torshällas geografiska område är avgränsning för utvecklingsplanen och fokus
ligger på stadsrum och stadsliv i de centrala delarna av Torshälla tätort. Målet är att
utveckla centrum som nav för Torshälla med omgivning, med bättre förutsättningar
för bland annat handel, service, besöksnäring, bostäder och kommunikationer.
Utvecklingsplanen har varit på samråd den 25 juni – 20 september 2018 och på remiss
till samtliga nämnder och bolag inom kommunkoncernen. Flera av de inkomna
synpunkterna har inkluderats i planen, vissa hanteras inom den ordinarie rutinen för
synpunktshantering och andra har vidarebefordrats till den pågående revideringen av
Översiktsplan 2030.
Finansiering av utvecklingsplanen föreslås hanteras inom ordinarie budget- och
investeringsprocess i behov och prioriteringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 56, att utvecklingsplan
för Torshälla antas. Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD)
reserverade sig emot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.
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Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Lillemor Nordh (C), Jari Puustinen (M), Robin Tannarp
(M), Stefan Sjöberg (MP), Alar Kuutmann (V) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Peter Laufer (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att utvecklingsplanen för Torshälla 2030 omarbetas enligt intentionerna
i Sverigedemokraternas yrkande (bilaga B). Om ärendet inte återremitteras yrkar
Peter Laufer (SD) i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Mikael Nygren (SD), Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) instämmer
i Peter Laufers (SD) yrkanden.
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Peter Laufer (SD) med fleras yrkande om att ärendet ska återremitteras.
 Lars-Göran Karlssons (S) yrkande om att avgöra ärendet idag.
 Lars-Göran Karlsson (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
 Peter Laufer (SD) med fleras yrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, får kommunfullmäktige därefter
ta ställning till bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot
avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2019:34

§ 71
Slutrapport fördjupad förstudie Torshälla hamn, 700års present
Beslut
1. Fördjupad förstudie för Torshälla hamn godkänns.
2. Torshälla stads nämnd får i uppdrag att genomföra de insatser som föreslås i
förstudien.
3. Finansiering hanteras inom ordinarie budget och investeringsprocess i behov och
prioriteringar.

Reservationer
Lars Bohlin (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för återremiss av ärendet
samt till förmån för avslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för återremiss av ärendet samt till förmån för avslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun i samband
med Torshälla stads 700-års jubileum 2017 överlämnade en gåva som innebär en
utvecklingssatsning av hamnområdet i Torshälla.
Under 2018 har en förstudie genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Den har
genomförts i nära dialog med representanter från näringsliv, båtföreningar och med
Torshälla stads nämnd. Förstudien har tagit sin utgångspunkt i tidigare genomförda
dialoger inom Torshällas ortsutvecklingsarbete med barn, unga och vuxna.
Förstudiearbetet har genomförts i projektform med representation från
kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Utvecklingen av hamnområdet har tagit sin utgångpunkt i det pågående arbetet med
Torshällas övergripande utvecklingsplan, där hamnen och hamnområdet är ett av de
viktiga fokusområdena för stadens utveckling. I förstudien ingår även att föreslå
lämplig placering av en ny bro som binder samman Torshälla hamn med Krusgården.
Flera av åtgärderna som föreslås kräver fortsatt utredning i form av ny detaljplan och
utredning för vattenverksamhet. Förstudien ger förslag på etappindelning av
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investeringarna samt preliminära uppskattade kostnader baserade på liknande projekt i
andra städer.
Finansiering föreslås hanteras inom ordinarie budget- och investeringsprocess i behov
och prioriteringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 57, följande:
1. Fördjupad förstudie för Torshälla hamn godkänns.
2. Torshälla stads nämnd får i uppdrag att genomföra de insatser som föreslås i
förstudien.
3. Finansiering hanteras inom ordinarie budget och investeringsprocess i behov och
prioriteringar.
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) reserverade sig
emot beslutet.

Yrkanden
Lars-Göran Karlsson (S), Lillemor Nordh (C), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors
(M), Stefan Sjöberg (MP) samt Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Lars Bohlin (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att slutrapport fördjupad förstudie omarbetas enligt intentionerna i
Sverigedemokraternas yrkande (bilaga reservation). Om ärendet inte återremitteras
yrkar Lars Bohlin (SD) i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M) samt Alar Kuutmann (V) yrkar att ärendet
ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lars Bohlins (SD) yrkande om att ärendet ska återremitteras.
 Jari Puustinen (M) med fleras yrkande om att avgöra ärendet idag.
 Lars-Göran Karlsson (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
 Lars Bohlins (SD) yrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, får kommunfullmäktige därefter
ta ställning till bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
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Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot
avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Torshälla stads nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2019:59

§ 72
Återkallande av tillsynsansvar för vattenverksamhet
enligt kap 26 § 4 i miljöbalken
Beslut
1.

Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län återtar den överlåtna tillsynen över
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (1998:808) jämfört med miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 29 § p2, med undantag för de anläggningar där
tillstånd finns enligt både kapitel 9 och kapitel 11 där tillsyn över vattenverksamheten fortsatt bedrivs av miljö- och räddningstjänstnämnden.

2.

Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län upphäver det i övrigt inaktuella
överlåtelsebeslutet i ärende 511-9219-2005 från den 7 november 2005 avseende
beslutanderätt inom strandskyddsområde, m.m. samt överlåtande av operativ
tillsyn.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
1 mars 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige den 28
oktober 2004 begärde att få ta över den operativa tillsynen inom kommunens
strandskyddsområden och över vattenverksamhet. Länsstyrelsen beslutade den
7 november 2005 att överlämna begärda områden, inklusive delar gällande
fastighetsbildning kopplat till tillsynsområdet, samt tillsyn enligt 12 kap 6 § miljöbalken
om åtgärden hade koppling till vattenverksamhet på miljö-och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun. Efter att nämnden har gjort en omprioritering vad
gäller tillsynsobjekt och områden samt inte längre kan upprätthålla erforderlig
kompetens inom vattenverksamhetsområdet specifikt, önskar nu miljö- och
räddningstjänstnämnden att kommunfullmäktige beslutar att begära att länsstyrelsen
ska återta tillsynsansvaret över vattenverksamhet enligt 26 kap 4 § miljöbalken samt i 1
kap 20 § miljötillsynsförordningen (2011:13).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 58, följande:
1. Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län återtar den överlåtna tillsynen över
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (1998:808) jämfört med miljötillsynsförordningen (2011:13) 2 kap 29 § p2, med undantag för de anläggningar där
tillstånd finns enligt både kapitel 9 och kapitel 11 där tillsyn över vattenverksamheten fortsatt bedrivs av miljö- och räddningstjänstnämnden.
2. Begära att Länsstyrelsen i Södermanlands län upphäver det i övrigt inaktuella
överlåtelsebeslutet i ärende 511-9219-2005 från den 7 november 2005 avseende
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beslutanderätt inom strandskyddsområde, m.m. samt överlåtande av operativ
tillsyn.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S), Alar Kuutmann (V) samt Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Länsstyrelsens i Södermanlands län
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KSKF/2018:334

§ 73
Vänortsdelegationens rapport för 2018
Beslut
Vänortsdelegationens rapport för 2018 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
19 februari 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att vänortsdelegationen den
19 februari 2019 har inkommit med sin verksamhetsrapport för år 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 60, att
vänortsdelegationens rapport för 2018 anmäls och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2019:32

§ 74
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats av kommunfullmäktige i
april 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
22 mars 2019. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 5 kapitlet 35 §
kommunallagen (2017:725) bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väckts. 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 gjort en sammanställning över de motioner som har
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats per den 22 mars 2019.
Av sammanställningen framgår att det totalt finns 19 motioner som inte har
slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas sju besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 59, följande:
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats av kommunfullmäktige i
april 2019 godkänns och läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:327

§ 75
Svar på motion om att införa trygghetsbidrag
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservationer
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Alar Kuutmann (V) samt
Ida Myrbäck (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för avslag på motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Marielle Lahti (MP) samt Stefan Sjöberg (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån
för avslag på motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD), Mikael Strömberg (SD), Anton Berglund (SD) samt Seppo
Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.

Ajournering
Kommunfullmäktiges sammanträde ajourneras mellan klockan 11.55 – 13.30, för
lunchpaus. Därefter återupptas överläggningarna.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har inkommit med en motion om att införa ett trygghetsbidrag
till föreningar som vill verka för ett tryggare Eskilstuna. Bidraget syftar enligt
motionären till att fler föreningar ska stimuleras till att ta ett större samhällsansvar
genom ökad närvaro i otrygga områden och på otrygga platser. Som exempel på
insatser som bidraget skulle kunna användas till nämns arbete med att fånga upp
ungdomar som ligger i riskzon för att hamna i kriminalitet, förmå fler att våga vittna,
arrangera nattvandringar eller uppmuntra till stärkt grannsamverkan. Kriterier för
bidraget ska arbetas fram i samråd med lämpliga aktörer. Motionären yrkar:
 Att Eskilstuna kommun inför trygghetsbidrag enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 174. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 12 december
2018, § 91, föreslagit att motionen anses besvarad.
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Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
8 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen förklaras
besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 43 att bordlägga motionen till
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019, på grund av tidsbrist.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 50, att motionen
förklaras besvarad. Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD)
reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Marie Svensson (S), Mona Kanaan (S), Arne Jonsson (C) samt Mattias Stjernström
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
Maria Forsberg (V), Marielle Lahti (MP) samt Stefan Sjöberg (MP) yrkar avslag på
motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Marie Svensson (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad.
 Kim Fredriksson (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
 Maria Forsberg (V) med fleras yrkande om att avslå motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.

Omröstning begärs
På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att kommunstyrelsens förslag
är huvudförslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Kim Fredriksson (SD)
med fleras förslag ställs mot Maria Forsberg (V) med fleras förslag för att utse
motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag mot det
förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på Kim Fredriksson (SD) med fleras förslag mot
Maria Forsberg (V) med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige utser Maria
Forsberg (V) med fleras förslag som motförslag till huvudförslaget.

Omröstning begärs om motförslag (omröstningsbilaga A)

Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Maria Forsberg (V) med fleras förslag om att avslå motionen,
röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredriksson (SD) med fleras förslag om att bifalla motionen,
röstar NEJ.

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag
Med 7 JA-röster för bifall till Maria Forsberg (V) med fleras förslag mot 13 NEJ-röster
för bifall till Kim Fredriksson (SD) med fleras förslag samt 44 ledamöter som avstår
från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige utser Kim Fredriksson (SD)
med fleras förslag till motförslag.

Omröstning i huvudomröstning (omröstningsbilaga B)

Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på huvudförslaget, innebärande att bifalla kommunstyrelsens förslag,
det vill säga att motionen förklaras besvarad, som yrkats av Marie Svensson (S) med
flera, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredriksson (SD) med fleras förslag om att bifalla motionen,
röstar NEJ.

Omröstningsresultat i huvudomröstning
Med 51 JA-röster för bifall till Marie Svensson (S) med fleras förslag mot 13 NEJröster för bifall till Kim Fredriksson (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunfullmäktige har beslutat enligt Marie Svensson (S) med fleras förslag,
innebärande att bifalla kommunstyrelsens förslag, det vill säga att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kultur och fritidsnämnden
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KSKF/2018:331

§ 76
Svar på motion – Bygg ut Mesta skola
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Stefan Krstic (L), Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L) samt Helen Wretling
(L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation
lämnas (bilaga A).
Anton Berglund (SD), Kim Fredriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) samt Tatjana
Gudmundsgårdh (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 31 augusti 2018 lämnat in en motion om att bygga ut Mesta
skola. Diskussionen om utbyggnad av Mesta skola har pågått utan att beslut fattats i
frågan enligt motionären. I och med en utbyggnad med många nya hus och
barnfamiljer finns det underlag att utöka Mesta skola från nuvarande förskoleklass till
och med årskurs tre till förskoleklass till och med årskurs sex. Utbyggnad av skolan
har även behandlats i två medborgarförslag som avslogs av barn- och
utbildningsnämnden under föregående mandatperiod. Motionären yrkar på:
 Att berörda nämnder får i uppdrag att bygga ut Mesta skola till F-6.
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att köpa för ändamålet nödvändig mark i
anslutning till den befintliga skolan.
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att sätta igång de plan- och
projekteringsarbeten som krävs för att en utbyggnad av Mesta skola ska bli möjlig.
 Att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en vidare
utbyggnad av Mesta skola till F-9.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 175. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 11 december
2018, § 94, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
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Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 44 att bordlägga motionen till
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019, på grund av tidsbrist.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 45, att motionen avslås.
Stefan Krstic (L), Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD)
reserverade sig emot beslutet.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) samt Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.
Mona Kanaan (S), Sarita Hotti (S), Lillemor Nordh (C) samt Jari Puustinen (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
Anton Berglund (SD) yrkar på ett tillägg enligt följande, Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande:
Utbyggnaden av Mesta skola prioriteras i planarbetet och kommande budgetarbete.
Tatjana Gudmundsgårdh (SD), Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD)
instämmer i Anton Berglunds (SD) tilläggsyrkande.
Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Anton Berglund (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Mona Kanaan (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
 Stefan Krstic (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
 Anton Berglund (SD) med fleras tilläggsyrkande varpå Sarita Hotti (S) yrkat avslag
på.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer
proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås
mot bifall till motionen. Därefter ställer hon proposition på bifall till Anton Berglund
(SD) med fleras tilläggsyrkande mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.

Omröstning begärs (omröstningsbilaga A)

Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Mona Kanaan (S) med fleras förslag om att bifalla
kommunstyrelsens förslag, innebärande avslag på motionen, röstar JA.
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Den som röstar på Stefan Krstic (L) med fleras förslag om att bifalla motionen, röstar
NEJ.

Omröstningsresultat
Med 47 JA-röster för bifall till Mona Kanaan (S) med fleras förslag mot 4 NEJ-röster
för bifall till Stefan Krstic (L) med fleras förslag samt 13 ledamot som avstår från att
rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat enligt Mona Kanaan (S)
med fleras förslag om att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen
avslås.

Fortsättning på propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall till Anton Berglund (SD) med fleras
tilläggsyrkande mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att avslå Anton Berglund (SD) med fleras tilläggsyrkande.

Omröstning begärs (omröstningsbilaga B)

Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Sarita Hottis (S) förslag om att avslå tilläggsyrkandet, röstar JA.
Den som röstar på Anton Berglund (SD) med fleras förslag om att bifalla
tilläggsyrkandet, röstar NEJ.

Omröstningsresultat
Med 47 JA-röster för bifall till Sarita Hottis (S) förslag mot 17 NEJ-röster för bifall till
Anton Berglund (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att kommunfullmäktige
har beslutat enligt Sarita Hottis (S) förslag, innebärande att Anton Berglund (SD) med
fleras tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Grundskolenämnden
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§ 77
Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
Beslut
Motionen avslås.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD), Mikael Strömberg (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD)
reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till motion.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 4 september 2018 lämnat in en motion om att införa
ett återvändarcentrum som ska ha som uppgift att vägleda nyanlända och utrikesfödda
att återvända till respektive hemland. Motionären yrkar på:
 Att Eskilstuna kommun inför ett återvändarcenter enligt motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 176. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Liknande förslag har behandlats i en motsvarande motion som avslogs vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2017, § 63.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut
den 11 december 2018, § 94, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019, § 45 att bordlägga motionen till
kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2019, på grund av tidsbrist.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 48, att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar bifall till motionen.
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Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Abshir Osman (M), Majo Kuusikoski (S),
Josefine Helleday (S), Maria Forsberg (V), Marielle Lahti (MP), Arne Jonsson (C)
samt Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Lotta Jonsson (KD) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
 Kim Fredriksson (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
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KSKF/2018:174

§ 78
Svar på motion – Upprätta en bostadsförmedling i
Eskilstuna
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservationer
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Alar Kuutmann (V) samt
Ida Myrbäck (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) har den 27 mars 2018 lämnat in en motion
om att Eskilstuna kommun ska utreda förutsättningarna för en kommunal
bostadsförmedling samt att därefter inrätta en sådan. Motionärerna yrkar på:
 Att Eskilstuna kommun utreder förutsättningarna och former för en kommunal
bostadsförmedling.
 Att Eskilstuna kommun därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i
lämplig samverkan med övriga tänkbara intressenter.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 mars 2018, § 70. Kommunstyrelsen har i beredningen av ärendet
inhämtat yttrande från Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Eskilstuna Kommunföretag AB har i sitt yttrande, beslut den 25 september 2019, § 13,
föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
26 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen
förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 5 mars 2019, § 44, att motionen
förklaras besvarad. Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) reserverade sig emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Maria Chergui (V) och Maria Forsberg (V) yrkar bifall till motionen.
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Matthias Stjernström (C), Marielle Lahti (MP), Tobias Gustafsson (SD) Stefan Krstic
(L), Tomas Jönsson (M), Jari Puustinen (M), Sarita Hotti (S) samt Majo Kuusikoski
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Mattias Stjernström (C) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.
 Maria Chergui (V) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2018:177

§ 79
Svar på motion – Inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag
Beslut
Sverigedemokraternas nya förslag på motion avslås.

Reservationer
Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till
Sverigedemokraternas nya förslag på motion. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Carina Åkesson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
Sverigedemokraternas nya förslag på motion.

Ärendebeskrivning
Seppo Vuolteenaho (SD) och Mikael Nygren (SD) har den 27 mars 2018 lämnat in
motionen Inrätta årligt byggnadsvårdsbidrag. Motionärerna anser att ett
byggnadsvårdsbidrag bör inrättas med syfte att stärka byggnadsvården och möjliggöra
för medborgare att vara delaktiga i vården av byggnader och kulturmiljö i kommunen.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att ett årligt byggnadsvårdsbidrag om 200 000 kronor införs från och med år 2019
 Att medel för bidraget budgeteras av kommunen inom området för stadsbyggnad
 Att stadsbyggnadsnämnden delegerar till stadsantikvarien att marknadsföra och
hantera bidragsprocessen samt att stadsbyggnadsnämnden tar beslut om vem som
tilldelas det årliga bidraget.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 mars 2018, § 73. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen
inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 12 december 2018,
§ 210, föreslagit att motionen avslås.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 februari 2019,
§ 11, föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 mars 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 68, att motionen avslås.
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Kim Fredriksson (SD), Mikael Nygren (SD) och Charlott Elf (SD) reserverade sig
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Carina Åkesson (SD) yrkar på en ny ”att-sats” i
motionen, enligt följande, Sverigedemokraternas nya förslag (bilaga B):
Att Eskilstuna kommun inrättar ett årligt byggnadsvårdsbidrag enligt motionens intentioner,
Sverigedemokraternas nya förslag på motion.
Sarita Hotti (S), Maria Forsberg (V) samt Arne Jonsson (C) yrkar avslag på
Sverigedemokraternas nya förslag på motion, som yrkats av Seppo Vuolteenaho (SD)
med flera.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Sarita Hotti (S) med fleras yrkande om att avslå Sverigedemokraternas nya förslag
på motion.
 Seppo Vuolteenaho (SD) med fleras yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas
nya förslag på motion.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Sarita Hotti (S) med fleras förslag, innebärande att
Sverigedemokraternas nya förslag på motion avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 80
Svar på motion – Bättre koll på bilköerna
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) och Stefan Krstic (L) har den 29 augusti 2018 lämnat in
en motion – Bättre koll på bilköerna. Motionärerna anser att Eskilstuna är svårt
drabbat av bilköer vid så kallade rusningstider, vilket kostar restid och belastar
miljön. Vidare anges att om information om den aktuella trafiksituationen var
allmän och lättillgänglig skulle fler kunna välja antingen en alternativ väg eller
avstå från att ta bilen vid just dessa tidpunkter. Motionärerna yrkar på följande:
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda samt ta fram kostnadsförslag för att
delta i trafiken.nu i enlighet med motionens intentioner.
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda samt ta fram kostnadsförslag för
elektroniska skyltar vid infarter i enlighet med motionens intentioner.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018, § 173. Kommunstyrelsen har i beredningen av
ärendet inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens den 25 januari 2019, § 12,
föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 februari 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 69, att motionen avslås.
Stefan Krstic (L) och Erika Rydja Sandvik (L) reserverade sig emot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
______
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KSKF/2018:460

§ 81
Svar på motion - Förändra budgetprocessen
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 maj 2019 på grund
av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 6 december 2018 lämnat in en motion – Förändra
budgetprocessen. Motionären yrkar på följande:
 Att budgetprocessen förändras på ett sådant sätt att majoriteten lägger sin budget
först och oppositionen därefter svarar på den.
 Att Eskilstuna kommun gör en nollbasbudget en gång i början på varje
mandatperiod, i samband med antagandet av strategiska riktlinjer.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 december 2018, § 251.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2019. I skrivelsen föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 mars 2019, § 70, att motionen avslås.
Stefan Krstic (L) och Erika Rydja Sandvik (L) reserverade sig emot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
______
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KSKF/2019:159

§ 82
Motion - Erbjud gratis mensskydd till unga tjejer
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V), Jawad Zanganeh (V), Maria Forsberg (V), Johan Sandberg (V)
samt Anette Stavehaug (V) har den 8 april 2019 lämnat in en motion – Erbjud gratis
mensskydd till unga tjejer.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun i linje med motionens intentioner ska genomföra ett
tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i högstadie- och
gymnasieåldern.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2019:160

§ 83
Interpellation - Vilka konsekvenser innebär de
nationella förändringarna i arbetsmarknadspolitiken
för Eskilstuna
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 8 april 2019 lämnat in en interpellation – Vilka
konsekvenser innebär de nationella förändringarna i arbetsmarknadspolitiken för
Eskilstuna
Interpellationen ställs till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Maria Chergui (V)
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KSKF/2019:163

§ 84
Interpellation - Granskning av Socialdemokraternas
kovändning om befolkningsökningen
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 9 april 2019 lämnat in en interpellation – Granskning
av Socialdemokraternas kovändning om befolkningsökningen.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Kim Fredriksson (SD)

Vi gör Eskilstuna – tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

42(44)

2019-04-11

KSKF/2019:164

§ 85
Motion - Skolcoach för en tryggare skola
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Tatjana Gudmundsgårdh (SD), Fredrik Elf (SD) samt Anton Berglund (SD) har den 9
april 2019 lämnat in en motion – Skolcoach för en tryggare skola.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att utreda möjligheterna att införa skolcoacher i Eskilstuna kommun enligt
motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2019:167

§ 86
Interpellation - Vaccinera personalen i förskolan
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Helen Wretling (L) har den 10 april 2019 lämnat in en interpellation – Vaccinera
personalen i förskolan.
Interpellationen ställs till förskolenämndens ordförande Björn Larsson (S).
______
Beslutet skickas till:
Björn Larsson (S)
Helen Wretling (L)
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§ 87
Interpellation - Ökad otrygghet i skolan måste mötas
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 10 april 2019 lämnat in en interpellation – Ökad otrygghet i
skolan måste mötas.
Interpellationen ställs till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Stefan Krstic (L)
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