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KSKF/2016:1

§ 113
Val till kommunala uppdrag
Vid dagens sammanträde finns inga valärenden att behandla.
______
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KSKF/2016:349

§ 114
Årsplan 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna
förslag.
2. För 2017 fastslås resultatmålet 2,5 procent av skatteintäkterna och det generella
statsbidraget.
3. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017.
4. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaternas förslag till årsplan för år 2017. Övriga
ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
5. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 546 miljoner
kronor för år 2017 och 398 miljoner kronor för 2018.
6. Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.
7. En beloppsram för tillfälliga lån (limit för koncernkontokredit och upplåning
som har kortare löptid än ett år) föreslås till 500 miljoner kronor för 2017.
8. Nämnder och bolag får i uppdrag att redovisa sina planerade åtaganden i sina
verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och
prioriteringar för 2017.
9. Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela
kapitalkostnader för vartefter beslutade investeringsobjekt som färdigställs.
10. Högst 500 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att
täcka beräknat finansieringsbehov.
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Deltar ej i beslutet
Niklas Frykman (L), Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD), Seppo
Vuolteenaho (SD) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) deltar ej i beslutet om
kommunledningskontorets förslag.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 31 maj 2016 inkommit
med förslag till årsplan 2017.
Vänsterpartiet har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Miljöpartiet de gröna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Liberalerna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Kristdemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Sverigedemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Kommunledningskontoret har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till beslut i
9 punktsatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl
(M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till årsplan 2016.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till årsplan 2017.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till årsplan 2017.
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Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2017.
Under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2017, yrkar Jimmy Jansson (S),
Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl
(M) samt Arne Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2017.



Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till årsplan
2017.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag till årsplan
2017.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2017.



Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontortes förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på de fyra förslagen till årsplan 2017 mot varandra. Under förutsättning
att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till årsplan 2017, ställer han därefter proposition på Jimmy
Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets förlag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2017
samt bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:257

§ 115
Ägardirektiv år 2017 för Eskilstuna Kommunföretag
AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för
år 2017 godkänns.

Reservation
Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet till förmån för det egna förslaget.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 31 maj 2016 inkommit
med förslag till ägardirektiv år 2017 för Eskilstuna Kommunföretag AB. Av
skrivelsen framgår bland annat att årliga ägardirektiv är ett av de styrinstrument
genom vilka kommunfullmäktige utövar sin ägarroll inom
kommunföretagskoncernen.
I ägardirektiven kan kommunfullmäktige – via uppdrag till bolagskoncernen –
påverka ortens utveckling och viktiga förhållanden till kommuninvånarna.
Ägardirektiven 2017 innehåller ägarens ambitioner i fråga om inriktning och
uppdrag för bolagskoncernen kommande år. Direktiven har ambitionen att vara
långsiktiga och anger därför en tydlig inriktning i form av generella direktiv som
gäller tillsvidare. Direktiven innehåller också specifika direktiv som uttrycker en
rad uppdrag inför kommande år.
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Ägardirektiven betonar att moderbolagets syfte är bland annat att arbeta för ökad
samverkan mellan bolagen och med kommunen samt att strategiska planer
beslutade av kommunfullmäktige genomförs av bolagen.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Moderbolaget ska tillse att avkastningskravet för koncernen (definierat som
nettomarginal, det vill säga resultat efter finansiella poster i förhållande till
omsättningen) ska uppgå till 3 procent år 2017. Moderbolaget fördelar det på
dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive
verksamhet. Soliditeten i bolagen ska inte understiga 12 procent. Inriktning ska
vara att långsiktigt optimera ägarens nytta från bolagskoncernen.
Utdelningskravet från bolagen är 41 miljoner för 2017, varav elva miljoner kronor
ska Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätta av resultatet i särskild utdelning till
ägaren som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen. Utdelningen ska
härutöver svara mot uppväxlingen till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och
Munktell Science Park. Kommunföretag får i uppdrag att se över möjligheten att
höja den långsiktiga utdelningsnivån.
Vänsterpartiet har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv för år
2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Miljöpartiet de gröna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv
för år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Liberalerna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2017
till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Kristdemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv för
år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Sverigedemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv
för år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Ulf Ståhl (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar
bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
ägardirektiv 2017.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till ägardirektiv 2017.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv 2017.
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Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv 2017.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv 2017.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag till
ägardirektiv 2017.



Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till
ägardirektiv 2017.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv 2017.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen till
ägardirektiv 2017 ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv
2017 för Eskilstuna Kommunföretag AB.
______
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KSKF/2016:350

§ 116
Förändringar av bedömning av tilläggsbelopp 2016
Beslut
Ärendet avskrivs för vidare handläggning.
______
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KSKF/2016:283

§ 117
Begäran om tilläggsanslag 2016 till
överförmyndarnämnden
Beslut
Behov av resursförstärkning 2016 och 2017 tillgodoses genom en omfördelning av
den statliga ersättningen från Migrationsverket för nyanlända utan justering av
budgetramen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att överförmyndarnämnden
framställer till Eskilstuna kommun att nämnden beviljas 530 000 kronor i
resursförstärkning för 2016.
Bakgrunden är det ökade antalet ensamkommande barn. Från september i fjol till
och med den 15 mars i år har överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs
kommuner tagit emot 598 ansökningar om god man för ensamkommande barn.
Under perioden januari – augusti i fjol tog nämnden emot 155 ansökningar, varav
100 ansökningar inkom under juni - augusti.
En god man för ensamkommande barn ska enligt lagstiftningen förordnas så snart
det är möjligt. Nämndens åtagande för 2015 var att detta skulle ske inom 7
kalenderdagar. Detta åtagande kunde nämnden endast leva upp till under våren
2015. För 2016 ändrade därför nämnden åtagandet till 20 kalenderdagar, för
närvarande dröjer det dock upp till 3-4 månader innan ett barn får en god man.
För att nämnden ska kunna rekrytera, utbilda, förordna och kontrollera gode män
för ensamkommande barn och leva upp till lagstiftarens krav och förväntningar
behöver ytterligare resurser tillföras nämnden.
Det är svårt att bedöma hur många ensamkommande barn som i år kommer att söka
sig till Sverige. Migrationsverket har beskrivit tre scenarier, vilka innebär att det
kommer 12 000 – 27 000 barn. Om lika stor andel av dem anvisas respektive
placeras i Eskilstuna och Strängnäs som under 2015 innebär det 180 – 405 barn.
Förvaltningens bedömning är att behovet av resursförstärkning för återstoden av
2016 uppgår till 650 000 kronor. Det täcker löner inklusive po-påslag, lokalhyra
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med mera för 2 medarbetare under 8 månader. Eftersom 80 procent av
ansökningarna om god man för ensamkommande barn under 2015 gällde barn i
Eskilstuna och 20 procent gällde barn i Strängnäs föreslås att kostnaden för
resursförstärkningen fördelas i samma proportion mellan kommunerna. Det vill
säga 520 000 kronor för Eskilstuna kommun och 130 000 kronor för Strängnäs
kommun.
Nämnden får följa utveckling under året och i den preliminära verksamhetsplan för
2017 samt inför beslut om kompletterande årsplan och budget för 2017 återkomma
med beskrivning av de mer långsiktiga behoven
Kommunledningskontorets synpunkter
Genom omfördelning av den statliga ersättningen från Migrationsverket för
nyanlända kommer behovet av resursförstärkning för 2016 och 2017 att klaras utan
justering av budgetramen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Överförmyndarnämnden
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KSKF/2016:340

§ 118
Begäran om medel för en kommunal IT-skola från
och med 2017
Beslut
1. Finansiering för en kommunal IT-skola beaktas i samband med årsplan
2017.
2. Inriktning och omfattning av en kommunal IT-skola bör hanteras i
samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd
och kultur- och fritidsnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att barn- och utbildningsnämnden har
föreslagit att kommunstyrelsen ska reservera medel för en kommunal IT-skola från
och med 2017. Nämnden har även föreslagit att kommunstyrelsen ska ge nämnden
i uppdrag att ta fram förslag på inriktning och omfattning av en kommunal IT-skola
från och med 2017.
Eskilstunas näringsliv tog under hösten 2015 kontakt med Eskilstuna kommun för
att diskutera möjligheter till att starta en kommunal IT-skola i samarbete med skola
och IT-företag i kommunen. En förstudie sattes igång för att undersöka
förutsättningarna för ett sådant samarbete.
Förstudien har resulterat i ett förslag att testa konceptet i ett pilotprojekt under
hösten 2016 och att starta en permanent IT-skola för elever i såväl kommunala som
fristående skolor i kommunen under 2017.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen reserverar medel i sin
budget från och med 2017 för att bedriva en kommunal IT-skola och ger ett
uppdrag till nämnden att ta fram förslag på inriktning och omfattning av en
kommunal IT-skola från och med 2017.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Finansiering från och med 2017 beaktas i arbetet med årsplan 2017. Inriktning och
omfattning av en kommunal IT-skola bör hanteras i samverkan mellan barn- och
utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Torshälla stads nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
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KSKF/2016:324

§ 119
Begäran om finansiering för utredning av
upphandling av Hem och vård eller boende för
barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Beslut
Kommunstyrelsen finansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) med 716 000 kronor. Finansiering sker ur kontot
för modern kommun.

Reservationer
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att socialnämnden framställer till
kommunstyrelsen att nämnden beviljas 716 000 kronor för att utreda
förutsättningarna att upphandla vård enligt lagen om valfrihet (LOV).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016 (KSKF/2016:16) att ge
socialnämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige så
att frågan om att införa upphandling enligt lagen av valfrihetssystem (LOV)
avseende vård för unga/familj samt vuxna i hem för vård och boende kan avgöras.
För att genomföra utredningen behöver socialnämnden tillföras resurser genom en
särskild projektledare och som har tillgång till en arbetsgrupp som kan biträda med
att ta fram underlag. Personalkostnaderna bedöms till 716 000 kronor.
Kommunledningskontorets bedömning
Socialnämnden har gjort en bedömning att det skulle vara fördelaktigt att använda
lagen om valfrihet (LOV) i upphandling av hem för vård och boende (HVB) för
barn, ungdom, familj samt vuxna.
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Införande av LOV för HVB är komplext och resurskrävande varför ett noggrant
förarbete med analys av resursbehov, innehåll, omfattning och ansvar är direkt
nödvändigt. Kommunledningskontoret bedömer att utredningen är av intresse för
flera delar av den kommunala verksamheten och därför föreslås kommunstyrelsen
bevilja socialnämndens framställan om finansiering med 350 000 kronor. Den del
som återstår av finansieringen bör socialnämnden klara i ram.
Finansiering
Socialnämnden framställer till kommunstyrelsen att nämnden beviljas 716 000
kronor för att utreda förutsättningarna att upphandla vård enligt lagen om valfrihet.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att socialnämnden bör klara del av
finansieringen på egen hand. Eftersom utvecklingsarbetet är intressant för andra
delar av kommunens verksamheter så är det rimligt att kommunstyrelsen tar del av
kostnaden.
En delfinansiering med 350 000 av totalt 716 000 kronor hämtas ur medel för
modern kommun.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Platser på HVB för barn, ungdomar, familjer och vuxna är ett område som
kommunen redan idag upphandlar genom Vårdförbundet Sörmland och en stor del
av placeringarna sker idag utanför ramavtal beroende på att det är brist på platser
eller att inget HVB med avtal kan tillgodose just det behov som uppstått.
Stödboende är en form som är relativt ny och där det idag inte finns några
ramavtal. Ett uppdrag till socialnämnden att göra en fördjupad analys och ta fram
ett beslutsunderlag bör beskriva konsekvenserna för en hållbar utveckling och en
effektiv organisation.
Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse, daterad den 12 maj 2016:
Kommunstyrelsen finansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV) med 350 000 kronor.

Yrkanden
Göran Gredfors (M) yrkar först avslag på kommunledningskontorets förslag.
Därefter yrkar Göran Gredfors (M) bifall till socialnämndens framställan,
innebärande att kommunstyrelsen finansierar socialnämndens utredning av
upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med 716 000 kronor.
Finansiering sker ur kontot för modern kommun.
Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag samt avslag på Göran Gredfors (M) förslag.
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Marie Svensson (S), Arne Jonsson (C) samt Annelie Klavins Nyström (M)
instämmer i Göran Gredfors (M) yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Göran Gredfors (M) med fleras yrkande om bifall till socialnämndens
framställan, innebärande att kommunstyrelsen finansierar socialnämndens
utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med
716 000 kronor. Finansiering sker ur kontot för modern kommun.



Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om avslag på Göran Gredfors (M)
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Göran Gredfors (M) med fleras förslag att bifalla
socialnämndens framställan, innebärande att kommunstyrelsen finansierar
socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
med 716 000 kronor. Finansiering sker ur kontot för modern kommun.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2016:355

§ 120
Försäljning av Slagsta 1:25
Beslut
Köpeavtal berörande Slagsta 1:25 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Slagsta 1:25 är en obebyggd
fastighet om 19750 kvadratmeter för kontor och handelsändamål längs västerleden.
Köparen, Eskilstuna Projektutveckling AB, önskar förvärva fastigheten och
bebygga den med lokaler för handel som avses hyras ut till ett flertal aktörer.
Fastigheten är den sista kommunägda fastigheten i exploateringen av Västerleden.
Samtliga kostnader och investeringar längs västerleden finansieras genom
försäljningar av mark. Projektet kan efter försäljningen slutredovisas med positivt
resultat.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, mark- och exploatering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2016-05-31

19(71)

KSKF/2016:353

§ 121
Politisk organisation inför ny mandatperiod samt
översyn av ersättningsreglementet för
förtroendevalda
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden som inleds den 15
oktober 2018 bestå av 65 ledamöter. Andelen ersättare ska vara hälften av det
antal platser varje parti får i kommunfullmäktige, dock minst två per parti.
2. Valnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändrad valkretsindelning
inför valet till kommunfullmäktige 2018 med inriktningen att Eskilstuna
kommun ska ha två valkretsar. Valnämndens förslag till ny valkretsindelning
ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 15 april 2017.
3. Från och med mandatperioden som inleds den 1 januari 2019 ska kommunens
nämnder ha följande antal ledamöter och ersättare:
Kommunstyrelsen
15 ledamöter och 7 ersättare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 13 ledamöter och 6 ersättare
Barn- och utbildningsnämnden
13 ledamöter och 6 ersättare
Kultur- och fritidsnämnden
13 ledamöter och 6 ersättare
Miljö- och räddningstjänstnämnden
13 ledamöter och 6 ersättare
Socialnämnden
13 ledamöter och 6 ersättare
Stadsbyggnadsnämnden
13 ledamöter och 6 ersättare
Torshälla stads nämnd
13 ledamöter och 6 ersättare
Valnämnden
7 ledamöter och 3 ersättare
Vård- och omsorgsnämnden
13 ledamöter och 6 ersättare
Överförmyndarnämnden
5 ledamöter och 5 ersättare
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till nya regler för partistöd,
vilka ska träda ikraft den 15 oktober 2018.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa nya regler för anställningsvillkor
m.m. för politiska sekreterare, vilka ska träda ikraft den 1 januari 2019.
6. Arvodeskommitténs utredning av kostnader för arvoden och ekonomisk
ersättning till förtroendevalda läggs till handlingarna.
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7. Arvodeskommittén får i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys där
Eskilstuna kommuns ersättningsreglemente för förtroendevalda jämförs med
liknande kommuners bestämmelser avseende nivåer och system för arvoden till
förtroendevalda. I uppdraget ingår att se över arvodesnivån för gruppledare samt
att utreda frågan om arvodering vid delat gruppledarskap. Arvodeskommittén
ska utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som kan hålla
kostnadsutvecklingen nere. Arvodeskommittén ska senast den 17 oktober 2016
överlämna sitt förslag till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammansättning
Varje kommun beslutar, utifrån bestämmelserna i kommunallagen, hur många
ledamöter dess fullmäktige ska ha. Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda
tal och minst 61 stycken för en kommun av Eskilstunas storlek. Beslut om ändring
av antalet ledamöter ska fattas av kommunfullmäktige senast i februari månad 2018
för att tillämpas vid valet i september samma år.
Eskilstuna kommun har idag 79 ledamöter. En jämförelse med övriga kommuner
visar att Eskilstuna har den sjunde största fullmäktigeförsamlingen i Sverige.
Stockholm (101), Norrköping (85), Uppsala (81), Sundsvall (81), Jönköping (81)
och Göteborg (81) har fler ledamöter i kommunfullmäktige medan Linköping har
lika många ledamöter som Eskilstuna. Några exempel på andra större kommuner
som har färre ledamöter än Eskilstuna är Borås (73), Örebro (65), Umeå (65), Lund
(65), Helsingborg (65), Gävle (65), Västerås (61), Huddinge (61), Nacka (61) och
Malmö (61).
Kommunen beslutar också om principerna för hur många ersättare som ska utses.
Antalet ersättare ska utgöra en viss andel av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige. Andelen ersättare får vara högst hälften av partiets antal ledamöter.
Varje parti har dock rätt till minst två ersättare. Alla kommuner utom två följer den
här modellen om högsta antalet tillåtna ersättare. Det innebär att
kommunfullmäktige i Eskilstuna idag har 42 ersättare.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott antas det finnas majoritet för ett
förslag om att kommunfullmäktige ska minskas till 65 ledamöter från och med
nästa mandatperiod. Om det är kommunfullmäktiges vilja att ändra antalet
ledamöter rekommenderar kommunledningskontoret att modellen för att utse
ersättare ska vara oförändrad.
Valkretsindelning i valet till kommunfullmäktige
En kommun av Eskilstunas storlek får delas in i valkretsar. Förutsättningarna i
vallagen har ändrats sedan valet 2014 och det finns nu en högre grad av frivillighet
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för kommunerna. För närvarande är cirka 80 kommuner indelade i valkretsar,
medan övriga kommuner har valt ett system med en valkrets för hela kommunen.
Ändringarna i vallagen innebär också att utjämningsmandat införs i kommuner som
är indelade i valkretsar, vilket stärker proportionaliteten. I valkretsindelade
kommuner är 9/10 av mandaten fasta valkretsmandat och resten är
utjämningsmandat. Som nämnts ovan är det kommunfullmäktige som beslutar om
hur många mandat fullmäktige ska ha, medan det är länsstyrelsen som beslutar om
antalet mandat för varje valkrets. Det införs också en småpartispärr, vilken är tre
procent av rösterna för kommuner som är indelade i valkretsar. Dessa regler gäller
från och med 2018 års val.
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober
året före det valår då den nya indelningen ska gälla första gången. Beslutet ska
därefter slutgiltigt fastställas av länsstyrelsen för att gälla.
Eskilstuna kommun är indelad i fyra valkretsar. I samband med en ändring av
antalet ledamöter i kommunfullmäktige och att ändringarna i vallagen träder ikraft,
är det också lämpligt att se över valkretsindelningen. Kommunledningskontoret
föreslår att valnämnden ska få i uppdrag att ta fram förslag till ändrad
valkretsindelning inför valet till kommunfullmäktige 2018.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inriktningen för
utredningen ska vara en indelning i två valkretsar, men olika alternativ bör belysas
i utredningen.
Antal ledamöter och ersättare i nämnderna
Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna är idag 15 respektive 8 i samtliga
nämnder utom valnämnden som är 7 ledamöter och 3 ersättare. Den gemensamma
överförmyndarnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare. En förändring av antalet
ledamöter i den gemensamma nämnden förutsätter beslut även i Strängnäs
kommunfullmäktige.
Efter beredning i kommunstyrelsens arrbetsutskott lämnas ett alternativ som
innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis ska ha 15 ledamöter, medan
övriga nämnder med 15 ledamöter från och med den kommande mandatperioden
ska ha 13 ledamöter. Antalet ersättare har i underlaget satts till hälften av antalet
ledamöter. Valnämnden och överförmyndarnämnden har i det alternativ som
presenteras samma antal ledamöter och ersättare som idag.
Partistöd
Partistöd i Eskilstuna kommun utgår dels som ett grundstöd till alla partier med
representation i kommunfullmäktige, samt dels som ett mandatbundet stöd. Om
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antalet mandat i kommunfullmäktige ändras är det lämpligt att se över reglerna för
fördelning av partistöd.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inriktningen ska vara
att den totala budgeten för partistödet samt fördelningsprincipen mellan partierna
ska vara ungefär densamma som idag, men att systemet anpassas till ett färre antal
fullmäktigeledamöter.
Politiska sekreterare
Som stöd till de förtroendevalda finns politisk sekreterarresurs för respektive parti
med en sysselsättningsrad på fyra procent per kommunfullmäktigemandat. I
samband med en ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktige är det också
rimligt att se över fördelningen av resurs som politisk sekreterare.
Det är kommunstyrelsen som fastställer regler för anställningsvillkor m.m. för
politiska sekreterare. Det är också kommunstyrelsen som formellt anställer de
politiska sekreterarna.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att regelverket för
politiska sekreterare ska ses över och revideras. En fråga att utreda är om det bör
finnas en miniminivå för politisk sekreterarresurs för varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige.
Översyn av arvoden och ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2015, § 253, om kompletteringar
av årsplan för 2016. I det beslutet fick arvodeskommittén i uppdrag att under 2016
se över ersättningsreglementet. Bakgrunden till uppdraget är att kostnaderna för
förtroendevalda har ökat under de senaste åren.
Arvodeskommittén har gjort en utredning av orsakerna till kostnadsutvecklingen
mellan 2014 och 2015, vilken överlämats till kommunstyrelsen (bilaga).
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att arvodeskommittén
ska få i uppdrag att jämföra Eskilstunas regler med andra kommuner, samt utifrån
den jämförelsen lämna förslag på åtgärder som kan hålla kostnadsutvecklingen
nere. I uppdraget ingår att se över arvodesnivån för gruppledare om antalet
ledamöter i kommunfullmäktige ändras, eftersom arvodet idag är knutet till antalet
mandat, samt att ytterligare utreda frågan om arvodering vid delat gruppledarskap.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
maj 2016.
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Deltar ej i beslutet
Niklas Frykman (L) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Maria Chergui (V) reservarar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reservarar sig muntligt mot
beslutet.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Arne Jonsson (C) samt Ingrid Sermeno
Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningens förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på bifall till kommunledningskontorets förslag med
följande tillägg:
 Att politisk gruppledare får närvarorätt på samtliga nämndsammanträden.
 Att politisk sekreterare får närvarorätt på samtliga nämndsammanträden.
 Att närvarorätten gäller även bolagsstyrelsesammanträden.
Seppo Vuolteenaho (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på kommunledningskontorets
förslag.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om tillägg.



Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons
(SD) tilläggsyrkanden.

Ordföranden föreslår först en propositionsordning som innebär att bifall till
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kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag till detsamma. Om
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag, föreslår
ordföranden att Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag samt att Kim Fredrikssons
(SD) tilläggsyrkanden avslagits.
______
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KSKF/2015:532

§ 122
Utbetalning av partistöd för andra halvåret 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd utbetalas för andra halvåret 2016 enligt följande:
Socialdemokraterna
689 750 kronor
Moderaterna
445 000 kronor
Sverigedemokraterna
356 000 kronor
Miljöpartiet
200 250 kronor
Vänsterpartiet
200 250 kronor
Liberalerna
155 750 kronor
Centerpartiet
133 500 kronor
Kristdemokraterna
111 250 kronor

Deltar ej i beslutet
Göran Gredfors (M) samt Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade den
27 augusti 2015 att revidera reglerna för partistöd. Revideringen innebär bland
annat att kommunfullmäktige ska fatta beslut om utbetalning av partistöd i juni och
december.
Partistödet ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i komunfullmäktige och ledamot är fastställd
enligt 14 kapitlet vallagen. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk
person.
Av regelverket framgår att det mandatbundna stödet för ledamot som inte längre
representerar något parti ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen
valdes in i kommunfullmäktige.
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Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Prisbasbeloppet för år
2015 uppgår till 44 500 kronor. Grundstödet uppgår till tre prisbasbelopp per år
och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga ledamotsplatser i
kommunfullmäktige är tillsatta enligt 14 kapitlet vallagen. Det ger följande
fördelning av partistödet.
Parti

Mandat

Totalt partistöd
2016

Partistöd 2016,
månad 7‐12

Socialdemokraterna

28

1 379 500 kr

689 750 kr

Moderaterna

17

890 000 kr

445 000 kr

Sverigedemokraterna

13

712 000 kr

356 000 kr

Miljöpartiet

6

400 500 kr

200 250 kr

Vänsterpartiet

6

400 500 kr

200 250 kr

Liberalerna

4

311 500 kr

155 750 kr

Centerpartiet

3

267 000 kr

133 500 kr

Kristdemokraterna

2

222 500 kr

111 250 kr

79

4 583 500 kr

2 291 750 kr

Totalt

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:342

§ 123
Upplösning av krisledningsnämnden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden upphör och de förtroendevaldas uppdrag i
krisledningsnämnden återkallas från och med den 1 juli 2016, då kommunstyrelsen
övertar uppdraget som krisledningsnämnd.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår att i varje kommun ska det finnas en
krisledningsnämnd. Uppdraget kan fullgöras av en separat krisledningsnämnd eller
ligga inom en annan nämnds ansvarsområde. I de fall uppdraget ligger inom en
annan nämnds ansvarsområde är det i regel kommunstyrelsen som är den nämnd
som fullgör uppdraget.
Eskilstuna kommun har tidigare valt att ha en separat krisledningsnämnd. I
samband med en revidering av kommunstyrelsens reglemente beslutade dock
kommunfullmäktige, den 28 april 2015, att kommunstyrelsen ska vara kommunens
krisledningsnämnd. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016. Formellt ska ett
beslut fattas om att upplösa den nuvarande krisledningsnämnden från och med
samma tidpunkt.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:250

§ 124
Reviderat reglemente för gemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård (NSV) antas, för Eskilstuna kommuns del, i enlighet med nämndens
förslag från den 9 februari 2015, § 7.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att gemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) är en gemensam nämnd där länets
kommuner och Landstinget Sörmland ingår. Landstinget Sörmland är värdkommun
och den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation.
Syftet med nämnden är bland annat att ta tillvara de synergier som ligger en
samverkan mellan huvudmännen i hela regionen, öka effektiviteten, förbättra
kvaliteten och skapa likvärdig service.
Inom nämnden har ett förslag till reviderat reglemente tagits fram. Nämnden har i
sitt beslut från den 9 februari 2015 beslutat ställa sig bakom förslaget. För att
reglementet ska träda ikraft behöver det antas i samtliga huvudmäns fullmäktige.
Reglementet för NSV trädde ikraft i samband med den nya mandatperioden.
Nämnden anser nu att reglementet behöver revideras. Följande ändringar redovisas
i ärendet från nämnden:
 Ett förtydligande av vårdgivaransvaret för hjälpmedelsförsörjningen
 En lättnad i kravet på efterlevnad av värdlandstingets budgetprocess
 Ett förtydligande kring justering av protokoll
 En ny paragraf som förtydligar möjligheten till delegering
 Gällande beredskapsgrupper stryks hjälpmedelscentralens beredningsgrupp
medan beredning via länsstyrelsegruppen för närvård blir obligatorisk.
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Utöver det innehåller det reviderade förslaget några förändringar som bedöms vara
av redaktionell karaktär.
Kommunledningskontoret har berett ärendet. I beredningen har de förvaltningar
som berörs av den gemensamma nämndens verksamhet fått tillfälle att yttra sig.
Yttrande har inkommit från Torshälla stads nämnd som tillstyrker NSV:s förslag.
Kommunledningskontoret har inga invändningar mot det reviderade förslaget. Det
är bra att reglementet är ett levande dokument som nu förtydligas rörande ansvaret
och bättre anpassas till de verkliga förhållandena för nämndens arbetssätt.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Eskilstuna kommun för sin del antar
förslaget till reviderat reglemente i enlighet med NSVs förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:339

§ 125
Godkännande av beslut om priser och nivå på
rabatter för kommande Sörmlandstaxan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort i
enlighet med framlagda principer och redovisad pristabell, godkänns.

2.

Eskilstuna kommun noterar att det i Stockholms läns landsting pågår en
översyn av priser med följd att frågan om nivån på pris för länskort kan
komma att behöva lyftas för övervägande och kompletterande beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att hos myndigheten har beslut
kopplade till Sörmlandstaxan inklusive skolkort behandlats successivt sedan våren
2014 och principer för Sörmlandstaxan har hanterats vid flera tillfällen under 2015
och 2016 och beretts såväl i tjänstemannaled som politiskt. Vid dessa tillfällen har
frågor avseende principiell inriktning gällande zonindelning, produktsortiment,
prisstruktur, prisnivåer samt affärsregler gällande ålders- och tidsdifferentierade
taxor behandlats och tillstyrkts. Som följd av ovan har därefter, vid sammanträde
av den 16 mars 2016, direktionen i myndigheten beslutat om, under förutsättning
att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, dels
priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort i
enlighet med en redovisad prismodell, dels att skolkortsmodellen i Sörmlandstaxan
träder i kraft från höstterminens start 2016 och övriga delar i Sörmlandstaxan träder
i kraft från den 1 oktober 2016.
För Eskilstuna kommun beräknas Sörmlandstaxan, på helårsbasis och med
oförändrat resande, att innebära ökade intäkter med 1 461 541 kronor mer jämfört
med utfallet år 2014 (38 138 000 kronor). Detta motsvarar en ökning med 3.8
procent av Eskilstuna kommuns intäkter.
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Som följd av förändrad prissättning av skolkort beräknas Eskilstuna kommun få
249 976 kronor i lägre kostnader för skolkort och 52 867 kronor i ökade intäkter
från skolkort jämfört med utfallet år 2014. Nettoeffekten för Eskilstuna kommun
avseende skolkort är 302 843 kronor i minskade kostnader.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:331

§ 126
Handlingsplan för fyra Mälarstäder - Besöksnäring
Beslut
1. Handlingsplanen för besöksnäringen inom fyra mälarstäder godkänns.
2. Arbetet med handlingsplanen ska utvecklas avseende mål, kartläggning och
analys, Arlandas betydelse för regionen samt besöksnäringens betydelse för
övriga näringar.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att fyra mälarstäder (Enköping,
Strängnäs, Eskilstuna och Västerås) har undertecknat en avsiktsförklaring som
identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga
utvecklingsområden.
 Tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren
 Satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt
Mälaren
 Erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och
ett rikt kulturliv
 Går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för
företagsetableringar och investeringar
 Utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och
mångfald
 Utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling
 Verkar aktivt för att minska och effektivisera energianvändningen.
 Utvecklar besöksnäringen
Samarbetet ska stärka de fyra kommunerna, skapa mervärde och vara ekonomiskt
fördelaktigt. En del i det är att hitta gemensamma projekt som effektiviserar
kommunernas förvaltning. Befolkningen i fyra mälarstäder uppgår till 323 000
invånare vilket innebär att de fyra mälarstäderna tillsammans utgör Sveriges tredje
storstadsregion.
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Det är viktigt en analys görs av besöksnäringen för att definiera en gemensam
långsiktig strategi för samverkan inom och utveckling i fyra mälarstäder.
Handlingsplanen ska identifiera förutsättningar för en framgångsrik positionering
av destinationen som på sikt ska underlätta värvning av nyetableringar och ökat
antal besökare.
Under verksamhetsåret 2016/17 ska utvecklingsarbetet ge förutsättningar för nya
naturturistiska reseanledningar, att skapa tillväxt för besöksnäringens aktörer, nya
säsonger och förlängda vistelser samt stärka attraktionskraften för fyra mälarstäder.
Handlingsplanen belyser även den regionala utmaning gällande exportbearbetning,
marknadsföring och försäljning av befintliga och nya reseanledningar, som
besöksnäringsfunktionerna står inför i samband med stundande regionombildning
2017-2019.
Handlingsplanen avgränsar sig från viktiga affärsområden som mötesindustri och
evenemang. Dels med anledning av att dessa affärsområden inte är gemensamma
för samtliga fyra mälarstäder, men även med anledning av att visst samarbete redan
föreligger (Västerås-Eskilstuna) samt att utökat samarbete inte kräver förankring
hos kommunledning eller politik. Detsamma gäller andra former av samarbeten
kring befintliga besöksmål fyra mälarstäder.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen

Samverkan bygger på att de fyra kommunerna använder egna resurser inom
befintliga organisationer. Kostnader, i form av insatser med egen personal eller
genom externa tjänster, fördelas mellan kommunerna i förhållande till
kommunstorlek. Det innebär att kommunerna inte får några kostnader för någon
interkommunal organisation samt att alla vinner lika mycket på att till exempel
utredningsarbete betalas på fyra istället för att var och en ska göra sitt eget arbete.
Arbete med fyra mälarstäder sker inom förvaltningens ekonomiska ramar.
Uppföljning

Arbetet pågår kontinuerligt i de olika projekt som sätts igång. Kommuncheferna
utgör styrgrupp för samverkan och har till sitt stöd en arbetsgrupp.
Verksamhetsplanen som nu beslutats av kommuncheferna följs upp under och efter
verksamhetsåret.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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Beslutet skickas till:
Strängnäs kommun
Enköpings kommun
Västerås stad
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KSKF/2015:283

§ 127
Strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen antar förslaget till strategisk plan för bredband i
Eskilstuna kommun.
2. Återrapportering till kommunstyrelsens ska ske varje halvår.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen beslutade 26
maj 2015 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på ny
bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun i enlighet med uppdragsbeskrivning.
Strategi för bredband på landsbygden antogs av Kommunfullmäktige i juni 2010.
Dess handlingsplan är genomförd sedan 2012. Förslaget har sänts ut på remiss
inom främst kommunkoncernen från november 2015 till mars 2016. Synpunkterna
från remissinstanserna har varit omfattande och värdefulla och har till stor del
hanterats i det föreliggande omarbetade förslaget.
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun
som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur. Vi vill underlätta för marknadens aktörer att bygga ut
infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.
I förslaget till strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun sätts tre mål för
önskad utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil
bredbandsinfrastruktur samt kommunens roll som leverantör av e-tjänster. Varje
mål har tillhörande mått för uppföljning. Inom varje målområde formuleras ett
antal strategier för att närma sig målen med tillhörande aktiviteter.
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1. Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 procent av invånarna har tillgång till minst 100 Mbit/s fast bredband
till år 2020, med inriktningen 100 procent på sikt. Halvårsvis uppföljning
baserat på PTS kartläggning.
2. Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 procent tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket
verifieras av egna mätningar.
3. Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och användandet
av e-tjänster
Mått: 100 procent av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid
behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017.
100 procent av dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid
behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år
2018.
Finansiering
Den insats i förslaget till bredbandsstrategi som om det genomförs behöver
finansieras med kommunala medel är projektsstödsfunktionen för byalag. Den
föreslås vara gemensam för de samverkande fyra Mälarstäderna. Hur denna
funktion skulle organiseras behöver dock studeras närmare inom ramen för
samarbetet, så ett beslut om inrättande blir ett senare ärende.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Digitalt innanförskap genom bra bredband är en viktig fråga för allas
delaktighet i samhället, liksom möjlighet att bland annat sköta dagens skolarbete.
Miljömässig dimension God tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur ger möjlighet till
färre personbilsresor tack vare bland annat distansarbete och resfria möten.
Ekonomisk dimension Tillgång till bredband är idag en grundförutsättning för att kunna
driva de flesta former av företagande och utbildning.
Effektiv organisation har beaktats i målet om utveckling av kommunen som etjänsteleverantör samt förbättringar kring den kommunkoncerninterna IT-infrastrukturen.

Yrkanden
Arne Jonsson (C) yrkar på följande ändring under punkten 1, Mål: Tillgänglighet
till fast bredbandsinfrastruktur ska öka, i ärendebeskrivningen:
Mått: 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s senast år 2020. Årlig uppföljning baserat på PTS
kartläggning, ändras till:
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Mått: 90 procent av invånarna har tillgång till minst 100 Mbit/s fast
bredband till år 2020, med inriktningen 100 procent på sikt. Halvårsvis
uppföljning baserat på PTS kartläggning.
Arne Jonsson (C) yrkar vidare på följande ändring under punkten 11 andra stycket,
Organisation och förvaltning, i strategin:
Bredbandsstrategen rapporterar årligen planens måluppfyllnad till
kommunstyrelsen samt bedömer eventuellt behov av jutering på grund av
förändrade förutsättningar i markanden, ändras till:
Bredbandsstrategen rapporterar varje halvår planens måluppfyllnad till
kommunstyrelsen samt bedömer eventuellt behov av jutering på grund av
förändrade förutsättningar i markanden.
Slutligen yrkar Arne Jonsson (C) att en ny beslutspunkt läggs till:
2. Återrapportering till kommunstyrelsens ska ske varje halvår.
Jimmy Jansson (S), Ulf Ståhl (M), Annelie Klavins Nyström (M), Kim Fredriksson
(SD) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) instämmer i Arne Jonssons (C) yrkanden.
______
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KSKF/2016:346

§ 128
Årets stadskärna
Beslut
Eskilstuna kommunkoncern ska aktivt bidra i arbetsprocessen inför ansökan till
Årets stadskärna 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Innerstad har som
ambition att Eskilstuna ska bli Årets Stadskärna 2018. Årets Stadskärna är en
utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan som delas ut av Svenska
stadskärnor. Utmärkelsen har delats ut i 22 år i rad till svenska städer som under de
närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom
samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det
finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling. Både Örebro och
Västerås har nyligen blivit utsedda till Årets Stadskärna.
Det är Eskilstuna Innerstad som står för den formella ansökan. Samverkan mellan
privata och offentliga aktörer är en förutsättning för att bli utsedd.
Eskilstuna blev 2016 certifierade enligt Purple Flag. Detta arbete är ett steg i
riktningen mot Årets stadskärna. Den lila flaggan är symbolen för en säker, trygg
och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid.
Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring
och varumärkesbyggande. Att skapa en ekonomisk och attraktiv ort, stad eller
stadskärna med ett variationsrikt utbud av unika aktiviteter efter mörkrets inbrott
kräver ett nära samarbete och framförallt förståelse för olika aktörers intressen och
behov.
En aktuell QM-märkning (quality management) är också en förutsättning för att
kunna söka till Årets Stadskärna. Eskilstuna Innerstad planerar att lämna in en QMansökan årsskiftet 2016/2017.
I ansökan läggs fokus på hur stadskärnan har utvecklats, på resultat som kan
uppvisas och vilka effekter utvecklingsarbetet har uppnått. Det är det Svenska
stadskärnors jury som gör en samlad bedömning av stadskärnans utveckling de
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senaste åren. I utvärderingen tas hänsyn till: samarbete (Samverkansorganisation,
arbetsprocessen), utbud, skötsel och funktion, marknadsföring, fysiska
förändringar/projekt (utförda i samverkan eller av enskilda intressenter),
måluppföljning, framtid och motivering till varför Eskilstuna är värd utmärkelsen
Årets Stadskärna.
Arbetet som görs tillsammans med de aktörer som är aktiva i Eskilstuna kommer
att öka Eskilstunas attraktivitet ytterligare och ge en än mer levande innerstad.
Eskilstuna kommunkoncern tar genom beslutet tydlig ställning för samverkan för
en levande stadskärna, såväl på dagar, som kvällar och helger.
Finansiering
Projektet ska genomföras inom befintlig budget och redan beslutade stöd.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, mark- och samhällsbyggnad
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KSKF/2015:455

§ 129
Strategi för en sammanhållen och attraktiv skyltning
i Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till skyltstrategi för Eskilstuna kommunkoncern antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att strategin kan implementeras
hos berörda nämnder och bolag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att en tydlig och sammanhållen
skyltning är viktigt för en attraktiv stad och landsbygd. Strategin för skyltning ska
bidra till de strategiska målen attraktiv stad och landsbygd och effektiv
organisation genom en mer enhetlig och attraktiv skyltning och ett effektivare
arbetssätt.
På initiativ av stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
genomförde kommunledningskontoret våren 2014 en kartläggning av
skylthanteringen i Eskilstuna kommunkoncern med syfte att reda ut frågor kring
skylthantering; vem som är ansvarig för olika skyltar och om det finns några
identifierade problemområden.
Genom inventeringen kom det fram att förvaltningar och bolag har svårt att veta
vilka skyltar de ansvarar för och var gränsdragningen går mellan olika aktörer.
Samtliga förvaltningar och bolag som blev tillfrågade i inventeringen efterfrågade
ett kommunkoncerngemensamt skyltprogram.
I och med att skyltning sköts av olika nämnder, bolag och externa aktörer så är det
extra viktigt att samverkan mellan de olika parterna fungerar. Strategin syftar till
att ge stöd och vägledning för det arbetet. Strategin reglerar bland annat
ansvarsfördelningen vid skyltning, hur skyltning ska se ut för att kunna få en
enhetlig känsla i kommunen samt grundläggande förutsättningar för skyltning.
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Strategin har skickats på remiss till stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd, Eskilstuna kommunfastigheter, Eskilstuna
Energi och Miljö AB och Destination Eskilstuna. Samtliga nämnder och bolag
ställer sig positiva till att strategin antas, efter vissa revideringar.
Kommunledningskontoret har efter remissvaren bearbetat strategin och har nu i
uppdrag att säkra implementeringen hos berörda nämnder och bolag.
Strategin föreslås gälla från beslutsdatum.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Syftet med strategin är att bidra till en mer attraktiv stad och landsbygd och
stimulera besöksnäringen, som är en prioriterad bransch i handlingsplanen för fler
jobb. Strategin ska bidra till en mer effektiv organisation med en tydlig
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och bolag.
Strategin är även ett verktyg för arbetet med stadsläkning och kan därmed bidra till
social uthållighet.
Finansiering
Strategin förväntas inte leda till extra kostnader. Finansiering av skyltar ska precis
som idag ske inom befintliga projektbudgetar och befintlig ram.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:347

§ 130
Remiss av förslag - Revidering av Kulturpolitisk
handlingsplan
Beslut
Förslag till kulturpolitisk plan remitteras till kommunens samtliga nämnder,
styrelser, samverkansråd och beredningar. Även politiska partier, föreningar och
studieförbund och allmänheten ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet
ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 3 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommuns
kulturpolitiska handlingsplan antogs på kommunfullmäktiges sammanträde i maj
2012. Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle utvärderas och
revideras i samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats
och reviderats i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och
allmänhet under 2015 och 2016.
Det reviderade kulturpolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska
vara vägledande för kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan
tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande
åren.
Kommunledningskontoret föreslår att förslag till reviderat kulturpolitiskt program
remitteras till samtliga nämnder och bolag, politiska partier, kulturföreningar och
studieförbund. Även allmänheten ges möjlighet att yttra sig över förslaget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Syftet med den kulturpolitiska planen är att alla eskilstunabor ska ha möjlighet att
ta del av kultur. Planen bidrar till en ökad folkhälsa och har främst koppling till de
strategiska målen social uthållighet och attraktiv stad och landsbygd.
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Den kulturspolitiska handlingsplanen har ett barnrättsperspektiv och bidrar till att
all offentligt finansierad kulturverksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s
konvention om barns rättigheter.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
Samverkansråd
Beredningar
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KSKF/2016:348

§ 131
Remiss av förslag - Revidering av Idrottspolitisk
handlingsplan
Beslut
Förslag till idrottspolitiskt plan remitteras till kommunens samtliga nämnder,
styrelser, samverkansråd och beredningar. Även politiska partier, föreningar och
studieförbund och allmänheten ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandet
ska ha kommit in till kommunstyrelsen senast den 3 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommuns
idrottspolitiska handlingsplan Eskilstuna antogs på kommunfullmäktiges
sammanträde i mars 2011. Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle
utvärderas och revideras i samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Den idrottspolitiska handlingsplanen Eskilstuna har utvärderats och reviderats i
bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet under 2015
och 2016.
Det reviderade idrottspolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska
vara vägledande för kommunkoncernens arbete med idrott och motion. Förslag till
plan tydliggör ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de
kommande åren.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till reviderat idrottspolitiskt
program remitteras till samtliga nämnder och bolag, politiska partier,
idrottsföreningar. Även allmänheten ges möjlighet att yttra sig över förslaget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Syftet med den idrottspolitiska planen är att få fler eskilstunabor att idrotta och
motionera. Planen bidrar till en ökad folkhälsa och har främst koppling till de
strategiska målen social uthållighet och attraktiv stad och landsbygd.
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Den idrottspolitiska handlingsplanen har ett barnrättsperspektiv och bidrar till att
all offentligt finansierad idrottsverksamhet bidrar till att uppfylla målen i FN:s
konvention om barns rättigheter.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
Samverkansråd
Beredningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

46(71)

2016-05-31

KSKF/2016:288

§ 132
Samverkansöverenskommelse med Sundbyholms
travsällskap
Beslut
1. Kommunikationsdirektör får rätt att ingå samverkansöverenskommelse med
Sörmlands travsällskap och evenemanget Breeders Crown med ett belopp om
max 150 000 kronor.
2. 150 000 kronor avsetts årligen under åren 2016-2018.
3. Finansiering sker genom kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling
med 100 000 kronor samt genom kommunfullmäktiges representationsmedel
med 50 000 kronor.

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) samt Ingrid Sermeno Escobar (-)
deltar ej i beslutet.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
att ärendet ej återremitteras.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 16 maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun
och Sörmlands travsällskap har under ett flertal år på olika sätt haft
samverkan. Det har framför allt avsett evenemanget Breeders Crown men
även omfattat exempelvis reklamskyltar på travbanan, annonsering i
travprogram samt representation vid olika travlopp.
Den hästsport som bedrivs i Sundbyholm har stor betydelse för Eskilstunas
attraktivitet och för besöksnäringen i Eskilstuna. Breeders Crown är ett av
Eskilstunas allra största evenemang och lockar många besökare till
kommunen. Utvecklingen av travbanan till ett hästsportcenter har även
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inneburit att många tävlingar med SM- och NM-status har arrangerats i
Sundbyholm.
Kommunledningskontoret föreslår att all samverkan samlas i en gemensam
treårig samverkansöverenskommelse. Syftet är att på ett mer samlat och
strukturerat sätt fortsätta samverkan och därmed även säkra att Breeders
Crown som evenemang kan fortsätta genomföras i Eskilstuna.
Samverkansöverenskommelsen syftar även till att Sörmlands travsällskap ska
medverka i arbetet med att stärka Eskilstunas platsvarumärke.
Kommunledningskontoret föreslår därför att en
samverkansöverenskommelse ska tecknas med Sörmlands travsällskap på
motsvarande 150 000 kronor årligen för åren 2016-2018. Finansiering sker
med 100 000 kronor genom Eskilstuna kommuns ortsutvecklingspengar samt
med 50 000 kronor genom kommunfullmäktiges representationsbudget.
Förslag till samverkansöverenskommelse
Genom att teckna en gemensam samverkansöverenskommelse samlar kommunen
alla sina insatser under hela året i ett gemensamt avtal, med undantag för eventuella
måltidsbidrag.
Kultur- och fritidsförvaltningens kostnadsfria upplåtelse av lokaler förslås upphöra
eftersom det inte går i linje med det nya föreningsstödet.
Istället går kommunen in med ett kontant stöd motsvarande 150 000 kronor per år.
Som motprestation förväntas gratis upplåtelse av reklamskyltar på travbanan året
runt, annonser i ett antal travprogram och att Sörmlands travsällskap på annat sätt
exponerar Eskilstunas platsvarumärke i sin kommunikation samt står för ett gott
värdskap och amabassadörsskap för Eskilstuna.
I samverkansöverenskommelsen bör även ingå att Sörmlands travsällskap, i
samverkan med Destination Eskilstuna, ska verka för att utveckla evenemanget för
att det ska ge utökade turistekonomiska effekter.
Samverkansöverenskommelsen bör även omfatta analys och åtgärder ur ett genusoch mångfaldsperspektiv.
Kommunledningskontorets synpunker
Besöksnäringen är en av fyra branscher som ska prioriteras i näringslivsarbetet. Det
skapar arbetstillfällen i Eskilstuna som har en kompetensprofil som motsvarar
utbildningsnivån i Eskilstuna.
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Sörmlands travsällskap har en långsiktig strategi för att utveckla sin verksamhet
och att omvandla travbanan till en multiarena för många olika evenemang.
Destination Eskilstuna har deltagit i diskussionerna med Sörmlands travsällskap.
Genom att teckna en gemensam samverkansöverenskommelse ges förutsättningar
för att utveckla besöksnäringen och dessutom kan ett samarbete inledas avseende
platsvarumärket Eskilstuna där Sundbyholms travsällskap kan vara en kraftfull part
i varumärkesarbetet.
Kommunledningskontoret föreslås därför få i uppdrag att teckna en
samverkansöverenskommelse om 150 000 kronor årligen under perioden 20162018. Kostnaden föreslås belasta kommunstyrelsens medel för ortsutveckling med
100.000 kronor samt kommunfullmäktiges representationsmedel med 50.000
kronor.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt
socialt och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att
nå målet om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya
invånare samt främjar utvecklingen av fler jobb.
Sörmlands travsällskap bedriver en verksamhet som är viktig för besöksnäringen
och möjligheten att skapa fler jobb.
Sundbyholms travbana är miljöcertifierad.
Utveckling av travbanan innebär att mulitarenan kan utgöra en mötesplats för en
mansdominerad travsport och kvinnodominerad ridsport. Genom ett
samverkansöverenskommelse ges även möjlighet till samarbete med Sörmlands
travsällskap där mångfalds- och genusperspektiv beaktas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Mona Kanaan (S) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motiveringen att
ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för vidare beslut. Om ärendet
inte återremitteras väljer Kim Fredriksson (SD) att inte delta i beslutet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
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Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om återremiss av ärendet.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag finner ordföranden att det enbart
finns ett förslag till beslut, att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, kommunikation och delaktighet
Kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:341

§ 133
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015
för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Regionförbundet Sörmlands
revisorer har granskat regionförbundets verksamhet, årsredovisning, räkenskaper
samt styrelsens förvaltning för år 2015.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Revisorerna bedömer att ianspråktagna medel ligger inom ramen för god
ekonomisk hushållning och att finansiellt mål därmed uppfyllts.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningskontoret föreslår att Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse
beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:341

§ 134
Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Regionförbundet Sörmlands
årsredovisning redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för
2015. Årets utfall visar ett underskott på 5,2 miljoner kronor vilket är bättre än
budgeterat underskott på 6,0 miljoner kronor. Underskottet beror på planerad
omställning av verksamhetet vilket har kunnat hanteras inom ramen för ett starkt
eget kapital. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 16 830 000 kronor vilket
motsvarar en soliditet på 55 procent.
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen anmäls till
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:294

§ 135
Årsredovisning av donationsstiftelser 2015
Beslut
Stiftelsernas årsredovisningar för år 2015 godkänns.

Ärendebeskrivning
Konsult och uppdrag har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30 april
2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun donationsfonder 1
är en samförvaltning av 36 stycken stiftelser.
Tre av stiftelserna är skattepliktiga (Georg Noreus samstiftelse för miljövård,
Biblioteksstiftelsen samt Eskilstuna kommunal tjänstemmastiftelse). En stiftelse
(Gyllenhjelmska stiftelsen) betalar fastighetsskatt. De ingående stiftelsernas
ändamål enligt stadgarna är främjande av utbildning, socialverksamhet, miljö samt
kultur.
För de stiftelser som ingår i samförvaltningen och har en förmögenhet överstigande
1 500 000 kronor har upprättat särskilda årsredovisningar.
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisning för donationsstiftelser 2015
godkänns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Konsult och uppdrag
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KSKF/2015:552

§ 136
Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i
centrala Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, färdigställa en Hälsans stig i centrala Eskilstuna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
anlägga Hälsans stig i centrala Eskilstuna, har lämnats in till kommunfullmäktige
den 13 november 2015. Förslagställaren vill att kommunen ska anlägga en Hälsans
stig på befintliga gångstråk i anslutning till ån. Syftet är att främja folkhälsan och
för att fler ska upptäcka och ta del av de fina miljöerna runt ån. Hälsans stig är ett
koncept som finns i flera länder och i Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som
ansvarar. Det finns 126 stigar i Sverige och huvudsyftet är att få fler att börja
motionera mera genom promenader. Stigen ska vara trygg och säker,
tillgänglighetsanpassad och ha tydlig skyltning. Medborgarförslaget innehåller
föreslagen sträcka på 4,5 kilometer från Stadsmuseet via Stålforsbron och tillbaka
längs med ån.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning därefter till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-28 § 93 att bifalla en motion om att
anlägga en Hälsans stig. I Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun finns en
planerad sträckning runt ån.
Yttranden har inhämtats från kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
ställer sig båda positiva till förslaget. Därför föreslår kommunledningskontoret att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kultur- och
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fritidsnämnden, färdigställa en Hälsans stig i centrala Eskilstuna.

Finansiering
Kostnaden för produktion varierar beroende på vilka åtgärder som behövs för att
skapa stigen. I samband med att stigen produceras upprättar Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund ett avtal där kommunens åtaganden avseende underhåll och skötsel av
Hälsans Stig regleras.
Kostnaden för skyltning av Hälsans Stig varierar beroende på hur många skyltar
och infotavlor som behövs för att skyltningen ska bli tydlig. Erfarenheter från
produktionen av de stigar som producerats sedan 2006 visar att skyltar och
infotavlor till Hälsans Stig i genomsnitt kostar ca 5 000 kronor per kilometer. En
”normalstig” på 4 kilometer kostar uppskattningsvis 50 000 kronor enligt
HjärtLung. I det ingår bland annat informationsmaterial och skyltar.
Kostnaden för underhåll av skyltar och infotavlor varierar beroende på mängden
klotter och vandalisering i det område stigen är placerad. Normal driftskostnad
uppskattas till cirka 6 000 kronor/år för 4 kilometer Hälsans Stig.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Tillgång till motionsslingor i de centrala delarna av Eskilstuna bidrar till en stärkt
folkhälsa och att fler uppehåller sig i centrum under fler av dygnets timmar.
Hälsans stig ska vara tillgänglig, trygg och säker promenadväg nära
bostadsområden, arbetsplatser och där det är stimulerande att promenera. Det ska
vara enkelt att utnyttja stigen. Målet med Hälsans Stig är att få fler personer att
motionera mera genom att promenera.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:150

§ 137
Svar på medborgarförslag - Avvisa tältarna från
Ekeby camping
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att avvisa
tältarna från Ekeby camping, har lämnats in till kommunfullmäktige den 11
februari 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 48 att
överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget innehåller förslag om hur en olovlig camping på vid Ekeby
skulle kunna hanteras.
Situationen har sedan medborgarförslaget inkom förändrats och tältlägret finns inte
kvar. Förslaget är därmed inaktuellt och kan inte längre behandlas.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget ska anses
besvarat.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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KSKF/2016:227

§ 138
Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden
SOU 2016:5
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande över betänkandet ”Låt fler forma
framtiden!” (SOU 2016:5), daterat den 9 maj 2016, antas som Eskilstuna kommuns
yttrande över remissen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har fått
tillfälle att yttra sig över demokratiutredningens betänkande ”Låt fler forma
framtiden!” (SOU 2016:5).
Demokratiutredningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den
representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till
delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna
valen kan stärkas. Utredningen har två huvudspår som handlar om möjligheten att
utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för de representativa
beslutsformerna och om möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans
med andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen.
I betänkandet föreslås ett nytt mål för demokratipolitiken: En hållbar demokrati
som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Utredningen föreslår också
att en ny maktutredning ska tillsättas, vilken ska sammanställa kunskap om hur
maktförhållandena i det svenska samhället har förändrats sedan millenniumskiftet.
Bland de bedömningar och förslag som tas upp i utredningen kan särskilt följande
nämnas:
 En ny bestämmelse ska införas i kommunallagen om att fullmäktige ska verka
för att medlemmarna har förutsättningar att delta i politiska beslutsprocesser.
 Den idag frivilliga möjligheten för kommuner att ha medborgarförslag
avskaffas i kommunallagen. Istället införs en möjlighet för medborgare att
lämna folkmotion.
 En bred översyn ska göras av partistödet
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Möjligheter till föräldraledighet och sjukfrånvaro skrivs in i kommunallagen.
Fullmäktige ska kunna utse ersättare för den som är föräldraledig eller
frånvarande på grund av sjukdom.
Det ska vara möjligt för fullmäktige att låta en ledamot behålla sitt uppdrag
som ledamot eller ersättare i fullmäktige även vid en tillfällig flytt från
kommunen, till exempel på grund av studier.
Kommunallagen ska innehålla en bestämmelse om att kommuner och landsting
ska verka för att förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga
och säkra former.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen,
daterat den 9 maj 2016. I förslaget har kommunledningskontoret valt att främst
fokusera på de frågor som direkt rör den kommunala verksamheten, till exempel de
förtroendevaldas villkor, medborgardialog i kommuner och landsting,
medborgarförslag och folkmotion samt ungas delaktighet och inflytande.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till yttrande antas som Eskilstuna
kommuns yttrande över remissen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kulturdepartementet
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KSKF/2016:282

§ 139
Yttrande över promemorian - Hälsoväxling för
aktivare rehabilitering och omställning på
arbetsplatsen
Beslut
Kommunledningskontoret förslag till yttrande över promemoria ”Hälsoväxling för
aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna”, daterad den 23 maj
2016, antas som Eskilstuna kommuns yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har,
tillsammans med 25 andra kommuner, landsting och regioner, fått möjlighet att
yttra sig över betänkandet promemoria Hälsoväxling för aktivare rehabilitering
och omställning på arbetsplatserna.
Regeringen är djupt bekymrad över den sjukfrånvarosituation landet har varför
förslag enligt nedan framtagits. Regeringen beräkna att förslaget skulle minska
sjukförsäkringsutgifterna med mellan 2,2 och 4,4 miljarder kronor.
Promemorian har utarbetats av tjänstemän från Social- och finansdepartemenet
inom ramen för regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro. Uppdraget har varit att analysera och utarbeta förslag om
arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska
kunna återgå arbete.
I promemorian föreslås att:
arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av
arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen,
det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller för alla
arbetsgivare och är ett skydd mot allt för höga kostnader för små arbetsgivare,
personer med utsatt position på arbetsmarkanden ska undantas från arbetsgivarens
kostnadsansvar,
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

59(71)

2016-05-31

arbetsgivaravgifterna sänks med 0.16 procentenheter. Arbets-givarkollektivet
kompenseras därigenom för ökade kostnader som den rörliga
sjukförsäkringsavgiften medför så reformen i princip blir kostnadsneutral,
den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan
och debiteras arbetsgivares skattekonto.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till yttrande antas som Eskilstuna
kommuns yttrande över remissen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
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KSKF/2015:214, KSKF/2016:149,
KSKF/2016:43, KSKF/2015:94

§ 140
Anmälan av delegationsbeslut maj 2016
1. KSKF/2015:214 – Anmälan av delegationsbeslut – Överföring av
oförbrukade investeringsanslag från 2014 till 2015
Kommunledningskontoret har den 25 maj 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande överföring av oförbrukade investeringsanslag från
2014 till 2015, som anmäls och läggs till handlingarna.

2. KSKF/2016:149 – Anmälan av delegationsbeslut – Överföring av
oförbrukade investeringsanslag från 2015 till 2016
Kommunledningskontoret har den 25 maj 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande överföring av oförbrukade investeringsanslag från
2015 till 2016, som anmäls och läggs till handlingarna.

3. KSKF/2016:43 Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd av
nämnddelegation till tjänstemän på konsult och uppdrag i inkassoärenden
för perioden januari – februari 2016
Kommunledningskontoret har 9 maj 2016 inkommit med en delegationsrapport
gällande inkassoärenden för perioden januari – februari 2016, som anmäls och
läggs till handlingarna.

4. KSKF/2015:94 Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade med stöd av
nämnddelegation till tjänstemän på konsult och uppdrag i inkassoärenden
för perioden november – december 2015
Kommunledningskontoret har 9 maj 2016 inkommit med en delegationsrapport
gällande inkassoärenden för perioden november – december 2015, som anmäls
och läggs till handlingarna.
______
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KSKF/2015:562, KSKF/2016:279

§ 141
Anmälningsärenden maj 2016
1. KSKF/2016:279
Anmälan om avslutande av tjänst som politisk sekreterare för Miljöpartiet de
gröna

2. KSKF/2015:562
Analys av Eskilstuna kommuns arbete mot social oro för området Årby,
Lagersberg, Råbergstorp och Stenby
______
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KSKF/2015:463

§ 142
Extra ärende - Ansökan om bidrag till utställning om
Axel Oxenstierna, föreningen Kunskapsturism
Kafjärden
Beslut
1. Föreningen Kunskapsturism Kafjärdens ansökan om bidrag beviljas med
250 000 kronor under förutsättning att föreningen kan påvisa att den totala
finansiering som krävs för att genomföra projektet är säkrad.
2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens allmänna medel.

Jäv
Niklas Frykman (L) deltar ej i överläggningarna.

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
att ärendet ej återremitteras.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att i maj 2016 inkom en ansökan om
bidrag till kommunstyrelsen från föreningen Kunskapsturism Kafjärden.
Föreningen ansöker om 500 000 kronor för att bygga upp en utställning om Axel
Oxenstierna i kyrkstallet vid Jäders kyrka, där Oxenstierna har sin gravplats. Den
populärhistoriska utställningen är en del i ett större projekt där även ett idécentrum
ingår. Konceptet ska fungera som en plattform för att genom kulturell besöksnäring
främja bygden Kafjärden.
Sammanfattningsvis bedömer kommunledningskontoret att idén om en utställning
om Axel Oxenstierna är mycket intressant. Axel Oxenstierna är en känd historisk
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person som har haft stor betydelse för Sveriges utveckling. Därmed är även en
utställning om honom ett mycket intressant besöksmål, i synnerhet i kombination
med hans gravplats i Jäders kyrka. Ett projekt i Kafjärden stämmer väl överens
med kommunens strategiska mål om en attraktiv stad och landsbygd.
Det finns en preliminär tidplan för renovering av lokal och uppbyggnad av
utställning, men föreningen konstaterar att tidplanens giltighet förutsätter att
finansiering finns i sådan omfattning att arbetet inte hindras av brist på likvida
medel. Det totala investeringsbehovet för utställningen beräknas till 3 254 000
kronor varav 1 463 000 kronor avser uppbyggnad av själva utställningen. För att få
igång projektet och renovera utställningslokalen är föreningen beroende av att flera
ansökningar om bidrag beviljas. Besked saknas i dagsläget. Det är därmed svårt att
bedöma om projektet är möjligt att genomföra.
Sammantaget görs bedömningen att projektet är av stort intresse för kommunen,
men i nuläget saknas förutsättningar och underlag för att kommunen ska kunna
bidra med den summa föreningen ansökt om, 500 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås därför bevilja ansökan med 250 000 kronor under
förutsättning att föreningen kan påvisa att den totala finansiering som krävs för att
genomföra projektet är säkrad.
Eskilstuna kommun tecknar årligen flera samverkansöverenskommelser för
ortsutveckling och varumärket Eskilstuna. Kulturella aktiviteter gör Eskilstuna till
en mer attraktiv stad och vidgar utbudet av aktiviteter för Eskilstunaborna.
Kulturaktiviteter som bedöms ge stort intresse på nationell eller internationell nivå
och/eller lockar många besökare/övernattningar och samtidigt utvecklar Eskilstuna
som ort kan bli aktuella för samverkansöverenskommelser.
Beslut om samverkansöverenskommelser ska alltid ske med utgångspunkt från
visionen Eskilstuna – den stolta Fristaden, kommunkoncernens grundläggande
värderingar och varumärkesplattform. Verksamhet som stöttas ska vara
samhällsnyttig och bidra till att utveckla Eskilstuna som boende, företags- och
besöksstad och ha en tydlig koppling till Eskilstuna.
Samverkansöverenskommelser ska handläggas objektivt och affärsmässigt.
Kommunen ska särskilt uppmuntra ett aktivt jämställdhets-, integrations-,
mångfalds- och miljöarbete i enlighet med kommunens fastslagna ambitioner.
Eskilstuna kommun har 2014-06-19 KSKF/2014:306 beviljat Sörmlands
hembygdsförbund 75 000 kronor i bidrag till en förstudie för projektet
Kunskapsturism Kafjärden. Ytterligare medfinansiärer var Sparbanken Rekarne
med 50 000 kronor och Leader inlandet med 20 000 kronor.
Kommunledningskontoret gjorde då bedömningen att projektet var mycket
intressant ut ett destinationsutvecklingsperspektiv.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på att ärendet ska återremitteras med motiveringen att
ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för vidare beslut. Om ärendet
inte återremitteras väljer Kim Fredriksson (SD) att inte delta i beslutet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om återremiss av ärendet.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag finner ordföranden att det enbart
finns ett förslag till beslut, att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, kommunikation och delagtighet
Kommunledningskontoret, ledningsstaben
Föreningen Kunskapsturism Kafjärden
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KSKF/2016:365

§ 143
Extra ärende - Godkännande av aktieförsäljning
Parken Zoo i Eskilstuna AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Aktieöverlåtelseavtal och framåtblickande avtal med bilagor tillhörande ärendet,
innebärande att bland annat överlåtelse av samtliga aktier i Parken Zoo i Eskilstuna
AB till Mimir Capital AB för köpeskillingen 1 krona, godkänns.

Kommunstyrelses beslut för egen del
Tomträttsavtal mellan Eskilstuna kommun och Parken Zoo AB godkänns.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag fick i
uppdrag att utreda (i samråd med Parken Zoo och kommunstyrelsen) ägandet av
Parken Zoo i Eskilstuna AB. Marken är strategisk och ska ägas av kommunen.
Uppdraget innebar att utreda möjligheten till att avyttra verksamheten till ny ägare
med krav om att Parken Zoo ska finnas kvar och vara en turistattraktion som ska
utvecklas. I samband med utredningen gjordes även en översyn av parkenbadet,
som idag tillhör Parken Zoo, om det skulle ingå i försäljningen eller om det skulle
föras över till annat kommunalt bolag.
Eskilstuna Kommunföretag AB utredde möjligheten att avyttra Parken Zoo med
hjälp av upphandlad konsult, KPMG. Ett stort antal tänkbara intressenter
kontaktades och ett flertal anmälde intresse att ta del av ytterligare information
kring bolaget. Efter utvärdering och förhandling föreligger nu ett förslag till
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överlåtelseavtal inklusive bilagor. Köpet omfattar samtliga aktier i bolaget Parken
Zoo i Eskilstuna AB, inklusive camping och bad.
Rådigheten över marken har tidigare säkerställts genom överlåtelse från Parken
Zoo i Eskilstuna AB till Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun kommer att
upplåta marken till bolaget genom ett tomträttsavtal. Av avtalets § 12 framgår att
Eskilstuna kommun äger ett antal konstverk, placerade i parken, och att bolaget
upplåter mark/nyttjanderätt till kommunen. Kommunfullmäktige godkände den 26
november 2015, §254 att tomträttsavtal skulle ingås mellan kommunen och Parken
Zoo. Kommunfullmäktige överlämnade rätten till kommunstyrelsen att godkänna
tomträttsavtalet.
Parken Zoo i Eskilstuna AB säljs till en köpeskilling av 1 krona. Marken ägs
även fortsättningsvis av kommunen och upplåts till Parken Zoo genom ett
tomträttsavtal.
Bolaget ska vara skuldfritt på tillträdesdagen, vilken beräknas infalla under
perioden 1 augusti till 1 september. I bolaget beräknas vid övertagandet
finnas ett eget kapital om 46 miljoner baserat på budget 2016, förutsatt att
övertagandet sker den 1 september. Kapitalet inkluderar befintligt eget
kapital, om cirka 23 miljoner kronor och nedanstående preliminära tillskott
på 23,3 miljoner kronor.
Övertagandet regleras med ett tillträdesbokslut. Prognosen indikerar i
dagsläget en nettoskuld och komplettering av rörelsekapital på 2,5 miljoner
kronor.
De investeringar som planerats för 2016 uppgår till 16,4 miljoner kronor.
Dessa ska genomföras och finansieras av kommunen. Flera investeringar har
redan genomförts. Om någon investering inte genomförs tillförs köparen
motsvarande kapital.
Parken Zoo har under flera år gått med förlust och har en negativ budget för
2016. Kommunen står därför för en framtida omstrukturering på 10,7
miljoner kronor.
En del byggnader har ett eftersatt underhåll som behöver kompenseras. Det
avser bl.a. Pingvinen och Asienpaviljongen/Tigeranläggningen. I avtalet
ingår därför en fondering för eftersatt underhåll på totalt 8,7 miljoner kronor.
Sammanställning
Planerade investeringar
Investeringar planerade sedan årets början
Avräkning för redan gjorda investeringar per

16,4 mkr
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Tillträdesdagen (prel prognos)
Tillskott
Framtida omstruktureringar
Eftersatt underhåll
Prognos av nettoskulder och rörelsekapital
Summa

-15,0 mkr
10,7 mkr
8,7 mkr
2,5 mkr
23,3 mkr

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller garantier. Avvikelser från garantier måste
dock överstiga 200 000 kronor för att en kompensation ska bli aktuell. Taket
för de totala garantierna är fem miljoner kronor. Garantierna gäller i tolv
månader.
Det framåtsyftande avtalet säkerställer långsiktighet genom att tillskjutet
kapital stannar i bolaget. Det innebär att bolaget under de fyra första åren
endast kan dela ut egengenererade vinster och köparens eventuella egna
kapitaltillskott.
Om köparen bryter mot specifika villkor i avtalen kan kommunen hävda
återköpsrätt. Villkoren handlar bl.a. om olovlig utdelning till ägarna.
Ovanstående belopp är engångsbelopp. Efter aktieöverlåtelsen utgörs den
ekonomiska relationen mellan säljaren och dess olika bolag och förvaltningar och
Parken Zoo i Eskilstuna AB av affärsmässiga avtal.
Kommunledningskontorets bedömning
Eskilstuna Kommunföretag AB har genomfört uppdraget i en öppen process där ett
30-tal tänkbara köpare har kontaktats. Mimir AB har lagt ett bud på Parken Zoo i
Eskilstuna AB som har accepterats. Därmed har Eskilstuna Kommunföretag AB
genomfört sitt uppdrag och presenterat en köpare med ambitioner att utveckla
Parken Zoo. Parken Zoo är ett av Eskilstunas viktigaste och mest kända besöksmål
och varumärken, med stor betydelse både för besöksnäringen och för
eskilstunaborna. Affärsförslaget, som Eskilstuna Kommunföretag AB har lagt
fram, bedöms av kommunledningskontoret som en bra väg fram för ett fortsatt
attraktivt Parken Zoo.
Finansiering
Tillskott av kapital och kapitalisering av Parken Zoo i Eskilstuna AB, enligt
uppgjorda villkor för försäljning (se ovan), ansvarar Eskilstuna Kommunföretag
AB för.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Miljöfrågor har varit i fokus hos Parken Zoo, genom projekten för att bevara
utrotningshotade djur, utbud av ekologisk mat, arbetet med att minska användning
av palmolja, solceller och laddplatser för elbilar. Utbildningsprojektet EcoFriends
där skolelever i Eskilstuna erbjuds en läroplansbaserad utbildning i hållbar
utveckling är också en viktig del av Parken Zoos miljöarbete. Detta arbete är en
viktig del av Eskilstunas varumärke. En dialog med de nya ägarna kring
miljöfrågor kommer visa hur Parken Zoo kan fortsätta bidra till Eskilstunas
varumärkeslöfte; en av världens mest miljösmarta industristäder.
Försäljningen av Parken Zoo innebär en förbättring av bolagskoncernens ekonomi.
Kommunledningskontoret föreslår att aktieöverlåtelseavtal och framåtblickande
avtal med bilagor tillhörande ärendet, innebärande att bland annat överlåtelse av
samtliga aktier i Parken Zoo i Eskilstuna AB till Mimir Capital AB för
köpeskillingen 1 krona, godkänns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M), Arne
Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag
till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:366

§ 144
Extra ärende - Förlikningsavtal om Kjulaås
Beslut
Förlikningsavtal om Kjulaås godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ärendet avser föroreningar i mark
inom fastigheten Kjulaås 2:33. Bolaget Kjulaås Grustag AB bedrev verksamhet på
fastigheten fram till 2002 och försattes i konkurs år 2004. Täktverksamhet bedrevs
i flera decennier vilket efterlämnade en betydande grop. Täktverksamheten
övergick till att istället ta emot jordmassor och avfall och deponera dessa i delar av
gropen. Uppskattningsvis finns 200 tusen kubikmeter jordmassor och avfall
deponerat, och volymen i den grop som är kvar är cirka 300 tusen kubikmeter.
Utöver deponering bedrevs också blästring, vilket har efterlämnat
metallföroreningar i botten av gropen. Verksamhetsutövaren var också
fastighetsägare. På grund av konkursen betraktas fastigheten som herrelös, adressat
är konkursförvaltare Advokat Curt Andén. En ansvarsutredning upprättades av
Miljökontoret år 2009, det finns ingen ansvarig att rikta förelägganden emot i
tillsyn.
Det fanns tidigare en generell saneringsförsäkring som syftade till att bära
eventuella kostnader för marksanering i de fall verksamhetsutövare av miljöfarliga
verksamheter gick i konkurs. Saneringsförsäkringen hanterades av Zurich.
Eskilstuna kommun gjorde år 2006 en skadeanmälan för saneringsförsäkringen och
begärde ersättning för planerade åtgärder med en budget på cirka 1 miljon kronor.
Zurich tog beslut år 2007 att den ersättningen var möjlig efter att åtgärderna
utförts.
Därefter påbörjades en process för att söka mer medel för åtgärder, Eskilstuna
kommun ansökte och erhöll statliga bidragsmedel år 2008 och 2012 för mer
detaljerade undersökningar och utredningar. Omfattningen av planerade åtgärder
ökade markant, men genomfördes aldrig med statliga bidragsmedel eftersom
budgeterade kostnader på 12 – 14 miljoner kronor år 2013 bedömdes överstiga
miljönyttan.
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De planerade åtgärderna krymptes ned till ungefär den kostnad som föreslogs redan
2006 och vid förnyad kontakt med Zurich under 2016 har de erbjudit att ersätta
Eskilstuna kommun med 1 miljon kronor. Ersättningen kan ges innan åtgärderna
utförs och sker i en förlikning där vi åtar oss att inte begära mer medel från
saneringsförsäkringen vad gäller denna fastighet. Saneringsförsäkringen finns inte
kvar och förutsättningarna för att begära mer medel bedöms som mycket liten.
Medlen betalas in till FTG46 och mark- och exploateringsutskottet handlar upp
åtgärder. Åtgärderna kan ge en viss värdeökning av fastigheten, men framförallt en
vinst för miljön eftersom miljöriskerna minskas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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§ 145
Extra ärende - Entledigande av politisk sekreterare
(MP)
Beslut
Therese Askerestedt entledigas från sin tjänst som politisk sekreterare för
Miljöpartiet från och med den 1 juni 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen beslutar om
anställning och entledigande av politiska sekreterare. Utifrån kommunens regler
om anställningsvillkor med mera för politiska sekreterare har respektive parti rätt
till politisk sekreterare med en sysselsättningsgrad motsvarande fyra procent per
fullmäktigemandat. Miljöpartiet har därmed rätt till en politisk sekreterare på 24
procent för mandatperioden 2015-2018. Tjänsten innehas idag av Therese
Askerstedt.
Miljöpartiets gruppledare har den 24 maj inkommit med den skrivelse där de
anmäler att Therese Askerstedts tjänst som politisk sekreterare för Miljöpartiet ska
avslutas från och med den 1 juni 2016.
______
Beslutet skickas till:
Therese Askerstedt
Miljöpartiet i Eskilstuna
Kommunledningskontoret, för åtgärd
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