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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 – 16:25

Beslutande

Jimmy Jansson (S)
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)

Utses att justera

Ann-Kristin Eriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 18 april 2016, kommunstyrelsens
kansli i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...........................................................................................
Jimmy Jansson

Justerande

...........................................................................................
Ann-Kristin Eriksson

Paragrafer 49 - 88

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

Kommunstyrelsen

Anslaget sätts upp

2016-04-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift

...........................................................................................

2016-04-12
Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande
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Lars Andersson (S)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, ekonomidirektör
Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
Sabine Faison, kommundirektörens sekreterare
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KSKF/2016:1

§ 49
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Nedanstående avsägelser godkänns:
Bo Larsson (C) avsägelse som ledamot i minoritetsrådet.

Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala pensionärsrådet, från och med den 12 april 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Eva Johansson (MP)
efter Lena Ilhag (MP)
Kommunala rådet för interkulturella frågor, från och med den 12 april 2016 till
och med den 31 december 2018.
Ledamot
Stefan Bergqvist (SD)
efter Seppo Vuolteenaho (SD)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 12 april 2016 till och med
den 31 december 2018.
Insynsplats
Magnus Arreflod (MP)
Minoritetsrådet, från och med den 12 april 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Vakant (C)
efter Bo Larsson (C)

Ärendebeskrivning
Bo Larsson (C) har i skrivelse inkommen den 17 mars 2016 avsagt sig uppdragen
som ledamot i minoritetsrådet att gälla med omedelbar verkan.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
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Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

5(109)

2016-04-12

KSKF/2016:12

§ 50
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2015
Beslut
1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015 godkänns.
2. Begäran om överföring av projektmedel till 2016 med 4,1 miljoner kronor,
enligt fördelning i bilaga 3 (tillhörande ärendet), godkänns.
3. Begäran om användande av överskott i konsult och uppdrags resultat på 2,0
miljoner kronor till utvecklingsfond godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tillsammans med konsult och uppdrag inkommit
med en skrivelse i ärendet daterad den 10 mars 2016. Av skrivelsen framgår bland
annat att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt
kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, nyckeltal samt
utfall av kommunstyrelsens löpande driftverksamhet.
Kommunstyrelsens ansvarsområde
Kommunstyrelsens uppgift är att leda, utveckla och samordna kommunens
angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och bolags
verksamheter inom kommunkoncernen.
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, beredningen och
yttranden i ärenden till fullmäktige, verkställighet av fullmäktiges beslut samt
övriga uppdrag från fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar även för näringslivsfrågor, mark- och
exploateringsfrågor, samt bedriver utbildningsinspektion.
Servicefunktioner för allmänheten och för övriga nämnder bedrivs i särskild
serviceförvaltning.
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Administration och verkställighet
Under kommunstyrelsens politiska ledning har ansvaret för verkställighet
organiserats i två separata delar. Kommunledningskontoret - med inriktning på
ledning, utveckling och uppföljning samt Konsult och uppdrag –
serviceförvaltningen.
Kommunledningskontoret har i uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet
med att utveckla Eskilstuna som ort samt att leda och samordna kommunens
angelägenheter.
Näringslivs- och tillväxtfrågor samt mark- och exploateringsfrågor finns här,
liksom ansvaret för ägarfrågor gentemot kommunens bolagskoncern. Här finns
också ansvar för kommunens gemensamma IT-utveckling samt för
utbildningsinspektion.
Koncernövergripande ansvar för information och kommunikation, miljöpolitik,
personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, fastighetsfrågor,
omvärldsanalys, statistik, och internationella frågor ligger också på
kommunledningskontoret.
Konsult och uppdrag är kommunens serviceförvaltning. Förvaltningens uppdrag
är att skapa värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att
erbjuda effektiva och tydliga tjänster till sina kunder.
Verksamheten ska svara för:
 specialiststöd och service till förvaltningar och bolag
 koncerngemensam drift, förvaltning och utveckling inom egen verksamhet
Målet är att förvaltningen ska uppfattas som en kompetent, modern och
affärsmässig partner.
Konsult och uppdrag har sedan den 1 september en ny ledningsstruktur. Konsult
och uppdrag består idag av en stab, ett internt stöd, två områden med 13 enheter
samt ett område för marknad och uppdrag.
Kommunledningskontorets budget 2015
Kommunstyrelsen fick en ekonomisk ram för 2015 på 271,1 miljoner kronor.
Därutöver har ramen tillförts 47,7 miljoner kronor i olika former av tilläggsanslag.
Den ekonomiska ramen uppgår vid bokslutstillfället till 318,8 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen är formellt ägare till kommunens verksamhetsfastigheter
(skolor, förskolor, äldreboenden), och till kommunens mark- och tomtområden.
Budgeten och dess utfall avseende verksamhetsfastigheterna, samt för
affärsverksamhet (fastighetsförsäljning, mark- och exploatering), redovisas under
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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rubriken ”övriga kommungemensamma kostnader” i kommunens årsredovisning
och inkluderas inte i detta ärende.
Konsult och uppdrags budget 2015
Konsult och uppdrags budget är helt intäktsfinansierad. Grunden är intäkter från
basöverenskommelser med kommunledningskontoret och årsavtal som tecknas
med alla verksamheter i koncernen. Återstående intäkter får konsult och uppdrag
genom tilläggsuppdrag från samtliga förvaltningar och bolag. Förvaltningens mål
är ett positivt resultat på 1.5 procent. Resultatet används i utvecklingen av konsult
och uppdrags tjänster för att skapa värde för kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsens ekonomiska resultat fördelat på
kommunledningskontoret/konsult och uppdrag
Kommunledningskontorets ekonomiska resultat januari-december 2015
Kommunstyrelsens resultaträkning visar ett överskott med 19,5 miljoner kronor.
Större budgetavvikelser (miljoner kronor) består av:
• Modern kommun +3,3
• KS drift -1,0
• Eskilstuna Direkt +1,1
• Fackligt konto +2,1
• Fria vandringsleder fiskar +6,3
• Reserv IT +1,6
• Ledarskapsutbildningar +1,2
• Försäkringar och kommunskydd -1,1
• Mathantverk +3,1
• Tågdepå -2,0
• Lässatsningen +4,5
• Språkcentrum +1,0
Konsult och uppdrag ekonomiska resultat januari – december 2015
2015 omsatte konsult och uppdrag cirka 284,8 miljoner. Resultatet landade på ett
överskott på 9.4 miljoner. Budgeterat överskott var 2,4 miljoner.
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Det stora överskottet berodde på besparingar i verksamheten, volymförändringar på
konsult och uppdrag IT och stor restriktivitet i ny- och återrekryteringar samt
allmän åter-hållsamhet.
Av överskottet kommer konsult och uppdrag att äska två miljoner kronor som läggs
i konsult och uppdrags utvecklingsfond och används för att skapa nya tjänster samt
för att effektivisera konsult och uppdrags verksamhet.
Kommunstyrelsens/kommunledningskontorets åtaganden 2015
I verksamhetsplanen för 2015 fanns 97 åtaganden, ett utgick före delår 2.
Vid årsskiftet var 36 åtaganden klara, motsvarande 17 i delår 2. 53 åtaganden
pågår, motsvarande 69 i delår 2. Sju åtaganden är försenade eller av olika
anledningar inte påbörjade, motsvarande 10 i delår 2.
Konsult och uppdrags åtaganden 2015
Konsult och uppdrag har haft 15 åtaganden i affärsplan 2015.
12 av dessa åtaganden är klara och tre pågår som förs över till 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, ledningsstaben
Konsult och uppdrag
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§ 51
Årsredovisning 2015 för Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Av kommunens resultat 2015 öronmärks i det egna kapitalet 0,8 miljoner
kronor av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk.
2. Kommunstyrelsens begäran att få överföra 3,0 miljoner till 2016 för
projektet modern kommun direkt godkänns
3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att överföra 271 000 kronor till
2016 för projektet jobbcirkus godkänns.
4. Årsredovisningen för 2015 med gjorda dispositioner godkänns.
5. Nämndernas redovisningar godkänns.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har med skrivelse, daterad den 1 april 2016, överlämnat
årsredovisning 2015 för Eskilstuna kommun.
Årsredovisningen består av två delar.


En officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt
finansieringsanalyser. Förutom den kommunala verksamheten ingår även
en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. I den sammanställda
redovisningen ingår bolag med ett kommunal ägande om minst 20 procent
om de är av väsentlig betydelse.



En intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders
verksamhetsberättelser och resultaträkningar.
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Kommunens resultat uppgick till 106 miljoner kronor för 2015. Detta ska jämföras
med budgeterat resultat på 110 miljoner kronor. De största avvikelserna mot
budgeten förklaras av lägre skatteintäkter, högre kostnader inom vård och omsorg,
fler barn i skolan och återbetalning av AFA-pengar.
Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till minus 0,3 procent av den totala
budgeten. Sex av tio nämnder samt fem av sex bolag hade en ekonomi i balans. En
avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en fortsatt bra
ekonomistyrning och en god budgetdisciplin.
Kommunens och bolagens sammanlagda resultat blev 209 miljoner kronor.
Kommunen har fortsatt hög investeringstakt. Soli-diteten har förbättrats något för
kommunen, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, till 3,9 procent. Förbättrad
soliditet ökar, på längre sikt, generellt kapaciteten att möta finansiella svårigheter.
Soliditeten för kommunkoncernen har ökat de senaste femton åren och uppgår till
27,5 procent.
Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha
en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög
måluppfyllelse inom hållbar utveckling.
Av de sju övergripande processerna inom hållbar utveckling är det tre som är bättre
än målet och fyra som är nära målet.
Inom effektiv organisation ligger alla tre perspektiven nära målet.
Strategiska mål
Den sammanlagda bedömningen utifrån band annat organisationsindikatorerna för
de strategiska målen är:
 Attraktiv stad och landsbygd är bättre än målet
 Ekologisk uthållighet är bättre än målet
 Fler jobb är nära målet
 Höjd utbildningsnivå är nära målet.
Sammantaget görs bedömning utifrån såväl de övergripande processernas
måluppfyllnad som den strategiska måluppfyllnaden att kommunen har klarat
kraven på god ekonomisk hushållning.
En mer detaljerad måluppfyllelse finns beskriven i årsredovisningen.
För femte året tillämpas också regelverket för över- och underskottshantering. I
korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, över- eller underskott
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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avseende nämndens verksamheter överförs till 2016. Dock max en procent av
nämndens budgetomslutning. För mindre nämnder med en budgetomslutning lägre
än 200 miljoner kronor finns i stället ett max tak på 2 miljoner kronor.
Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav
på ökade anslag.
Underskott får inte ackumuleras utan hela underskottet ska täckas under de
kommande två verksamhetsåren. Begränsningar i regelverket finns också
beträffande över-/underskott för försörjningsstöd och Lagen om stöd och service
(LSS) som innebär att endast 20 procent av över-/underskottet betraktas som
påverkbart. Hänsyn i beslutet ska också tas till hur kvalité och resultat i
verksamheten har uppnåtts under året.
I 2015 års bokslut förslås över- och underskott till nämnderna överföras till 2016
enligt nedanstående tabell.

Nämnder, mnkr

KS, kommunledningskontoret

Ej
Avvikelse
disponerat
mot
överåtagande
/underskott
2015
tidigare år

Beslutat
ackumulerat
Justering
överbeslut KS
/underskott
till 2016

11,0

1,5

3,3

*)

KS, konsult och uppdrag

4,8

0,0

2,8

*)

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

0,1

Barn- och utbildningsnämnden

0,1

31,5

10,0

18,7

Kultur och fritidsnämnden

0,7

0,6

1,3

Miljö- och
räddningstjänstnämnden

2,4

1,1

2,0

Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård och omsorgsnämnden
Summa

-6,2
5,3

*)

**)

-6,2
0,8

3,4

-9,0

*)

-9

-15,7

-22,5

22,5

-15,7

24,9

-8,5

22,5

0,8

*) Max en procent av budgetomslutningen får föras över
**) För nämnder med en budgetomslutning lägre än 200 miljoner kronor är maxbeloppet 2 miljoner
kronor

Alla nämnder med överförda underskott ska täcka dessa inom två år.
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Vård- och omsorgnämndens tidigare ackumulerade underskott på 22,5 miljoner
förslås att tas bort.
I kommunledningskontorets överskott på 3,3 miljoner kronor ingår projektpengar
med 1,1 miljoner kronor som avser Eskilstuna direkt.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V) samt Ingrid
Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:200

§ 52
Avtal med Parken Zoo i Eskilstuna AB om samarbete
i barn, ungdoms- och äldrefrågor
Beslut
1. Avtalet mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun om
samarbete i barn-, ungdoms- och äldrefrågor avseende skolkort och
besökskort på Parken Zoo godkänns enligt avtal, tillhörande ärendet.
2. Avtalet mellan Parken Zoo i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun om
Ecofriends godkänns enligt avtal, tillhörande ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun verkar för en
lokal och global hållbar utveckling. Parken Zoo i Eskilstuna AB har i uppdrag att
utveckla och förstärka samarbetet med de kommunala nämnder som ansvarar för
verksamheter riktade till barn, ungdomar och äldre. Parken Zoo ska erbjuda
upplevelsen av att besöka djurparken, förmedla kunskaper och information om djur
och miljöfrågor, samt inspirera till fortsatt engagemang och kunskapsinhämtning.
Kommunstyrelsen och Parken Zoo har sedan tidigare ett avtal för ömsesidig nytta,
genom tillvaratagande av den resurs som Parken Zoo utgör för barn, ungdomar,
vuxna och äldre i olika verksamheter i kommunens nämnder. Avtalet har löpt ut
och är i behov att förnyelse.
Det utgångna avtalet föreslås ersättas med två nya avtal där det ena avtalet hanterar
utbildningskonceptet Ecofriends och det andra hanterar skol- och besökskorten.
Ecofriends är ett koncept som är utvecklat i bred samverkan i kommunkoncernen
med (ekonomiskt) stöd från kommunstyrelsen. Syftet är att ge barn i Eskilstuna en
bred kunskap och förståelse för miljöproblem och lösningar, i enlighet med kraven
i läroplanen. Ecofriends ersätter den tidigare Zooskolan och breddar på så sätt
barnens kunskaper eftersom det även omfattar Eskilstuna Energi och Miljö AB:s
verksamheter. Skolkort och besökskort berättigar till entré i Parken Zoos djur- och
nöjespark för förskolor, grundskolor och fritidshem inom Eskilstuna kommuns
geografiska område. Besökskort ska också ges till särskilda boenden för äldre och
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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personer med funktionsnedsättning som finns inom Eskilstuna kommuns
geografiska områden.
En juridisk analys har gjorts av avtalen och bedömningen är att avtalen skulle
kunna omfattas av upphandlingsplikt. Kommunledningskontorets uppfattning är
dock att det är angeläget att elever, äldre och personer med funktionsnedsättning på
särskilda boenden redan säsongen 2016 får möjlighet att besöka Parken Zoo. Det är
också angeläget att elever så snart det är möjligt kan få ta del av
utbildningskonceptet Ecofriends som kommunen varit med och finansierat. Avtalen
kan också ses som en tillgång i den diskussion som förs med intressenter avseende
en avyttring av Parken Zoo i Eskilstuna AB. Med hänvisning till dessa
omständigheter bedömer kommunledningskontoret att avtal bör ingås utan
förevarande upphandling.
Finansiering
Finansiering för år 2016 hanteras inom kommunkoncernens budget.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Parken Zoo i Eskilstuna AB
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KSKF/2016:117

§ 53
Arvodesnivå för Eskilstuna Logistik och Etablering
AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Månadsarvodet för Eskilstuna Logistik och Etablering AB fastställs till 30
procent av basarvodet för ordföranden och 10 procent av basarvodet för vice
ordföranden.
2. Arvodesnivåer enligt punkt 1 gäller från och med den 1 januari 2016 och tills
vidare.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén beslutade den 16 februari 2016, § 8 om förslag till arvodesnivå
för Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Kommunfullmäktige beslutade den 10
december 2015, § 283, att bilda bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
Arvodeskommitténs uppdrag är att bereda frågan om eventuella fasta
månadsarvoden i bolaget.
Månadsarvodet i Parken Zoo AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna
Kommunföretag AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB uppgår till 30 procent
av basarvodet för ordförande och 10 procent för vice ordförande. Det föreslås att
månadsarvodet för Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska uppgå till samma
nivå.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2014:441

§ 54
Revidering av det gemensamma reglementet för
Eskilstuna kommuns nämnder
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets förslag till revidering av det gemensamma reglementet
för Eskilstuna kommuns nämnder, daterat den 24 mars 2016, antas att gälla från
och med den 1 juli 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade
den 11 december 2014, § 255, att anta ett gemensamt reglemente för Eskilstuna
kommuns nämnder. Reglementet trädde ikraft den 1 januari 2015. Sedan dess
omfattas varje nämnd i kommunen av två reglementen. Det ena är specifikt för
nämnden och reglerar verksamhetsområdet, medan det gemensamma reglementet
reglerar arbetsformer och viss verksamhet som är gemensam för alla nämnder.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ett ändrat gemensamt
reglemente. Bakgrunden är dels att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
tagit fram ett nytt underlag, vilket presenterades i december 2014, samt dels att en
översyn av kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen har genomförts.
Både SKLs förslag och den lokala översynen har lett till att
kommunledningskontoret föreslår några revideringar av det gemensamma
reglementet.
Förslaget till reviderat reglemente
Till skillnad från det nya förslaget på reglemente för kommunstyrelsen, har
kommunledningskontoret valt att inte omarbeta strukturen i det gemensamma
reglementet utifrån SKLs förslag. Revideringar görs istället i utifrån det tidigare
antagna reglementet. Jämfört med reglementet för kommunstyrelsen är
förändringarna i SKLs förslag färre i den gemensamma delen.
I inledningen av förslaget till nytt reglemente redovisas vilka paragrafer som har
ändrats mer än redaktionellt. Samtliga förändringar, med undantag för den ändrade
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paragrafnummerordningen, har också markerats i reglementet, där tillägg redovisas
med kursiv text och strykningar med överstruken text. De viktigaste
förändringarna redovisas nedan.
Den första paragrafen ”Ansvar för verksamheten” kompletteras med en skrivning
om nämndens ansvar för sin förvaltningsorganisation. Detta har i olika omfattning
tidigare framgått av de olika nämndernas reglementen. Med den här formuleringen
i det gemensamma reglementet tydliggörs ansvaret och lydelsen blir likadan för
alla nämnder.
Det här avsnittet har också kompletterats med en samrådsskyldighet för nämnderna
när verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet. Detta kan bli särskilt
aktuellt i övriga nämnders förhållande till Torshälla stads nämnd, men gäller även
övriga nämnders förhållande till varandra. En liknande formulering har tidigare
funnits i Torshälla stads nämnds reglemente, men bör framgå av det reglemente
som gäller för alla nämnder.
Förändringarna i paragraf 2 handlar om att det i kommunstyrelsens reglemente nu
föreslås att kommunstyrelsen ska vara krisledningsnämnd. I det här ärendet
föreslås därför att krisledningsnämnden utgår ur uppräkningen av kommunens
nämnder, samt att eventuella insynsplatser i kommunstyrelsen inte ska omfatta
kommunstyrelsen i egenskap av krisledningsnämnd.
I paragraf 11 föreslås att det förtydligas att ordföranden får ställa in ett
sammanträde eller ändra tidpunkt för sammanträdet. Sedan tidigare framgår att
extra sammanträde ska hållas om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller
om ordföranden anser att det behövs.
I paragraf 13 föreslås att de politiska sekreterarna ska medges närvarorätt vid
kommunstyrelsens sammanträden och i paragraf 14 tydliggörs att kallelse till
sammanträde får ske elektroniskt.
I paragraf 21 föreslås att den som har befogenhet att fatta beslut på delegation
också ska medges rätt att underteckna beslutet samt andra handlingar som upprättas
till följd av detta.
Paragraf 27 har döpts om från ”Anställningsmyndighet” till det vidare begreppet
”Personalansvar”. Texten har omformulerats och reviderats som en direkt följd av
revideringen av kommunstyrelsens reglemente. Här framgår de lokala
kollektivavtal som får slutas av respektive nämnd. Den uppräkningen framgick
tidigare i kommunstyrelsens reglemente, men blir tydligare för nämnderna att
förhålla sig till om den istället framgår av det gemensamma reglementet.
Huvudregeln är annars att kollektivavtal tecknas av kommunstyrelsen, vilken i sin
tur har delegerat beslutanderätten till personalutskottet.
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Paragraf 29 om donationsstiftelser är ny. Även det här ansvarsområdet framgick
tidigare på olika sätt i flera av nämndernas reglementen, men kan med den
föreslagna formuleringen istället tas upp i det gemensamma reglementet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2014:442

§ 55
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen,
daterat den 24 mars 2016, antas att gälla från och med den 1 juli 2016.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
mars 2016. Av skrivelsen framgår att under de senaste åren har en översyn av
nämndernas reglementen genomförts. Parallellt med detta har också ett antal
förändringar skett i kommunens organisation och i ansvarsfördelningen mellan
nämnderna. Nya reglementen för kommunens nämnder är antagna av
kommunfullmäktige och det är nu endast kommunstyrelsens reglemente som
återstår att revidera.
Enligt 6 kapitlet 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige utfärda reglementen
med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Varje
nämnd i kommunen omfattas numera av två reglementen. Det ena är specifikt för
nämnden och reglerar verksamhetsområdet och det andra är ett gemensamt
reglemente för kommunens nämnder som reglerar arbetsformer och viss
verksamhet som är gemensam för alla nämnder. Detta gäller även
kommunstyrelsen.
Förslaget till nytt reglemente
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för
kommunstyrelsen. Förslaget utgår från det underlag som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har tagit fram och som presenterades i december 2014.
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Kommunledningskontoret har bearbetat SKLs förslag och anpassat det till de
förhållanden som råder i Eskilstuna kommun.
Det nya reglementet innebär en helt ny struktur. Den viktigaste förändringen är att
kommunstyrelsens ledande, styrande och uppföljande funktion tydliggörs. Här
ingår bland annat ansvaret för att ta fram övergripande mål och styrande dokument,
uppsiktsplikten över nämnder, företag, stiftelser och kommunalförbund, samt det
övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och personalpolitik.
I avsnittet om särskilda uppgifter ingår framförallt uppgifter som ligger i
kommunstyrelsens nämndansvar. Det är uppgifter där kommunstyrelsen har ett
”facknämndsansvar”. Här ingår till exempel mark och exploatering samt
kommunstyrelsens skolansvar. Här finns också exempel på flera uppgifter som
ligger inom förvaltningen Konsult och Uppdrag, till exempel
konsumentvägledning, fordonsenhet, tolkförmedling och rekryteringsenhet.
I första paragrafen i reglementet tydliggörs att kommunstyrelsen, utöver vad som
anges i reglementet, ansvarar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd.
Behovet av att avsnittet om särskilda uppgifter ska vara uttömmande är således inte
lika stort i kommunstyrelsens reglemente som i övriga nämnders reglementen.
En viktig förändring i det här avsnittet är att kommunstyrelsen föreslås vara
krisledningsnämnd. Om kommunfullmäktige ställer sig bakom det förslaget ska
den nuvarande krisledningsnämnden upphöra i samband med att det nya
reglementet för kommunstyrelsen träder ikraft. För tydlighetens skull kommer
återkallandet av uppdragen i krisledningsnämnden att hanteras i ett separat ärende.
Avsnittet om delegation från kommunfullmäktige följer i stora delar tidigare
reglemente, samt separata beslut som fattats av kommunfullmäktige. Här kan
särskilt nämnas kommunstyrelsens befogenhet att teckna överenskommelser med
Migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande m.m. av nyanlända invandrare.
All delegation från kommunfullmäktige sker under förutsättning att ärendet inte är
av principiell beskaffenhet eller större vikt för kommunen enligt 3 kapitlet 9 §
kommunallagen. Om så är fallet gäller inte delegationen och ärendet ska istället
lyftas till kommunfullmäktige för beslut.
I det här avsnittet föreslås också förändringen att kommunstyrelsen ska få
delegation på att avge yttranden till Statens skolinspektion avseende ansökan om
godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet eller om
utökning av befintlig verksamhet enligt skollagen. De besluten fattas idag av
kommunfullmäktige, men kan delegeras om kommunfullmäktige så önskar.
Uppdrag att utreda några frågor om gränsdragning mot andra nämnder
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I samband med att övriga nämnders reglementen behandlades i december 2015,
hanterade kommunfullmäktige också ett ärende om utredningsuppdrag om
uppgifts- och ansvarsfördelning mellan nämnder.
Av ärendebeskrivningen i det ärendet framgår att följande tre gränsdragningsfrågor
skulle beaktas i arbetet med översynen av kommunstyrelsens reglemente:
 Kommunstyrelsens skolansvar
 Kommunstyrelsens bidragsgivning till föreningslivet
 Säkerhetsansvaret för Eskilstunaån.
Kommunledningskontoret har i det nya förslaget reviderat och förtydligat avsnittet
om skolansvaret.
När det gäller kommunstyrelsens bidragsgivning till föreningslivet anser
kommunledningskontoret att inga förändringar ska genomföras för tillfället.
Ansvaret för studieförbunden har från och med 2016 flyttats till kultur- och
fritidsnämnden. Den största återstående posten är partistödet, som enligt
kommunallagen ska hanteras av kommunfullmäktige. Därutöver hanterar
kommunstyrelsen landsbygdsbidrag, vänortsbidrag och ekonomiskt stöd för
ortsutveckling och för varumärket Eskilstuna. Kommunstyrelsen hanterar ibland
också separata ärenden om bidrag samt viss representation.
Säkerhetsansvaret för Eskilstunaån bör, enligt kommunledningskontorets
uppfattning, åligga stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar, med undantag för de delar som ligger inom
Torshälla stads nämnds ansvarsområde, för förvaltning, underhåll och skötsel av
ån. Samma nämnder bör ha säkerhetsansvar. Kommunledningskontoret föreslår att
detta förtydligas vid nästa revidering av berörda nämnders reglementen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på att punkten 8 i 10 § Delegation till
kommunstyrelsen från kommunfullmäktige, ”Överenskommelser med länsstyrelsen
om mottagnade och bosättning av nyanlända invandrare samt överenskommelser
med Migrationsverket om mottagande av samt anordnande av boende för barn
utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, förutsatt att
besluten inte är av principiell beskaffenhet eller större vikt för kommunen enligt 3
kapitlet 9 § kommunallagen.”, stryks.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets
förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om ändring i 10 § Delegation till
kommunstyrelsen från kommunfullmäktige.



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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att
kommunledningskontorets förslag ställs mot Kim Fredrikssons (SD) förslag. Det
förslag som kommunstyrelsen utser, ställs mot Maria Cherguis (V) förslag om
avslag.
Ordföranden ställer först proposition på kommunledningskontorets förslag mot
Kim Fredrikssons (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Därefter ställer ordföranden bifall till kommunledningskontorets förslag mot avslag
till detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy
Janssons (S) förslag, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:365

§ 56
Instruktion för kommunstyrelsens utskott
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2012, § 184, om inrättande av
mark- och exploateringsutskott under kommunstyrelsen med tillhörande
reglemente, upphävs från och med den 1 juli 2016.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Kommunledningskontorets förslag till instruktion för kommunstyrelsens
utskott daterad den 24 mars 2016 antas att gälla från och med den 1 juli
2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, vilket hanteras
i ett separat ärende. I det nya förslaget har avsnittet om utskott tagits bort, eftersom
det numera är upp till respektive nämnd att reglera regelverket för sina utskott.
Utskotten behöver alltså inte längre omnämnas i det reglemente som antas av
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har därför också tagit fram ett förslag till instruktion för
kommunstyrelsens utskott, vilken föreslås antas av kommunstyrelsen och är
jämförbart med de instruktioner som finns för jämställdhetsberedningen och de
kommunala råden.
Av instruktionen framgår vilka utskott kommunstyrelsen har, utskottens
sammansättning, ansvars- och verksamhetsområden samt arbetsformer. Utskottens
befogenheter att fatta beslut på delegation från kommunstyrelsen framgår dock inte
av instruktionen, utan av kommunstyrelsens delegationsordning.
Instruktionen har tagits fram utifrån bestämmelserna i nu gällande reglemente för
kommunstyrelsen, det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
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nämnder, samt separata beslut om inrättande av mark- och exploateringsutskottet
och utbildningsutskottet.
Beslutet om inrättande av och reglemente för mark- och exploateringsutskottet togs
år 2012 av kommunfullmäktige. Eftersom det inte längre är nödvändigt med
kommunfullmäktigebeslut vid inrättande av utskott föreslår
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska upphäva det beslutet i
samband med att den nya instruktionen träder ikraft.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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§ 57
Reviderad bolagsordning för Eskilstuna
Kommunfastigheter AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga A
tillhörande ärendet, godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera alla helägda bolags
verksamhet i förhållande till de kommunalrättsliga principerna i
kommunallagen. Förslag på ändringar i bolagsordningar med anledning av
denna analys ska lämnas till kommunfullmäktige innan utgången av 2016.
Analys ska ske av såväl bolag i koncernen som de bolag som ligger under
kommunstyrelsen.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utredningsuppdrag
enligt punkt 2, ges kommunledningskontoret i uppdrag att analysera och
komma med förslag till förändringar i bolagsordningar.

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 16
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag
AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Eskilstuna
kommunfastigheter, efter översyn av gällande. Det var vid revision av 2014 års
räkenskaper som bolagens lekmannarevisorer påpekade att vissa av koncernens
bolagsordningar kunde behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag.
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I bolagsordningen föreslås ändringar dels utifrån att badverksamhet tillförts bolaget
genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadaktiebolag, § 2, av vilken framgår att
verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att
nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med
gällande lag.
Kommunledningskontoret föreslår också att samtliga bolagsordningar till de av
kommunen helägda bolag ska gås igenom och uppdateras med aktuella principer.
Kommunledningskontoret föreslår också en reglering av tillgångar vid likvidation.
Säkerställandet av de kommunala principerna i kommunala bolag
Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt
kommunalt bolag, ska kommunfullmäktige enligt 3 kap. 17 § kommunallagen, bl.a.
fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten anges i bolagsordningen. Med det kommunala ändamålet avses vad
verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som
är kompetensenliga enligt lag och praxis.
De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de
kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2
kap. 7 § KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 § KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen
(8 kap. 3 c § KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 § KL). Kraven innebär dock
enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella
bolagsverksamheten ska anges. Det innebär att bolagens verksamhet noga behöver
analyseras gentemot de kommunalrättsliga principerna så att aktuella principerna
anges för respektive bolag.
Förbudet mot spekulativ verksamhet innebär att kommunen får driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Principen
innebär att kommunala bolag inte som sitt huvudsakliga syfte ska ge kommunen en
ekonomisk vinst. Kommunala bolag bärs i grunden upp av ett allmänt och
samhälleligt syfte. Principen innebär alltså att det primära syftet med den
kommunala bolagsverksamheten inte får vara att bereda vinst. Principen innebär
dock inte att det råder ett vinstförbud. Likställighetsprincipen innebär att
kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
annat. Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv
grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga
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överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Lokaliseringsprincipen
innebär att kommunal bolagsverksamhet ska vara knuten till kommunens
geografiska område eller dess kommunmedlemmar.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras. Om ärendet
inte återremitteras yrkar Maria Chergui (V) i andra hand avslag på
kommunledningskontorets förslag.
Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Maria Chergui (V) yrkande om återremiss av ärendet.



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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får
ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta
ställning till Sarita Hottis (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:14

§ 58
Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och
Miljö Ekeby AB
Beslut
Ärendet avskrivs för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
februari 2016.
______
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KSKF/2016:15

§ 59
Reviderad bolagsordning för Destination Eskilstuna
AB
Beslut
Ärendet avskrivs för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
februari 2016.
______
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KSKF/2015:308

§ 60
Reviderad bolagsordning för Stadsnät i Svealand
AB, SISAB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring av bolagsordning
daterad den 23 februari 2015 enligt bilaga (tillhörande ärendet) för SISAB
innebärande bland annat byte av firma till FIBRA.
2. Ägarbolagen till följande intressebolag får utse ledamöter och bevaka
ägarintresset i övrigt:
 Energikontoret i Mälardalen AB (ägarbolag: Eskilstuna
Kommunföretag AB)
 Mellansvenska städers kraft AB, EFO AB, EFO Energiaskor AB,
Värmek, Samkraft AB, SISAB/FIBRA (ägarbolag: Eskilstuna Energi
och Miljö AB)
 HBV (ägarbolag: Eskilstuna Kommunfastigheter AB)
 Create Business Incubator Mälardalen AB (ägarbolag: Eskilstuna
Jernmanufaktur AB)

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag
AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Stadsnät i Svealand
AB samt förslag till ordinarie ledamöter och ersättare till SISABs styrelse. För
förslag om ny bolagsordning finns i bilaga tillhörande ärendet.
Enligt kommunallagen (3 kap 17§) ska styrelseledamöter i helägda juridiska
personer utses av kommunfullmäktige, eftersom vården av en
kommunalangelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag. Hittills har
kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utsett styrelseledamöter även i
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intressebolag. Det ligger i kommunfullmäktiges intresse att se till att utse ledamöter
till bolag i koncernen såväl som under kommunstyrelsen oavsett om man heläger
eller inte. Det är ett aktivt sätt för kommunfullmäktige att kontrollera och styra sitt
hel- eller delägande.
Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår i skrivningen ett undantag till gällande
praxis. De föreslår att kommunfullmäktige delegerar rätten att utse
styrelseledamöter för intressebolag till respektive ägarbolag i de fall då det
motiveras av operativa verksamhetsmässiga skäl och har godkänts av
kommunfullmäktige. Ägarbolagen ska även bevaka intresset i övrigt.
Förutsättningen är att ägandet av intressebolagen finns av verksamhetsmässiga skäl
och utgör ett led i fullgörandet av ägarbolagets grunduppdrag, där
styrelserepresentation avser att ge insyn i den verksamhet som intressebolaget
bedriver för att tillvarata ägarens affärsmässiga nytta.
Innehav i nedanstående intressebolag föreslås hanteras enligt ovanstående föreslag
om att rätten att utse ledamöter och bevaka ägarintresset i övrigt delegeras till
ägarbolagen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:242

§ 61
Instruktion till ombud vid årsstämmor för
kommunala bolag verksamhetsåret 2015
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud i Eskilstuna Kommunföretag AB, Näshultagården AB, Tuna
Kross AB, ELP 4 AB, Gjutaren i Torshälla AB samt Eskilstuna Vindkraft AB,
instrueras att vid respektive årsstämma – under förutsättning av revisorernas
tillstyrkan – rösta för att årsstämman:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition
av verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att aktiebolag med kommunala
ägarintressen håller årsstämmor under perioden maj-juni varje år. Ärendet avser
instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Eskilstuna Kommunföretag AB,
Näshultagården AB, ELP4 AB, Gjutaren i Torshälla AB, Tuna Kross AB samt
Eskilstuna Vindkraft AB för verksamheten år 2015.
Övrigt avseende ägarrollen
Särskilda ägardirektiv gällande verksamhetsåret 2016 fastställdes av
kommunfullmäktige i juni 2015 och kommer att återrapporteras till
kommunfullmäktige i delårsuppföljning och årsredovisning.
I samband med pågående budgetarbete för 2017 kommer ägardirektiven till
bolagskoncernen att förnyas avseende uppdrag.
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Ägardirektiv för 2017 fastställs av kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet för
samordning i kommunkoncernens samlade budgetarbete.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:237

§ 62
Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i
Skjulsta samt anvisning om finansiering till kulturoch fritidsnämnden i
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kultur- och fritidsnämnden får teckna tilläggsavtal för fastigheten
Litografen 1 (Skjulstahallarna) med Eskilstuna Kommunfastigheter AB i 15
år med start från och med den 1 september 2016.
2. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsökning för att täcka tillkommande
hyres- och driftskonsekvens under 2017 och därpå följande år (1,35
miljoner kronor), anvisas i årsplan 2017.

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD), Ann-Kristin Eriksson (SD) samt Ingrid Sermeno Escobar () deltar ej i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att sedan hösten 2015 hyr kulturoch fritidsnämnden fastigheten Litografen 1 (Skjulstahallarna) för att tillgodose
behovet av idrotts- och motionsanläggningar.
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Kultur- och fritidsnämnden har den 15 mars 2016 beslutat ge förvaltningen utökat
uppdrag att utveckla hallarna långsiktigt för att möta allmänhetens, föreningslivets
och skolans behov av flexibla lokaler i närliggande områdena Skogstorp, Mesta,
Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp.
I avvaktan på besked om försenad tidplan för nya Arenan har förvaltningen gjort
ordning hallarna för i första hand skolidrottens behov och olika bollsporter. I ett
längre perspektiv ska hallarna utvecklas, som nämnts ovan, för olika gruppers
behov. I det sammanhanget är nämndens inriktning att förstärka
jämställdhetsperspektivet på fritidssidan och förvaltningen har uppdraget att säkra
att innehållet i anläggningen ska möta flickors och pojkars nya intressen och behov
över en längre tidsperiod. Detta sker i dialog med olika målgrupper.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att lämna den nuvarande sporthallen den 1
juni 2016 då förberedelserna för byggandet av nya Mälardalens högskola startar.
Den nya arenan beräknas vara färdig under senare delen av våren 2017. Detta
innebär att Skjulstahallarna under en period behöver användas som ersättningslokal
för sporthallen.
För att klara att dels ersätta Sporthallen under en period och dels de långsiktiga
behoven har dialog förts med fastighetsägaren om justeringar av lokalen. Förslag
finns vilket innebär en utbyggnad innehållande bättre entré, publika toaletter,
omklädningsrum samt mindre café/uppehållsrum och förbereda så kallad A-hallen
för cirka 1 500 publikplatser, brandskydd med mera. Kommunledningskontoret
föreslår att kommunsstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag teckna
tilläggskontrakt med Kommunfastighet AB samt att kommunfullmäktige beslutar
att kultur- och fritidsnämnden får utökad budgetram för täckande av utökad driftoch hyreskonsekvens.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har förhandlat hyreskonsekvensen med
fastighetsägaren. Med anledning av fastighetsägarens investering och
avskrivningstid anser bolaget att 1.0 miljoner kronor per år är skälig och i nivå med
likvärdiga lokalhyresåtaganden.
De tillkommande driftskostnaderna har beräknats utifrån schablonkostnader för
liknande lokaler. Kostnader för el, värme, vatten, sophantering, städning och
förbrukningsmaterial uppgår totalt till 625 kronor/kvadratmeter. Det ger en total
kostnad för tillkommande yta på 560 kvadratmeter 350 000 kronor per år. Övrig
drift i form av snöröjning, yttre skötsel och tillsyn av lokalen kommer att utföras
inom ramen för Arenor och föreningsstöds verksamhet. Genom effektiviseringar
klarar enheten av det inom nuvarande budget.
Det sker ingen ramökning av hyres- och driftkostnad under 2016, kostnaden ingår i
kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget. För 2016 blir hyreskostnaden
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333 000 kronor som betalas till hyresvärden 2017. Kultur- och fritidsnämndens
kostnadsökning för att täcka tillkommande hyres- och driftskonsekvens under 2017
och därpå följande år (1,35 miljoner kronor), behandlas i arbetet med årsplan 2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Vikten av god folkhälsa blir allt viktigare för alla i samhället. En aktiv och frisk
befolkning mår bättre, arbetar längre och belastar vård och omsorg mindre. Ett rikt
utbud av idrott, fritid och föreningsliv minskar negativa tendenser som klotter,
skadegörelse och missbruk i olika former. Det är viktigt att balansera sociala och
hälsomässiga värden, både i utvecklingen av befintliga anläggningar och i
uppförandet av nya idrotts- och fritidsanläggningar där idrott på breddnivå och
elitidrott båda ges goda förutsättningar, och föreningar som bedriver en sund,
tillgänglig och hälsosam verksamhet prioriteras.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret har medverkat i arbetet med föreslaget hyresåtagande
vilket innebär att kontoret ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens
ärendebeskrivning och dess nämnds beslut. kultur- och fritidsnämndens
kostnadsökning för att täcka tillkommande hyres- och driftskonsekvens under 2017
och därpå följande år (1,35 miljoner kronor), behandlas i arbetet med årsplan 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S), Mikael Edlund (S), Annelie Klavins
Nyström (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med en
reservation (bilaga A).
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg
(bilaga C).
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Mona Kanaan (S) samt Annelie
Klavins Nyström (M) avslag på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
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Maria Cherguis (V) yrkande om tillägg.



Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Maria Cherguis (V)
tilläggsyrkande.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget tilläggsyrkandet. Ordföranden finner
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Maria
Cherguis (V) förslag om bifall till tilläggsyrkandet ställs mot avslag till detsamma.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.
______
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KSKF/2016:125

§ 63
Upphörande av riktlinjer för parkeringsnorm
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för parkering i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige
den 15 juni 2006, upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår att stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18
januari 2016 att anta dokumentet ”Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring” att
gälla från och med. den 1 maj 2016. Dokumentet har antagits under förutsättning
att kommunfullmäktige upphäver nu gällande ”Riktlinjer för parkering i Eskilstuna
kommun”.
Inför stadsbyggnadsnämndens beredning och beslut i ärendet har
kommunledningskontoret bedömt att stadsbyggnadsnämnden har befogenhet att
anta riktlinjer för parkering i Eskilstuna kommun. Bedömningen bygger dels på det
ansvar kommunfullmäktige gett stadsbyggnadsnämnden i trafikplanefrågor genom
reglementet, dels på den detaljeringsgrad som finns i dokumentet ”Parkeringstal för
ett Eskilstuna i förändring”.
Eskilstuna kommun kan inte ha två dokument som innehåller samma typ av
riktlinje. Riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige kan endast upphävas av
fullmäktige. Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige upphäver
riktlinjerna antagna 2006. ”Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring” antagna av
stadsbyggnadsnämnden kommer därmed att gälla som riktlinje för parkering i
Eskilstuna kommun från och med den 1 maj 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:57

§ 64
Detaljplan för Slagsta 1:13
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Godkänna förslag till detaljplan för Slagsta 1:13 m.fl. daterad den 8 januari 2016

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en utvidgning av fastigheterna Nimbusen 1 och Nasaren 9 mot
Fabriksgatan och därmed skapa utrymme för en byggnad för industri/handel på
fastigheten Nasaren 9. Planen ger också möjlighet att bilda en ny fastighet för den
befintliga biogasmacken som idag ligger på allmän platsmark.
Genom fastighetsreglering ska marköverföring ske mellan fastigheterna Nimbusen
1 och Slagsta 1:13, samt mellan Nasaren 7 och 9 och Slagsta 1:13.
Befintlig biogasanläggning ska utgöra en egen fastighet som avstyckas från Slagsta
1:13. Befintlig transformatorstation på Nimbusen 1 kan styckas av från Nimbusen
1 och utgöra en egen fastighet.
Mark och exploatering ansvarar för att upprätta avtal om fastighetsreglering med
berörda fastighetsägare samt upprätta köpeavtal för den blivande biogasfastigheten.
Kostnaden för planens genomförande, mindre ombyggnation av gata och
fastighetsbildning, finansieras av köparna av kvartersmark genom uttag av
gatukostnadsbidrag i samband med att reglerings- och köpeavtal upprättas.
Kommunledningskontoret föreslår att förslag till detaljplan för Slagsta 1:13 m.fl.
daterad den 8 januari 2016, antas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:144

§ 65
Handlingsplan för Näringsliv och ArbetsmarknadGemensam handlingsplan för fyra MälarstäderEnköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås
Beslut
Handlingsplan för näringsliv och arbete-Gemensam handlingsplan för fyra
mälarstäder antas.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
februari 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.









Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren
Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt
Mälaren
Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation
och ett rikt kulturliv
Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för
företagsetableringar och investeringar
Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning
och mångfald
Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling
Vi verkar aktivt för att minska och effektivisera energianvändningen.
Vi utvecklar besöksnäringen

Dessutom slår avsiktsförklaringen fast att 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.
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Befolkningen i fyra mälarstäder uppgår till 315 000 invånare vilket innebär att
kommunerna tillsammans utgör Sveriges tredje storstadsregion. Tillsammans kan
vi möta nuvarande och framtida utmaningar och ta till vara möjligheterna av vår
samlade storlek samtidigt som vi når en långsiktigt hållbar utveckling.
Beredning
 I maj 2015 gjordes en jämförande analys över de fyra mälarstädernas
näringsliv och förrutsättningar.


I juni 2015 diskussionsfrågor och svar från KS politiker utifrån analysen



I augusti 2015 möte med näringslivscheferna (Gemensamma utmaningar)



I oktober 2015 förberedelsemöten näringsliv och arbetsmarknad 12 okt
2015. (Gemensamma mål)

 I november 2015 Gemensam workshop med aktiviteter för en handlingsplan
På mötet med näringslivscheferna i augusti beslutades att även inkludera
arbetsmarknadsaspekten, eftersom näringsliv och arbetsmarknadsfrågor är nära
sammanlänkade.
Kort sammanfattning från gemensam analys för fyra mälarstäderna
(bilaga 1, tillhörande ärendet, fyra mälarstäders analys):


Fyra mälarstäders näringsliv och invånarnas förvärvsarbeten är starkt
påverkat av infrastrukturen.



I kommunerna var för sig finns en del obalanser, överlag dominerar antalet
anställda inom industrin. Västerås och Eskilstuna dominerar med 80
procent av de förvärvsarbetande. 4M har tillsammans ett mera komplett
näringsliv, än kommunerna var för sig.



I alla kommunerna har de lokala och lättrörliga jobb ökat. I tre av de fyra
kommuner har jobb inom de stabila branscherna inklusive industrin
minskat. Det i kombination med låg jobbtillväxt i tre av fyra kommuner gör
att lönenivåer pressas nedåt och medelarbetslösheten ökar. Det innebär ett
ökat tryck på kommunal utbildning.

Slutsatser utifrån analysen och diskussionen med KS-presiderna inom fyra
mälarstäder
Västerås och Eskilstuna bör vara nav vid samarbeten, Strängnäs och Enköping
kopplas på. Alla fyra kommuner kan leda i olika frågor och samarbetet bör öka
generellt. Det är ej nödvändigt att alla deltar i samtliga projekt
De övriga slutsatserna är formulerade i fyra utmaningar:


Kommunala servicen - Stärka den kommunala servicen, exempelvis
gällande bemötande och handläggningstider.
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Yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar- Öka
kompetensförsörjningen i regionen.



Affärsutveckling i befintliga företag och ny företag- Stort fokus på att
öka tillväxt hos befintliga företag och snabbare förflyttning av företag från
10-50 stycken anställda.



Finansiering- Intern finansiering för att genomföra våra samarbetsprojekt.
Extern finansiering till företagen i regionen.

Handlingsplan för näringsliv och arbete- Gemensam handlingsplan för fyra
mälarstäder (bilaga 2, tillhörande ärendet)
Handlingsplanen är gemensamt framtagen av näringslivsansvariga,
arbetsmarknadsansvariga, ansvariga för innovationsmiljöerna (science parks,
business parks och inkubatorer) samt ansvariga för yrkes och
yrkeshögskoleutbildning.
Handlingsplanen redogör för vilka mål, strategier och vilka aktiviter som ska drivas
inom de fyra utmaningarna:





Kommunala servicen
Yrkesutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar
Affärsutveckling i befintliga företag och nya företag
Finansiering

Uppföljning av handlingsplanen bör göras utifrån mål och syfte primärt men även
på genomförda aktiviteter.
Förslag till ansvar för uppföljning av handlingsplanen per år:
Kommunal Service, bemötande
Enköping
handläggningstider
Affärsutveckling i SME Företag
Eskilstuna
Yrkesutbildning och
Västerås
Yrkeshögskoleutbildning
Finansiering
Strängnäs
Handlingsplanen är treårig och ska uppdateras varje år.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet med fyra mälarstäder sker inom förvaltningens ekonomiska ramar.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Marie Svensson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C)
samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter
yrkar Kim Fredriksson (SD) på att meningen ”Arbetet görs utifrån ett integrationsoch mångfaldsperspektiv.”, stryks på sidan 6 i bilaga 2, Handlingsplan för
näringsliv och arbete - Gemensam handlingsplan för fyra mälarstäder, tillhörande
ärendet.
Jimmy Jansson (S), Marie Svensson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar avslag på
Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


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



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om ändring i bilaga 2, tillhörande ärendet.



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

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande i bilaga 2, tillhörande ärendet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim
Fredrikssons (SD) förslag om bifall till ändringsyrkandet ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, näringsliv
Enköpings kommun
Strängnäs kommun
Västerås stad
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KSKF/2016:240

§ 66
Förvaltningsavtal för järnvägsinfrastruktur
Förvaltningsavtal för järnvägsinfrastruktur

Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Avtalet godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun äger
järnvägsinfrastruktur i Vilsta industriområde, Eskilstuna Logistikpark och
Eskilstuna kombiterminal. Det måste enligt järnvägslagen finnas en utsedd
järnvägsinfrastrukturförvaltare som också innehar de säkerhetstillstånd för
infrastruktur som behövs. Den som innehar säkerhetstillstånden måste också ha
ansvar för anläggningen enligt järnvägslagen. Detta avtal reglerar ansvaret för
anläggningen och kostnaderna som det ger.
Sedan 2011 har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Affärsområde logistik, på
uppdrag av Kommunen förvaltat järnvägsnät som Kommunen äger. Affärsområdet
logistik har flyttat ifrån Eskilstuna Kommunfastigheter AB till det nybildade
kommunala bolaget Eskilstuna logistik och etablering AB. Med anledning av detta
behöver nytt förvaltningsavtal avseende järnvägsinfrastruktur upprättas mellan
parterna.
I syfte att förvalta och vid behov utveckla järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna vill
därför kommunstyrelsen att Eskilstuna logistik åtar sig att svara för
infrastrukturförvaltning av kommunens järnvägsnät i den omfattning och på de
villkor som framgår av detta avtal och med beaktande av tillämpliga lagstiftning.
Finansiering
Avtalet ska finansieras med ett årligt bidrag på 3,5 miljoner kronor enligt beslut om
bildande av Eskilstuna Logistik och Etablering KSKF/2015:550
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eskilstuna kommun måste enligt lag ha en utsedd förvaltare av
järnvägsinfrastrukturen i kommunens ägo. Eskilstuna logistik och etablering AB
har den kompetens som behövs för att ta detta ansvar. Genom årlig uppföljning
kring underhållsplaner och planering av eventuella behov av investeringar kan en
god standard av infrastrukturen säkras. Det gör också att målet om ökad
överflyttning av gods från väg till järnväg i Eskilstuna kommuns klimatplan
främjas

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:159

§ 67
Ansökan om dispens från
naturreservatsföreskrifterna för Sundbyholms
naturreservat - Nybyggnation av villor med
tillhörande ekonomibyggnader
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning.

Reservation
Maria Chergui (V), Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Niklas Frykman (L)
reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Markägaren till fastigheten Sundbyholm 2:2 begär dispens för att få uppföra fyra
enbostadshus mellan Ramsundsån och Sundbyholmsåsen nära Skrivartorp, Nylund
och Djuptorp. De tilltänkta tomterna är belägna inom Sundbyholms naturreservat,
tidigare naturvårdsområde, där förbud gäller mot schaktning och mot uppförande
av nya byggnader. Reservatets syfte är att skydda natur-, kultur- och
friluftslivsvärden samt landskapsbilden. Området ingår i riksintresse för
kulturmiljövård och friluftsliv. Intill ligger Sundbyholmsåsens naturreservat. Fem
kända fornlämningar ligger inom 100 meter från den aktuella platsen. Ett yttrande
från Eskilstuna stadsmuseum finns, som anger att placeringen av fyra nya villor i
det öppna landskapet är olämplig ur kulturmiljösynpunkt. Generellt strandskydd
gäller 100 meter från Ramsundsån, vilket överlappar den sydöstra delen av området
och den tillfartsväg som finns angiven i ansökan.
Förvaltningen anser sammantaget att nya villor och en ny tillfartsväg på denna
plats inte är förenligt med reservatets syfte.
Kommunledningskontoret har inkommit med ett förslag till beslut, daterad den 18
mars 2016 där det framgår att tillstånd ej medges.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C)
yrkar på att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare
beredning.
Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Maria Chergui (V) yrkar på att ärendet ska
avgöras idag samt bifall till kommunledningskontorets förslag om att tillstånd ej
medges.
Niklas Frykman (L) yrkar på att ärendet ska avgöras idag samt att tillstånd ska
medges.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om återremiss av ärendet.



Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag om att tillstånd ej medges



Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om att tillstånd ska medges.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får
ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyrelsen därefter ta
ställning till Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag om att tillstånd ej medges mot bifall till att
tillstånd medges. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att ärendet återemitteras till kommunledningskontoret för ytterligare
beredning.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, för ytterligare beredning
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KSKF/2016:226

§ 68
Finansiering av Torshälla stads 700-års jubileum
Beslut
1. Kommunstyrelsen anslår 3 miljoner kronor för förberedelser och
genomförande av Torshälla stads 700-års jubileum.
2. Medel avsätts inom ramen för kommunstyrelsens allmänna medel 2016
motsvarande 1 miljon kronor samt i samband med årsplan 2017
motsvarande 2 miljoner kronor.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Torshälla, som är en av Sveriges
äldsta städer, firar 700 år 2017. Jubileumet ger Eskilstuna kommun en unik
möjlighet att synliggöra och marknadsföra de två städerna som finns i Familjen
Eskilstuna i syftet att skapa långsiktiga effekter.
Torshälla 700 år projektleds av Torshälla stads förvaltning, via en styrgrupp som
består av representanter från kommunkoncernens förvaltningar och bolag.
Grundtanken är att alla förvaltningar och bolag samt näringsliv, föreningar och
andra aktörer är medskapande och bidrar till firandet genom att växla upp befintlig
verksamhet. Genom införandet av en jubileumsfond ges genomförande kraft.
Inför och under jubileumsåret kommer ett flertal satsningar att göras i stadsmiljön i
Torshälla för att skapa en attraktiv arena för jubileumet.
I ett förslag till projektbudget för förberedelser och genomförande av projektet
Torshälla 700års jubileum uppgår de totala kostnaderna till cirka7,8 miljoner
kronor för perioden 2015-2018. Jubileumet i sin helhet kommer ha en omsättning
som beräknas passera 10 miljoner kronor.
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Projektet Torshälla 700 år ansöker om anslag från kommunstyrelsen 3 miljoner
kronor för förberedelser 2016 och genomförande 2017, samt från Eskilstuna
Kommunföretag AB 2 miljoner kronor. Resterande del av budgeten består av 2
miljoner kronor tidigare beslutade av kommunstyrelsen för projektperioden.
Jubileumsfonden 0,7 miljoner kronor varav 0,3 miljoner kronor från
Sparbanksstiftelsen Rekarne. Utöver detta så fokuserar Torshälla stadsförvaltning
personella resurser samt delar av driftbudget till förmån för jubileumet till en
kostnad som motsvarar cirka 2.3 miljoner kronor, samt satsningar
i investeringsbudget på 19 miljoner kronor som bidrar till att upplevelsen av
Torshälla lyfter och stärker jubileet.
Kommunledningskontorets synpunkter
Torshälla är en av Sveriges äldsta städer och firandet av 700-årsjubiléet är en
milstolpe inte bara i Eskilstuna utan i svensk historia. Ett jubileum kan rätt
genomfört användas för att befästa Eskilstunas och Torshällas varumärken, bidra
till en utveckling av besöksnäringen, som är en av de prioriterade branscherna i
Eskilstuna samt stimulera utvecklingen av kultur- och fritidsaktiviteter i Eskilstuna
genom att det lokala föreningslivet ges chans att utveckla idéer och evenemang.
Eskilstuna firade för ett antal år sedan 350-årsjubileum för staden. De totala
intäkterna vid det arrangemanget till 13,3 miljoner kronor varav Eskilstuna
kommun bidrog med tolv miljoner kronor, Sparbanken Rekarne med 1 miljon
kronor och övriga intäkter stod för 0,3 miljoner kronor. För själva jubileumsveckan
uppgick kostnaderna till drygt fem miljoner kronor och för marknadsföringen 1,1
miljoner kronor.
Bedömningen är att den budget som utarbetats för jubiléet i Torshälla är rimlig
utifrån åtagandet.
Det är emellertid önskvärt att näringslivet skulle kunna bidra till firandet i högre
utsträckning. Torshälla stads förvaltning har under flera år arbetat för att få lokala
näringslivet och föreningslivet delaktiga i firandet och det finns ett stort intresse att
på olika sätt medverka. Erfarenheter från såväl Eskilstuna parkfestival och juniorEM i friidrott visar dock att det är svårt att få näringslivet att gå in med kontanta
medel utan det handlar i första hand om barteravtal.
Kommunledningskontoret föreslår därför att ansökan från Torshälla stads nämnd
om ett anslag på tre miljoner kronor för jubileet ska beviljas. En miljon kronor
föreslås belasta kommunstyrelsens allmänna medel för 2016 och två miljoner
kronor avsätts i samband med årsplan 2017.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Jubileumsåret sätter Torshälla och Eskilstuna i ”strålkastarljuset” 2017, vilket ger
möjlighet till samhällsekonomiska effekter. Jubileumet ger externa aktörer så som
näringsidkare, föreningar med flera en arena som möjliggör ökade
turistekonomiska effekter samt exponering i media.
För att säkra en social hållbarhet kommer ett brett program ett erbjudas på flera
olika platser där invånarna själva är delaktiga i utformandet. En stor del av
aktiviteterna kommer vara kostnadsfria, vilket möjliggör för fler invånare att ta del
av evenemang och kulturutbudet. Även genus- och mångfaldsperspektivet ska
beaktas i ett brett programutbud.
Arrangemangen ska miljödiplomeras.
Genom samverkan inom kommunkoncernen och att växla upp eller forma om
befintliga aktiviteter skapas förutsättningar även för en effektiv organisation.
Projektet verkar utifrån Eskilstuna kommuns beslutade miljö- och
hållbarhetsstrategier, evenemangsstrategi och övriga styrdokument.


Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Ingrid Sermeno Escobar (-), Ulf Ståhl (M), Annelie Klavins
Nyström (M), Arne Jonsson (C) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på ändring enligt följande:
 Att 3,5 miljoner kronor dras av projektets budget och omfördelas för att
finansiera arbetsskor till vård- och omsorgspersonal.
 Att en upprustning av slussarna och att öppna upp Eskilstunaån för
båttrafik ska priorieteras och inkluderas i projektet.
 Att i investeringsbudgeten på 19 miljoner kronor som omnämns i
ärendetexten och som ska användas för att lyfta upplevelsen i Torshälla
ska prioritera att öppna upp Eskilstunaån för båttrafik.
Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar avslag på
Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
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Kim Fredrikssons (SD) yrkande om ändring i kommunledningskontorets
förslag.



Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras yrkande om avslag på Kim
Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim
Fredrikssons (SD) förslag om bifall till ändringsyrkandet ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras förslag, innebärande att
avslå tilläggsyrkandet, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) förslag, innebärande att bifalla
tilläggsyrkandet, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
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Ann-Kristin Eriksson (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras förslag mot
2 NEJ-röster för bifall till Kim Fredrikssons (SD) förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras
förslag, innebärande att avslå tilläggsyrkandet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, ledningsstab
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2016:82

§ 69
Ansökan om bidrag för medverkan för romsk
inkludering på kommunal nivå
Beslut
Kommunstyrelsen ansöker hos Kulturdepartementet om bidrag för medverkan
i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå enligt
kommunledningskontorets förslag.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kulturdepartementet inbjuder
landets kommuner att ansöka om bidrag för att från och med 2016 medverka i en
utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå. Maximalt fem
kommuner kommer att utses utifrån dem som ansökt.
Dessa kommer att få ekonomiskt stöd (cirka 500 000 kronor per år) under två år,
från det datum bidrag beslutas, för att bygga upp en struktur i den kommunala
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de områden som utpekas
i strategin. Det kommer därefter att finnas en möjlighet till förlängning av
bidraget, som längst två år, efter en ny ansökan om det bedöms att det finns ett
behov.
Kommunerna som får bidrag ska bedriva metodutveckling, främst inom områdena
utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets
organisering samt säkerställa romsk delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet.
I ansökan finns beskrivet nuläget vad gäller arbetet med romsk inkludering samt
tankar om fortsatt utvecklingsarbete utifrån de urvalskriterier som beskrivs i
utlysningen av bidraget; politisk vilja, förankring av ansökan hos romer, långsiktigt
perspektiv och möjlighet att integrera utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie
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strukturer och verksamheter. Vidare beskrivs organisation, ansvarsfördelning,
ekonomiska förutsättningar och samarbetspartners.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Marie Svensson (S), Arne Jonsson (C), Ingrid Sermeno
Escobar (-) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


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



Kim Fredrikssons (SD) 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.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Kulturdepartementet
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KSKF/2015:529

§ 70
Svar på motion om att revidera Eskilstuna
Kommunfastigheter AB:s uthyrningspolicy
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har i en
motion yrkat på följande:
att Eskilstuna Kommunfastigheter AB ges i uppdrag att uppdatera sin
uthyrningspolicy enligt intentionen i motionen
att försörjningsstöd endast klassas som tillräcklig inkomst för att få hyra
ifall den boendesökande redan är folkbokförd i kommunen
att i uthyrningspolicyn ska anges ett maxtak för hur många som får vara
folkbokförda och boende i en lägenhet
I motionen lyfts problemet med trångboddhet, att alldeles för många
folkbokförda på en adress, troligt bidragfusk samt att uthyrningspolicyn är
tunn.
Kommunstyrelsen fattade den 2 februari 2016 beslut om att skicka motionen
att uppdatera kommunens uthyrningspolicy på remiss till Eskilstuna
Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har i sitt yttrande till
Eskilstuna Kommunföretag AB angett att gällande uthyrningspolicy
tillsammans med bifogade stöddokument SABOs skrift ”Ansvarsfull uthyrning
av bostäder”, hyreskontraktet samt checklista vid kontraktskrivande fungerar
väl men aviserar att en översyn av uthyrningspolicyn ska göras under hösten
2016.
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Eskilstuna Kommunfastigheter ABs policy slår fast att en boendesökande som
kommer från en annan kommun och har försörjningsstöd ska avlämnande kommun
kontakta arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna innan
Kommunfastigheters hantering av ansökan kan påbörjas. Detta fungerar idag väl.
I motionen förslås att Eskilstuna Kommunfastighet AB i uthyrningspolicyn ska
reglera antalet boende i en lägenhet. Det är inte dock möjligt, eftersom
hyreslagen inte reglerar hur många som får bo i en lägenhet. Följaktligen kan
en sådan reglering inte bli juridiskt bindande.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar Eskilstuna Kommunfastigheter ABs bedömning att
den nuvarande uthyrningspolicyn tillsammans med underlag från SABO och den
checklista som används vid kontraktsskrivande är fullgott underlag för uthyrning,
men att en uppdatering av policyn kan vara på sin plats, inte minst för att få färre
dokument och göra det mer tillgängligt för nya och befintliga hyresgäster. I övrigt
ställer sig Kommunledningskontoret bakom Eskilstuna kommunföretags
bedömning att hanteringen av boendesökande med försörjningsstöd från annan
kommun fungerar bra.
När det gäller antalet boende per lägenhet är det som Eskilstuna
Kommunfastigheter AB beskrivit inte möjligt att reglera detta i hyreskontrakt. Den
ökade trångboddheten är dock ett problem och hänger starkt ihop med den
bostadsbrist som nu råder i Eskilstuna. Därför har Eskilstuna Kommunfastigheter
AB uppdrag att bygga minst 200 bostäder per år och kommunledningskontoret
arbetar aktivt för att andra aktörer också bygger minst lika mycket per år.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande avslag på motionen.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande avslag på motionen.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
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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
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå motionen.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå motionen, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att
bifalla motionen, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 2 NEJröster för bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras
förslag, innebärande att bifalla kommunledningskontorets förslag att avslå
motionen._____
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KSKF/2015:544

§ 71
Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i
privata och företagsärenden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 9
november 2015 lämnat in en motion om att dela in bygglovsärenden i privata och
företagsärenden. Motionären yrkar på följande:
Att bygglovsärenden som kommer in till Eskilstuna kommun delas upp i privataoch företagsärenden.
Skälet för att göra så anges vara att få en snabbare handläggning.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnen har avslagit motionen med följande motivering.
Lagstiftningen ställer idag krav på hur lång tid handläggningen av bygglovsärenden
får ta, tidsgränsen är satt till 10 veckor efter det att handlingarna är kompletta.
Bygglovsavdelningen i Eskilstuna klarar idag av alla ärenden inom den tidssatta
gränsen. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande för att effektivisera sina
processer men menar att förslaget att dela upp kompetensen inom arbetsgruppen i
två delar, snarare kan riskera att försena handläggning. En bred kompetens där alla
handläggare har kapacitet att handlägga alla typer av bygglovsärenden gör
avdelningen mindre sårbar för sjukdomar eller annan frånvaro.
Bygglovsavdelningen i Eskilstuna har under de två senaste undersökningarna som
Stockholm Business Alliance utfört fått mycket gott betyg på service och hantering
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av företagskunder (NKI) som sökt bygglov och avdelningen arbetar vidare för
fortsatt goda resultat.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens bedömning att det i
nuläget inte finns anledning att göra förändringar i hanteringen av bygglov. Det
baseras på dels att alla ärenden hanteras inom den lagstadgade tiden 10 veckor
samt att bygglovshanteringen i Eskilstuna får mycket väl godkänt av de företagare
som sökt bygglov hos kommunen. Det visar resultatet i SBA:s NKI undersökning. I
dagsläget finns därför ingen anledning att göra förändringar av handläggningen.
Det är dock viktigt att denna höga nivå på handläggning kan bibehållas och alla
möjligheter till effektivisering av verksamheten ska tas tillvara.
En kommun ska också beakta likställighetsprincipen som innebär att kommunen
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.
Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv
grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga
överväganden. Kommunallagen är subsidiär i förhållande till speciallagstiftning.
Det finns dock inget stöd i plan- och bygglagen för en kommun att i sin
ärendehandläggning särbehandla olika grupper av sökanden av t.ex. bygglov. T.ex.
genom att handlägga lovärenden ifrån företag med förtur. Därmed gäller
likställighetsprincipen i kommunallagen.
Likställighetsprincipen samt de faktum att kommunen handlägger ärenden inom
den lagstadgade tiden och att företagare är nöjda med handläggningen av
lovärenden medför att kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Ulf Ståhl (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande avslag på motionen.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande avslag på motionen.



Niklas Frykman (L) yrkande om bifall till motionen.
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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
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till kommunledningskontorets förslag att avslå motionen.
______
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KSKF/2015:566

§ 72
Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till
personalen inom vård och omsorg
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 20
november 2015 lämnat in en motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom
vård- och omsorg. Motionären yrkar att vård- och omsorgsnämnden och Torshälla
stads nämnd ges i uppdrag att införa kostnadsfria arbetsskor till personalen inom
vård- och omsorg. Idag tillhandahålls kläder men inte skor till personlen, skor får
medarbetarna hålla med själva. Motionären uppfattar efter arbetsplatsbesök i
verksamheterna ett starkt önskemål från personalen att arbetsgivaren även ska
erbjuda arbetsskor till sin anställda. Vidare påtalas att olämpliga skor kan föranleda
belastningsskador som på sikt leder till högre sjukfrånvaro. Motionären menar att
införande av kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen är ett litet steg i långsiktig
strategi att minska sjukfrånvaron och att kostnaden för investeringen inte blir stor
då det torde leda till minskad sjukfrånvaro.
Torshälla stads nämnd föreslår att motionen avslås då det inte finns krav på
att tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg samt att nuvarande
sjukfrånvaro bedöms inte vara relaterad till arbetsskor. Förslaget skulle
innebära en ökad kostnad på cirka 130 000 kronor i ett inledningsskede för
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verksamheten i Torshälla stads förvaltning. Därefter återkommande kostnad
för komplettering till nya medarbetare samt successivt utbyte av skor.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås om inte
kommunstyrelsen tillskjuter nämnden mer medel för ändamålet. Detta då det
inte finns lagkrav på att tillhandahålla arbetskor inom vård- och omsorg. En
ergonomisk sko kostar mellan 800-1000 kronor och vård och
omsorgsförvaltningen hade i november 2015 drygt 2000 tillsvidare anställda.
Det skulle innebära en betydande kostnad för att tillhandahålla arbetsskor för
vård- och omsorgsnämnden i ett redan ansträngt ekonomiskt läge.
Kommunledningskontorets synpunkter
Självklart kan arbetsskorna ha betydelse för medarbetares arbetsmiljö och ha
en indirekt effekt på sjukfrånvaron. Utifrån arbetsmiljöarbete som sker i
kommunen finns dock inga indikationer på att arbetsskor skulle vara en
betydande faktor för den höga sjukfrånvaron. Det är viktigt att ha ett
helhetsgrepp kring vad som orsakar sjukfrånvaron där psykosociala faktorer
har större påverkan än arbetsskor. Statistiken som följs upp återkommande
tillsammans med kommunhälsan visar inte heller på att arbetsskor har en stor
påverkan på sjuktalen. Ett åtagande arbetsgivaren har 2016 är att
arbetsplatser med hög frånvaro ska genomföra en fördjupad kartläggning av
arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron.
Kommunen erbjuder skyddskor till de yrkesgrupper där lagen kräver det.
Det finns andra stora yrkesgrupper inom kommunen som skulle behöva
erbjudas arbetsskor om medarbetare inom vård- och omsorg erbjuds det, för
att ha likvärdig arbetsmiljö för medarbetarna.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Nämnderna påtalar att granskning och rapporter finns om arbetskläder/ skor
ur ett jämställdhetsperspektiv som visar att betydligt mindre resurser satsas
på arbetskläder för medarbetare inom kvinnodominerade yrken än
mansdominerande yrken. Detta påverkar en hållbar utveckling.
Andra faktorer inom arbetsmiljöområdet såsom det systematiska
arbetsmiljöarbetet är minst lika viktigt och påverkar både den hållbara
utvecklingen och den effektiva organisationen. I kommunen arbetas det med
att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera medarbetare
och kunna ha en god komptensförsörjning. Förslaget kan i den bemärkelsen
vara positiv men bedömningen är att andra åtgärder har större effekt på
hållbar utveckling och en effektiv organisation.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

63(109)

2016-04-12

Yrkanden
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
avslag på motionen.
Kim Fredriksson (SD) samt Ann-Kristin Eriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S) yrkar på att motionen anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:


Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att motionen anses besvarad.



Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till kommunledningskontorets
förslag om att motionen avslås.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Mikael Edlunds (S) med fleras förslag att motionen anses
besvarad.
______
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KSKF/2016:123

§ 73
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisning av obesvarade motioner, daterad den 18 mars 2016, läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 5 kapitlet 33 §
kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen
fortsätta.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen
vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka
motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats. Avstämning har
skett med kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Av sammanställningen för april 2016 framgår att det totalt finns 14 motioner som
inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Tre av motionerna beräknas
besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i april. Fem av motionerna har
inkommit under 2015 och nio av motioner har inkommit under 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:202

§ 74
Initiativ i kommunstyrelsen - Förstärkning av
skolans budget
Beslut
Initiativet anses besvarat med hänvisning till bokslutsdisposition i årsredovisning
för 2015.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har inkommit med ett initiativ i kommunstyrelsen om
förstärkning av skolans budget, daterad den 7 mars 2016.
Initiativtagaren yrkar på följande:
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om förstärkning
av skolans budgetram under pågående budgetår 2016. Förstärkningen ska
träda i kraft tillhöstterminen och vara så utformad att de skolor som
drabbats hårdast får störst förstärkning.
 Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att i
bokslutsdispositionerna för 2015 låta barn- och utbildningsnämnden behålla
en större del av sitt överskott från 2015 och att avsätta en summa i
proportion till detta till skola och förskola inom Torshälla stads nämnd.
 Kommunstyrelsen uppdrar åt konsult och uppdrag att avskaffa
serviceavgiften för iPads omedelbart. Denna avgift är en stor kostnad för
skolorna utan att de får något för den, därför är den orättfärdig.
 Kommunstyrelsen ser över och lättar på restriktiviteten vad gäller
anställningar och inköp vad gäller skola och förskola.

Yrkanden
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Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M) att initiativet
anses besvarat med hänvisning till bokslutsdisposition i årsredovisning för 2015.
Niklas Frykman (L) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till initiativet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att initiativet anses besvarat
med hänvisning till bokslutsdisposition i årsredovisning för 2015.



Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till initiativet.

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
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att initiativet
anses besvarat med hänvisning till bokslutsdisposition i årsredovisning för 2015.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att
initiativet anses besvarat med hänvisning till bokslutsdisposition i årsredovisning
för 2015, röstar JA.
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
initiativet, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
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Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 3 NEJröster för bifall till Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande att initiativet anses besvarat med hänvisning till bokslutsdisposition i
årsredovisning för 2015
_____
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KSKF/2015:364

§ 75
Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel
för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag inkom
den 23 juni 2015 gällande önskemål om att införa en enprocentsregel för
konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer.
I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
Eskilstuna i uppdrag att:
1. Införa den så kallade enprocentsregeln som innebär att minst en procent av
budgeten vid ny-, till- och ombyggnader samt renoveringar av fastigheter
och andra offentliga miljöer och infrastruktur inom kommunens gränser ska
investeras i konstnärlig gestaltning
2. Utarbeta riktlinjer och metoder för hur arbetet med enprocentsregeln ska gå
till. Ta hjälp av konstnärsorganisationernas metoddokument för upphandling och arvodesrekommendationer. Användande av konstnärernas kompetens som inspiratör till förnyelse av de offentliga rummen och som katalysator för det offentliga samtalet, i programarbete och planeringsprocess för att
skapa konstnärligt intressanta miljöer där verken integreras i de offentliga
rummen samt för kompletterande verk som placeras i efterhand.
3. Avsätta motsvarande minst en procent av projekt/byggbudgeten för
konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnationer av de offentliga
rummen och av lokaler som är avsedda för kommunal verksamhet, oavsett
om det är privata fastighetsägare och byggbolag. Enprocentsregeln ska
tillämpas även av kommunens bolag och stiftelser. För investeringar som
understiger 20 basbelopp kan anslagen skapas och användas för behov av
gestaltning/utsmyckning i offentliga rum som är konstnärligt eftersatta.
4. Säkerställa att enprocentsregeln, de estetiska värdena och den konstnärliga
gestaltningen finns med i utformningen av offentliga miljöer och i hela den
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kommunala beslutsprocessen; den långsiktiga visionen, översiktsplaner,
markanvändnings- och exploateringsavtal, fördjupade översiktsplaner,
detaljplaner och bygglov.
5. I villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att avtalsparterna ska bidra
till den offentliga miljön genom att investera minst en procent av projekt/byggkostnaden i konstnärlig gestaltning.
6. Kontinuerligt följa upp tillämpningen av enprocentsregeln och underhålla
den offentliga konsten.
Medborgarförslaget har skickats vidare till Torshälla stads nämnd,
stadsbyggnadsnämnden och till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Bakgrund
Den så kallade enprocentsregeln är ett förslag på hur kommuner kan avsätta medel
för konstnärlig utsmyckning. Regeln tillämpas av 33 procent av landets kommuner
och av 37 procent av landstingen/regionerna. Ungefär 45 procent av kommunerna
arbetar över huvud taget med regler enligt fasta rutiner för att avsätta medel för
konst.
Enprocentsregeln kom till 1937 för statliga byggnader och var ett led i den nationella kulturpolitiken. Staten avskaffade regeln 1948 då årliga anslag infördes i
stället. Regeln spred sig på frivillig basis senare till landstingen och kommunerna.
Tanken är att 1 procent av budgeten för ett byggprojekt (ett projekt som ägs eller
hyrs av en offentlig verksamhet) ska avsättas för bild- eller formkonst.
Kommunens sätt för tilldelning av medel för konst
Medborgarförslaget har varit på remiss hos Torshälla stads nämnd, kultur- och
fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Dessa nämnder använder idag egna
modeller för tilldelning av anslag för konstnärlig utsmyckning. Ingen av nämnderna använder sig idag av enprocentsregeln. Stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd har yrkat på avslag på medborgarförslaget, Kultur och
fritidsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för offentlig utsmyckning som köps in eller
förvärvas på annat sätt än vid ny-, om- och tillbyggnad av projekt åt kommunen. År
2016 har nämnden en budget på 1 miljon kronor för konstnärlig utsmyckning.
Enprocentsregeln tillämpas inte då nämnden anser att den egna modellen för
arbetet med den offentliga utsmyckningen, som ger samma resultat som
förslagställaren vill se, innebär en större flexibilitet i var och till vilka belopp
konstnärlig offentlig utsmyckning ska ske. Inom ramen för det kommande arbetet
med ett kulturpolitiskt program kommer dock frågan om enprocentregeln att
belysas.
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Stadsbyggnadsnämndens konst- och kulturpott om 1 miljon kronor år 2016 samt
nämndens investeringar i övrig konst inom större projekt överstiger år 2016 de
medel som skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln.
Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget uppgår år 2016 till 87,2 miljoner
kronor.
Torshälla stads nämnd har år 2016 medel avsatta till en skulpturpark, till Torshällas
infart och till omgörning av delar av Storgatan. Torshälla stads nämnd anser att
konstnärlig utsmyckning vid om- och tillbyggnad av fastigheter skulle kunna
diskuteras vid varje enskilt tillfälle och att detta även skulle kunna diskuteras med
bostadsexploatörer i varje enskilt fall.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätter 0,5 procent av byggkostnaden till
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av verksamhetslokaler.
Kommunens budget år 2016 för ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för kommunal
verksamhet är 120 miljoner kronor. Normalt avsätts medel för konst vid nybyggnad
eller vid genomgripande renoveringar med upp till 0,5 procent.
Exploateringsverksamheten (nyinvestering i mark och allmänna platser i samarbete
med företag som bygger bostäder eller lokaler) kostade år 2015 482 miljoner kronor. Inga medel avsätts för konstnärlig utsmyckning inom exploateringsbudgeten.
Detta beror bland annat på att den största delen av investeringarna avser infrastrukturen i logistikparken i Kjula. Kommunen bedömer inte att behovet av konstnärlig
utsmyckning är så stor i detta industriområde, dessutom skulle beloppet för
konstnärlig utsmyckning bli oproportionerligt stort. I bostadsexploateringarna men
även där lokaler byggs, innebär det svårigheter att ta ut extra bidrag från exploatörerna utöver de kostnader som redan idag belastar framför allt bostadsprojekten.
Det är i dagsläget till och med svårt att få betalt fullt ut för de kostnader för gator
och allmänna platser som kommunen har lagstadgad rätt att betalt för.
Enligt Plan och bygglagen (PBL) kap.6 § 40 får kommunen endast göra avtal med
exploatörerna om åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna
genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande
ska också stå i rimligt förhållande till byggherrens eller fastighetsägarens nytta av
planen. Det kan vara svårt att påvisa att ett konstverk är nödvändigt för en detaljplans genomförande.

Kommunledningskontorets bedömning
De nämnder och förvaltningar inom Eskilstuna kommun som
kommunledningskontoret har frågat om deras inställning till att införa
enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning har varit entydiga i sina svar. Deras
önskemål är att ha kvar det sätt för avsättning till konstnärlig utsmyckning som de
har idag och att inte införa enprocentsregeln. Nuvarande system anses mer flexibelt
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både gällande belopp och var och när den konstnärliga utsmyckningen ska ske.
Gällande exploateringar kan det dessutom vara svårt att få exploatörerna att vara
med och finansiera konst eftersom lagen kräver att det ska gå att påvisa
nödvändigheten av konstverket för detaljplanens genomförande.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:581

§ 76
Svar på medborgarförslag - Förse personalen på
servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins
som visar vilka språk de kan prata
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget bifalles.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har
inkommit avseende personalen på servicekontoret i Värjan som föreslås förses med
små skyltar eller pins på sina kläder som indikerar vilket språk de kan prata. Syftet
är att underlätta för nyanlända att kommunicera med personalen.
Kommunledningskontorets synpunkter
Den 20 april startar Eskilstuna direkt i Värjan och tar då över servicecenters
receptionsdisk.
Hjälpbehovet är stort för de personer som nyligen har flyttat till Sverige. Det är
många olika frågor att sätta sig in i och det kan många gånger vara svårt att förstå
samhällets olika funktioner. I rekryteringen till Eskilstuna direkt har därför
språkkunskaper varit meriterande och personalen har från start kunskaper i många
olika språk.
När det gäller myndighetsutövning är det viktigt att en auktoriserad tolk anlitas för
att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. När det gäller information och
rådgivning kan det däremot vara till stor nytta för de som söker hjälp att se vilken
personal som kan vilka språk.
Det är därför en mycket god idé att personalen som arbetar i Eskilstuna direkt ska
bära pins som indikerar språkkunskaper, precis som Medborgarkontorets personal
som sitter i Stadshuset redan gör i dag.
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Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförlaget ska bifallas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:474

§ 77
Svar på medborgarförslag - Ge förslagsställaren
möjlighet att debattera sitt medborgarförslag på ett
förberedande möte inför kommunfullmäktige
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att ge
förslagsställaren möjlighet att debattera sitt medborgarförslag på ett förberedande
möte inför kommunfullmäktige, har lämnats in till kommunfullmäktige den 22
september 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2015, § 240, att medborgarförslaget
skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Förslagsställaren har tidigare lämnat in ett liknande förslag, vilket behandlades av
kommunfullmäktige den 23 april 2015, § 101. Det medborgarförslaget tolkades
som att förslagsställarens önskemål var att den som lämnat in ett medborgarförslag
ska ha rätt att delta i debatten på det möte där beslutet ska fattas. Detta för att det
skulle förbättra kommunfullmäktiges arbete och innebära en tätare kontakt mellan
ledamöter och medborgare. Kommunfullmäktige beslutade att avslå förslaget.
Förslagsställaren menar att kommunen har missförstått medborgarförslaget. Syftet
var att den som väcker ett medborgarförslag ska ha möjlighet att debattera detta på
ett förberedande möte inför kommunfullmäktige. Förslagsställaren har därför
lämnat in ett nytt medborgarförslag där detta tydliggörs.
Kommunledningskontorets beredning
I Eskilstuna kommun är det sedan 2013 möjligt att lämna in medborgarförslag.
Förslagen väcks i kommunfullmäktige, som då beslutar hur förslaget ska beredas.
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En del förslag återkommer till kommunfullmäktige för beslut, medan andra
överlämnas till någon av kommunens nämnder för beslut.
Innan dess att beslut fattas ska förslaget beredas. Det görs till en början oftast av
den förvaltning, vars nämnd ska fatta beslut om förslaget. Förvaltningens förslag
överlämnas till nämnden, som sedan fattar beslut. Ibland bereds förvaltningens
förslag av ett utskott innan dess att det tas upp i nämnden. Förslag som ska avgöras
av kommunfullmäktige bereds på ett motsvarande sätt av kommunledningskontoret
och kommunstyrelsen innan dess att det överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
De formella förberedande möten som hålls innan dess att ett beslut fattas är alltså
utskottssammanträden för ärenden som ska avgöras i nämnderna och
kommunstyrelsens sammanträden för ärenden som ska avgöras av
kommunfullmäktige. Utskottssammanträden ska enligt kommunallagen vara
stängda för allmänheten. Det är också huvudregeln för kommunstyrelsens
sammanträden, även om det finns en möjlighet att hålla helt eller delvis offentliga
kommunstyrelsesammanträden.
Den diskussion förslagsställaren efterfrågar bedöms ske i begränsad omfattning i
den formella ärendeprocessen. Kommunstyrelsen behandlar till exempel fler
ärenden än kommunfullmäktige och på betydligt kortare tid. De ställningstaganden
som ledamöter i nämnderna och i kommunfullmäktige kommer fram till sker
sannolikt snarare i diskussioner i partigruppen. Respektive parti ansvarar för hur
detta organiseras och ett beslut om rätten att delta på den typen av förberedande
möten kan alltså inte fattas av komunfullmäktige.
En annan aspekt att ta hänsyn till i det här sammanhanget är den lagstyrda
ärendeprocessen för medborgarförslag. Fram till dess att medborgarförslaget har
väckts i kommunfullmäktige kan förslagsställaren dra tillbaka eller revidera sitt
förslag, men därefter är det inte längre möjligt att ändra i förslaget. I och med att
förslaget är väckt, så ska det behandlas i det skick det har lämnats in. Det finns
därmed inte någon möjlighet att genom att delta i ett förberedande möte revidera
själva förslaget, till exempel utifrån vad som har kommit fram i beredningen. Det
skulle annars kunna ha varit ett skäl till en mer omfattande dialog med
förslagsställaren under hanteringen av ett medborgarförslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget avslås.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
______
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§ 78
Svar på medborgarförslag - Anlägg en väg som
ansluter Malmköpingsvägen med Strängnäsvägen
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
anlägga en väg som ansluter Malmköpingsvägen med Strängnäsvägen har lämnats
in till kommunfullmäktige den 23 september 2015. Förslaget uppfyller de formella
krav som enligt kommunallagen ställs på medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2015, § 244, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslaget föreslås att avslås utifrån resultaten av Trafikverkets och
Eskilstuna kommuns gemensamma arbeten med Förstudie Östra gatan, 2012, samt
Åtgärdsvalsstudie riksväg 53 in och genom Eskilstuna, 2015. I båda studierna
konstateras att en förbifart för riksväg 53 inte är någon kostnadseffektiv åtgärd,
detta till följd av att mer än 90 procent av motorfordonstrafiken längs riksväg 53
genom Eskilstuna har start- eller målpunkt i staden och därför inte skulle välja en
förbifart.
Frågan om en östlig förbifart genom Odlaren har utretts under lång tid i Eskilstunas
kommunala planering, men utifrån resultaten av utredningarna är den ej längre
aktuell.
En utredning 2002 tog fram två alternativ – en yttre och en inre ring. I
översiktsplanen 2005 fanns Östra gatan med, vilket var den inre ringen. I
översiktsplanen 2010 ströks den, då nyttan bedöms för låg. Tidsvinsten med Östra
gatan beskrevs i den tidiga rapporten bara till 0,1 procent. Till detta kan nämnas
nya barriäreffekter och intrång på natur- och rekreationsområden som negativa
konsekvenser av en sådan väg.
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Under senare tid har två stora studier gjorts. 2011-12 genomfördes en förstudie för
Östra gatan samt Östra länken i samverkan mellan Trafikverket och Eskilstuna
kommun, vilken i princip innehöll den nu föreslagna förbindelsen mellan
Malmköpingsvägen och Strängnäsvägen. Resultatet av arbetet blev att det inte är
samhällsekonomiskt motiverbart att investera i en sådan vägsträcka då trafiken som
skulle använda den skulle vara högst begränsad. Motorfordonstrafiken på
nuvarande riksväg 53 (Vasavägen-Carlavägen) genom staden har till 90 procent
eller mer (beroende på del av vägen) mål- eller startpunkt inom staden, så effekten
av en förbifart skulle bli marginell. Det genomfördes detaljerade trafikmätningar i
fält för att kontrollera genomfartstrafiken samt trafiksimuleringar för att se vilken
effekt olika förbifartsalternativ kunde ge på Vasavägen-Carlavägen. För trafiken
från Malmköpingsvägen med målpunkt inom staden skulle en östlig förbifart
genom Odlaren ge längre restider än nuvarande sträckning och därför skulle
förbifarten inte väljas.
2012 beslutade Trafikverket och Eskilstuna kommun baserat på resultatet av
förstudien att lägga ner planerna på en östlig förbifart. Nästa steg i arbetet med att
försöka förbättra trafiksituationen längs riksväg 53 blev att inleda arbetet med en så
kallad Åtgärdsvalsstudie för riksväg 53 in och genom Eskilstuna
(Stenkvistarondellen-Årbyrondellen E20). Denna studie blev klar hösten 2015 och
den innehåller förslag till hur riksvägstrafiken bättre ska kunna samsas med den
lokala trafiken genom staden. Återigen konstateras att motorfordonstrafiken på
riksväg 53 genom Eskilstuna till minst 90 procent består av lokal trafik och att en
förbifart inte skulle vara någon kostnadseffektiv åtgärd.
Problemet med mycket trafik i staden är kortfattat inte trafiken till/från
Malmköpingsvägen, utan är trafiken inom och till staden, varför en östlig länk
genom Odlaren inte skulle lösa så mycket som den skulle kosta.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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§ 79
Svar på medborgarförslag - Anlägg en
djurkyrkogård
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget avslås.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Torshälla stads
nämnd samt stadsbyggnadsnämnden, utreda möjligheten att anlägga en
begravningsplats för djur.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag inkom i
oktober 2015 gällande önskemål om att kommunen anordnar en begravningsplats
för sällskapsdjur inom Eskilstuna kommun. Medborgaren önskar en enklare
begravningsplats och menar att det finns ett uppdämt behov av begravningsplatser
just för sällskapsdjur.
Frågan har varit uppe tidigare några gånger i kommunen. Senast var det 2013 då
kommunen avslog medborgarförslaget.
År 1994 och 1997 hänvisade kommunen till hur den kommande översiktsplanen
skulle hantera frågan. År 2002 gjorde Park- och idrottskontoret en utredning av ett
möjligt läge i norra delen av Djurgården. Platsen visade sig vara för kuperad.
I översiktsplanen från år 2005 pekades några lämpliga lägen ut. År 2006 tog
stadsbyggnadsförvaltningen fram ett antal önskvärda kriterier som en begravningsplats för sällskapsdjur bör uppfylla. År 2008 arbetade Kommunledningskontoret
med att utforma en begravningsplats inom ett av de anvisade lägena; mitt för infarten till Skogstorp, cirka 300 meter söder om Medbacken. Efter protester från
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närboende lades arbetet ned och ett nytt förslag till läge togs fram år 2009. Denna
gång var platsen en sluttning söder om Vilsta industriområde. Arbetet avslutades i
och med att anläggningskostnaderna visade sig bli för höga.
År 2010 kompletterades kriterierna som begravningsplatsen bör uppfylla.
Kommunledningskontoret anlitade AQ Arkitekter som tog fram ett antal lämpliga
platser utifrån de nya kriterierna. En plats öster om rondellen där Skogstorpsvägen
och Fröslundavägen korsar varandra valdes ut. År 2011 arbetade kommunens
Projektavdelning fram projekteringshandlingar. Arbetet lades ned på grund av att
kommunens egna interna remissinstanser sade nej till placeringen.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret anser inte att det ligger inom det kommunala uppdraget
att driva en begravningsplats för sällskapsdjur. Däremot ser kontoret positivt på att
sälja mark till en intressent som vill ta ett långsiktigt ansvar för att driva en sådan
begravningsplats. Eftersom det idag inte finns någon förfrågan från en sådan intressent föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
att medborgarförsalget avslås. Därefter yrkar Jimmy Jansson (S) på en ny
beslutspunkt enligt följande:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Torshälla stads
nämnd samt stadsbyggnadsnämnden, utreda möjligheten att anlägga en
begravningsplats för djur.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) yrkande om avslag på medborgarförslaget samt med en
ny beslutspunkt.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till medborgarförsalget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
förslag om avslag på medborgarförslaget samt med en ny beslutspunkt ställs mot
bifall till medborgarförslaget. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande avslag
på medborgarförsalget samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans
med Torshälla stads nämnd samt stadsbyggnadsnämnden, utreda möjligheten att
anlägga en begravningsplats för djur.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

82(109)

2016-04-12

KSKF/2016:243

§ 80
Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med 2013 är det möjligt
att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska
enligt kommunens bestämmelser beredas så att beslut tas inom sex månader från
det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En redovisning över de
medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har inför kommunfullmäktiges sammanträde i april tagit
fram en redovisning av status för medborgarförslagen per den 23 mars 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 123 medborgarförslag, varav
45 stycken år 2015 och 8 stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade
medborgarförslag uppgår till 102 stycken. Av de 21 medborgarförslag som ännu
inte är slutbehandlade är fem stycken på väg upp för beslut i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i april.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:5

§ 81
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS), kvartal 4, 2015
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 4 februari 2016 samt vårdoch omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 februari 2016, för kvartal 4 2015
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt
beslut där verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader.
Rapporteringen lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 4 2015 från barn- och utbildningsnämnden visar att
alla beslut var verkställda.
Insänd rapportering från vård- och omsorgsnämnden visar totalt elva beslut som
inte är verkställda.
- Bostad med särskild service: Åtta beslut, tre kvinnor och fem män. Tre av
dessa berodde på resursbrist. Två har tackat nej till erbjuden insats.
- Daglig verksamhet: Två beslut, en kvinna och en man.
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Ett beslut, en man som inte har
dykt upp vid avtalad tid upprepade gånger.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet ej verkställda beslut
generellt inte ser ut att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
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Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut
är mycket viktigt för Eskilstuna kommun. Det påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:6

§ 82
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 4, 2015
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 22 februari 2016, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 23 februari 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 16 februari 2016, för kvartal 4 2015 anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska varje
kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och avser icke verkställda
beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap
1 § SoL. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2015 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – 19 ärenden, 14 pojkar/män respektive fem flickor/kvinnor. Sex
av dessa ärenden är rapporterade som ej verkställda i kvartal 3 2015. Därutöver har
25 ärenden som har legat över tre månader från beslutsdatum verkställts eller
avslutats.
Tio av de 19 ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj/kontaktperson, sju ärenden
gäller boendestöd samt två ärenden vuxen/missbruk insats.
Torshälla stads nämnd – tre ärenden. De ej verkställda gynnande biståndsbesluten i
Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom äldreomsorgen. Det handlar om
två kvinnor och en man.
Vuxennämnden – 35 ärenden varav:
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Boende inom socialpsykiatrin. Två personer, en kvinna och en man har fått
vänta längre än tre månader. Förseningen vid båda ärenden handlar om
resursbrist.
Boendestöd inom socialpsykiatrin. 17 personer, elva kvinnor och sex män,
har fått vänta på verkställighet av sina beslut. 16 av dessa har inte kunnat
verkställas på grund av resursbrist.
Sysselsättning inom socialpsykiatrin. En man har väntat på att beslutet
verkställs. Beslutet är dock nu verkställt.
Äldreboende. 29 personer varav 17 kvinnor. Den största orsaken till
förseningen är avsaknad av lediga bostäder.
Demensboende. Sex personer, fyra kvinnor och två män har väntat längre
än tre månader.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten
positivt för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:121

§ 83
Yttrande över ansökan från Kunskapscompaniets
Gymnasium KCGY AB om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Kunskapscompaniets
Gymnasium i Eskilstuna kommun - Dnr 32-2016:654
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kunskapscompaniet gymnasium
KCGY AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun från och med
läsåret 2017/18. Ansökan gäller start av Naturbruksprogrammet med inriktning
Trädgård.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 32 2016:654) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till
Skolinspektionen ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av
Kunskapscompaniets planerade utbildning. Ärendet har behandlats i samråd med
barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunens remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
utökningen skulle kunna medföra presenteras följande information:
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1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda
läsåret 2015/16.
5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning
för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet.
6. Uppgift om vilka kommuner Eskilstuna kommun har samverkansavtal med.
Kunskapscompaniet KCGY AB är ett privatägt företag och driver
utbildningsverksamhet med cirka 80 anställda runtom i Mälardalen.
Huvudverksamheten är individanpassad yrkesutbildning, coachning och
karriärutveckling. KCGY startade sin verksamhet i Eskilstuna 2009 och erbjuder
Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet.
Skolan är liten med 115 elever, varav 22 procent är flickor. Andelen elever med
utländskt ursprung är 11 procent (SIRIS 2015/16).
Ansökan avser rätt till bidrag och start av följande program och inriktning i
Eskilstuna. Antalet platser avser fullt utbyggs verksamhet (2019):
Sökt nationellt program
Naturbruksprogrammet

Inriktning
Trädgård
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Fullt utbyggd verksamhet (2019) antal elever

Antal platser
25
50
75
75

I ansökan bifogas en intresseundersökning som gjorts bland Eskilstuna kommuns
elever i årskurs 8. Av 129 svarande är det 24 procent som visar intresse för
naturbruksprogrammet med inriktning trädgård. Eftersom det, enligt
undersökningen, normala upptagningsområdet för gymnasieskolorna i Eskilstuna
även inkluderar flera andra kommuner bedöms det finnas intresse som överstiger
vad som krävs.
Den ansökta utbildningens inriktning kommer att vara inom kretslopp/
återvinning/miljö/trädgård.
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Nuvarande nationella program, inriktning och antal elever
Bygg- och anläggningsprogrammet
56
Fordons- och transportprogrammet, Transport
59
115
Demografiska förändringar
Enligt befolkningsprognos 2016 – 2021 ska antalet 16-åringar nu vara 1 213 och år
2021 prognostiseras antalet vara 1 339 vilket är 126 fler än idag. Enligt SIRIS går
det 1 574 elever i årskurs 1 innevarande läsår vilket är en betydligt högre siffra än
vad prognosen visar, 361 fler än vad beräknat.
En gymnasieskola erbjuder Naturbruksprogrammet idag men inte
inriktningen Trädgård
Skola
Realgymnasiet
(fristående)

program
Naturbruksprogrammet

Antal platser
94

Djurvård, Häst, Hund
och Natur och äventyr

Den ansökta inriktningen, Trädgård erbjuds alltså inte i Eskilstuna men på
Öknaskolan utanför Nyköping erbjuds Naturbruksprogrammet med, bland annat,
inriktningen Trädgård. 23 elever, folkbokförda i Eskilstuna kommun, går på Ökna
innevarande läsår men ingen på inriktningen Trädgård.
Antalet elever som är nödvändigt per program och inriktning
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.
Samverkansavtal
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
Kunskapscompaniet AB är ett företag med god ekonomi, investeringar i och med
utökat antal program finansieras med egna medel. Bedömningen är att företaget
inte riskerar att försättas i konkurs, ungdomarna bedöms få fullfölja sin utbildning
och kommunen riskerar inte eventuellt övertagande av ansvaret för dessa elever.
Kunskapscompaniet AB satsar mycket på kontakten med näringslivet, de är
medlemmar i aktiva branschråd och har speciellt anställda för säkerställande av
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arbetsplatsförlagt lärande, bland annat. Därmed säkras kvalitén på utbildningen och
eleverna kommer att få kvalitativ APL.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eskilstuna är en av landets ledande kommuner i arbetet med ekologisk omställning,
både ekokommun och klimatkommun, utbildning inom området är då viktigt.
Arbetsförmedlingens yrkesbarometer visar att jobbmöjligheterna ökar för personer
som har utbildning inom trädgårdsarbete, även SCB och andra källor vittnar om att
det finns ett skriande behov av arbetskraft inom trädgårdsnäring och
miljö/återvinning.
Samråd har skett med en av kommunens miljöstrateger som bekräftar detta,
intresset för stadsodling ökar och kombinationen trädgård/återvinning är förenlig
med cirkulär ekonomi, alltså är ansökt utbildning intressant för kommunens
framtid.
Slutsats
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av
Naturbruksprogrammet med inriktningen Trädgård på Kunskapscompaniet inte
skulle försämra den kommunala gymnasieskolans ekonomi. En utökning med 75
elever år 2019 anses liten i en kommun med drygt 4 000 gymnasieelever.
Slutsatsen baseras på:







Antalet 16-åringar ökar mer än vad som prognostiserats.
Intresset för utbildningen har visats vara hög i marknadsundersökning.
Det finns efterfrågan på utbildad personal inom området.
Inriktningen Trädgård erbjuds inte i Eskilstuna.
Ur miljöperspektiv är utbildningen intressant för Eskilstuna kommuns
framtid.
Eskilstuna har ur ekonomisk synvinkel, och i ett långsiktigt perspektiv,
en positiv utveckling på grund av befolkningstillväxt och det
geografiska läget.

Yttrande
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att
Eskilstuna kommun ställer sig positiv till Kunskapscompaniets ansökan om
utökning.
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Yrkanden
Maria Chergui (V) avstyrker ansökan.
Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Arne
Jonsson (C), Niklas Frykman (L) samt Kim Fredriksson (SD) tillstyrker ansökan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jari Puustinens(M) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.



Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jari Puustinens (M))
med fleras förslag om att tillstyrka ansökan ställs mot att avstyrka ansökan.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

92(109)

2016-04-12

KSKF/2016:155

§ 84
Yttrande över ansökan från föreningen Cultura om
godkännande som huvudman för en nyetablering av
ett fristående fritidshem och grundskola vid
Kulturskolan i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret
2017/18 - Dnr 31-2016:624
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

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

Särskilt yttrande
Niklas Frykman (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Föreningen Cultura har ansökt
hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för nyetablering av en
fristående grundskola och fritidshem med start läsåret 2017/18. Ansökan avser
grundskola i årskurserna 4 – 9 för 150 elever samt fritidshem för 50 elever i
årskurserna 4 – 7 i fullt utbyggd verksamhet år 2021. Skolan ska heta Kulturskolan.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 31 2016:624) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen ska
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av Föreningen Culturas planerade
utbildning. Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den
15 april 2016.
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För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
utökningen skulle kunna medföra presenteras följande information:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp av elever i kommunen.
Prognosen sträcker sig 10 år framåt vilket efterlyses.
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående fritidshem
och grundskolor i kommunen. Av sammanställningen framgår årskurser och
elevantal per årskurs i varje skola.
3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående
grundskolorna i kommunen.

Den ideella föreningen Cultura är en ideell förening som startade i början av
2015 och som vill utveckla, engagera och bilda allmänheten inom kultur och
historia, samt har fokus på personlig utveckling.
Ansökan avser följande årskurser och antal elever
Antalet platser, elevantal, avser fullt utbyggd verksamhet:

Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbygg

Åk 4

Åk 5

Åk 6

Åk 7

Åk 8

Åk 9

15
17
20
25

15
17
20
25

15
17
20
25

15
17
20
25

15
17
20
25

15
17
20
25

Totalt
Antal
elever
90
102
120
150

Antal elever i fritidshemmet:
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd verksamhet

Antal elever
30
40
50
50

Årskurser
4-7
4-7
4-7
4-7

Elever och skolor i kommunen
Det finns 26 kommunala och fem fristående grundskolor i Eskilstuna kommun. En
sammanställning (bilaga 1 tillhörande ärendet) där varje skolenhet finns listad med
antalet elever per årskurs samt en karta över grundskolornas placering i kommunen
(bilaga 2 tillhörande ärendet). På alla grundskolor (kommunala och fristående) förutom en - finns fritidshem.
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Demografiska förändringar
Antalet barn i Eskilstuna kommun:
År 2016

År 2021

År 2026

3 707
3 606

4 097
4 087

4 264
4 310

Förändring
Antal barn
+ 557
+ 704

Enligt prognos ökar antalet grundskoleelever i Eskilstuna kommun.
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
Föreningen Cultura redovisar förlust i sin årsredovisning för 2015 och kommer att
starta sin verksamhet genom banklån samt bidrag från kommunen (grundbelopp)
men utan eget kapital. Enligt den ekonomiska planen kommer föreningen att gå
med förlust det första läsåret utan att redovisa hur den förlusten ska täckas.
Föreningen planerar för en rektorstjänst, en biträdande rektorstjänst på halvtid, en
utvecklare, två administratörer samt skolsköterska och kurator på halvtid. Det är
självklart önskvärt och positivt att eleverna och personalen på skolan har en
gedigen ledning men frågan är om denna planering är realistisk i ett ekonomiskt
perspektiv. Kommer föreningen Cultura klara av att driva verksamheten utan att gå
i konkurs? Konsekvenserna för kommunen, i händelse av konkurs, skulle vara
övertagande av ansvaret för eleverna vilket planerings- och tidsmässigt skulle vara
kostsamt, även lokaler måste ombesörjas. Kommunen ifrågasätter i och med detta
huvudmannens förmåga att ge eleverna långsiktig trygghet och kvalitativ
undervisning.
Sökandens svar i ansökan är mycket korta, där beskrivning efterlyses saknas
redogörelser för hur skolan ska arbeta med olika frågor. Det bedöms som en
allvarlig brist att inte kunna uttrycka hur skolan och personalen ska arbeta med
viktiga frågor som handlar om elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, särskilt stöd,
systematiskt kvalitetsarbete med mera.
Slutsats
 En eventuell nyetablering skulle inte innebära påtagliga negativa följder för
kommunen – det skulle inte öka risken för att kommunen blir tvingad att
lägga ned en grundskola på grund av vikande elevunderlag eftersom
föreningen Cultura avser starta en mycket liten skola med 150 elever, fullt
utbyggd, samt att antalet barn i åldrarna 10 – 15 år ökar enligt
befolkningsprognosen.


Långsiktig ekonomisk kalkyl saknas.
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Huvudmannen beskriver inte hur elever som inte klarar en timplanslös
undervisning ska få sina behov av tydlig struktur tillgodosedda.
Huvudmannen har inte kunnat beskriva vilken värdegrund och barnsyn som
ska genomsyra verksamheten i den bifogade likabehandlingsplanen.
Huvudmannen har, i sin ansökan, inte kunnat beskriva hur arbetet gällande
elevens utveckling mot målen planeras och genomföras.

Yttrande
Med stöd av ovanstående redogörelse och frågeställningar föreslår
kommunledningskontoret att Eskilstuna kommun ställer sig negativ till föreningen
Culturas ansökan om att få etablera en grundskola.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) samt Göran Gredfors (M) tillstyrker ansökan.
Maria Chergui (V) samt Kim Fredriksson (SD) avstyrker ansökan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jari Puustinens(M) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.



Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att avstyrka ansökan.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jari Puustinens (M))
med fleras förslag om att tillstyrka ansökan ställs mot att avstyrka ansökan.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande att tillstyrka
ansökan, röstar JA.
Den som röstar på Maria Cherguis (V) med fleras förslag, innebärande att avstyrka
ansökan, röstar NEJ.
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Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
12

3

0

Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för bifall till Jari Puustinens (M) med fleras förslag mot 3 NEJröster för bifall till Maria Cherguis (V) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jari Puustinens (M) med fleras förslag,
innebärande att tillstyrka ansökan.
_____
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KSKF/2016:160

§ 85
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Eskilstuna fr.o.m. läsåret 2017/2018
- Dnr 32-2016:899
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka med El- och
energiprogrammet.
2. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka med Fordons- och
transportprogrammet (lärling).

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Lärande i Sverige AB,
Realgymnasiet, har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun från och
med läsåret 2017/18. Ansökan gäller start av El- och energiprogrammet med
inriktningen Dator- och kommunikationsteknik samt Fordons- och
transportprogrammet med tillhörande inriktningar som ska erbjudas i form av
lärlingsutbildning.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 32 2016:899) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till
Skolinspektionen ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av Lärande i
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Sverige ABs planerade utbildning. Kommunens remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
utökningen skulle kunna medföra presenteras följande information:

1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren.
2. En sammanställning över vilka kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.
3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser vid kommunala respektive
fristående gymnasieskolor i kommunen.
4. Uppgift om vilka program och inriktningar kommunen avser att erbjuda
läsåret 2015/16.
5. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per program och inriktning
för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet.
6. Uppgift om vilka kommuner Eskilstuna kommun har samverkansavtal med.
Lärande i Sverige AB är en friskolekedja med grundskolor och gymnasieskolor
med cirka 1300 elever och 250 anställda i Sverige. På Realgymnasiet i Eskilstuna
går det idag drygt 100 elever varav 92 procent är unga kvinnor.
Ansökan avser rätt till bidrag och start av följande program och inriktning i
Eskilstuna. Antalet platser avser fullt utbyggd verksamhet (2019):
Ansökt nationellt program: El- och energiprogrammet





Dator- och kommunikations teknik





Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

15
30
45
45

Fullt utbyggd verksamhet

Ansökt nationellt Program: Fordons- och transportprogrammet
(lärling)





Personbil





Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

5
10
15
15

Läsår 1

5

Fullt utbyggd verksamhet
Transport
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Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd verksamhet

10
15
15

Antalet elever på skolan skulle totalt bli 175 år 2019 om ansökan godkänns.
Nuvarande nationella program, inriktning och antal elever
Naturbruksprogrammet, Djurvård, Häst, Hund
94
Introduktionsprogrammet, Programinriktat individuellt val
10
Introduktionsprogrammet, Yrkesintroduktion
2
106
Demografiska förändringar
Enligt befolkningsprognos 2016 – 2021ska antalet 16-åringar nu vara 1 213 och år
2021 prognostiseras antalet vara 1 339 vilket är 126 fler än idag. Enligt SIRIS går
det 1 574 elever i årskurs 1 innevarande läsår vilket är en betydligt högre siffra än
vad prognosen visar, 361 fler än vad beräknat.
Gymnasieskolor i kommunen som erbjuder de ansökta programmen
Skola

program

Antal platser

Grillska gymnasiet
Rekarnegymnasiet
NTIgymnasiet
Rekarnegymnasiet

El- och energi, dator- kommunikation
El- och energi, elteknik
El- och energi, dator- kommunikation
Fordon- och transport, transport,
Lastbil och mobila maskiner, personbil,
Karosseri och lackering, fordon i
Kombination med idrottsutbildning
Fordon- och transport, godshantering,
Transport

47
68
38

Kunskapscompaniet

137
59

El- och energiprogrammet erbjuds redan idag på tre gymnasieskolor i kommunen
och Fordons- och transportprogrammet på två.
Antalet elever som är nödvändigt per program och inriktning
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.
Samverkansavtal
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
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Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
El- och energiprogrammet
Trots att antalet 16-åringar ökar de kommande åren och trots att sökandens
bifogade elevprognos visar på ett ökat intresse av utbildningen bedöms eventuell
etablering av El- och energiprogrammet öka risken för överetablering. Detta
förklaras av att utbildningen redan bedrivs på tre skolenheter och därmed ökar
risken för att programmen och därmed lärosalar blir halvfyllda. Det anses
ineffektivt och dyrt att utrusta fyra skolor med liknande material och maskiner.
Det är viktigt för eleverna att få bra och kvalitativ praktik och det är viktigt att
behålla goda relationer med branschen. I ett organisatoriskt perspektiv för
branschen skulle en etablering av ytterligare ett El- och energiprogram innebära
kontakter och samarbete med ytterligare en skola. Redan idag är det svårt för de
ansvariga på programmet att hitta tillräckligt kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande
(APL) med intresserade handledare.
Fordons- och transportprogrammet
Eftersom antalet 16-åringar ökar de kommande åren bedöms inte heller en
etablering av Fordons- och transportprogrammet öka risken för påtaglig negativ
verkan på kommunens ekonomi. Den sökande ämnar erbjuda lärlingsutbildning för
endast fem elever direkt på arbetsplats och kommer att erbjuda kärnämnena på
skolan.
För att utbildningen ska vara möjlig krävs ett långsiktigt samarbete med branschen
och Lärande i Sverige AB och enligt sökanden kommer skolan att ha avtal med
central samarbetspartner som erbjuder APL-platser innan utbildningen startar
vilket ses som positivt.
Slutsats
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av El- och
energiprogrammet inte skulle påverka den kommunala gymnasieskolans
ekonomi. Slutsatsen baseras på:
 Antalet 16-åringar ökar mer än vad som prognostiserats.
 Intresse för utbildningen har ökat i marknadsundersökning.
Trots det anses en eventuell etablering av programmet kunna påverka andra
gymnasieskolor negativt som erbjuder programmet.
Slutsatsen baseras på:
 Samma utbildning skulle bedrivas på fyra olika skolor vilket anses
ineffektivt och dyrt.
 Antalet APL-platser blir svåra att hitta för eleverna.
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Branschföretagen som erbjuder praktikplatser skulle få ytterligare en part
att kommunicera och samarbeta med.

Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av Fordons- och
transportprogrammet inte skulle påverka den kommunala gymnasieskolans
ekonomi. Slutsatsen baseras på:
 Antalet 16-åringar ökar mer än vad som prognostiserats.
 Antalet elever i utbildningen endast ska bestå av fem elever i varje årskurs.
 Intresse för utbildningen har ökat i marknadsundersökning.
 Skolan skriver avtal med samarbetsparters som erbjuder APL innan
utbildningen startar.
Yttrande
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret:
1. Eskilstuna kommun avstyrker ansökan till utökning av El- och
energiprogrammet.
2. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka Fordons- och
transportprogrammet (lärling).

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M), Jimmy Jansson (S) samt Arne Jonsson (C)
tillstyrker ansökan om att få utöka med El- och energiprogrammet samt tillstyrker
ansökan om att få utöka med Fordons- och transportprogrammet.
Maria Chergui (V) avstyrker ansökan om att få utöka med El- och
energiprogrammet samt avstyrker ansökan om att få utöka med Fordons- och
transportprogrammet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jari Puustinens(M) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan om att få
utöka med El- och energiprogrammet samt att tillstyrka ansökan om att få
utöka med Fordons- och transportprogrammet.



Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan om att få utöka med
El- och energiprogrammet samt att avstyrka ansökan om att få utöka med
Fordons- och transportprogrammet.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jari Puustinens (M))
med fleras förslag om att tillstyrka ansökan om att få utöka med El- och
energiprogrammet samt att tillstyrka ansökan om att få utöka med Fordons- och
transportprogrammet ställs mot att avstyrka ansökan. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka med El- och
energiprogrammet samt att Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka
med Fordons- och transportprogrammet.
______
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KSKF/2016:176

§ 86
Yttrande över remiss från Kunskapscompaniet
Gymnasium KCGY AB om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Kunskapscompaniets
Gymnasium i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret
2017/2018
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kunskapscompaniet gymnasium
KCGY AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för
riksrekryterande utbildning i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2017/18.
Ansökan gäller start av Tågteknikprogrammet.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 37 2016:659) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I konsekvensbeskrivning ska framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på
lång sikt vid eventuell utökning av Kunskapscompaniets planerade utbildning.
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2016.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder
utökningen skulle kunna medföra presenteras följande information:
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1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem
åren.
2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen
som idag erbjuder liknande den sökta riksrekryterande utbildningen.
3. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per liknande
riksrekryterande utbildning för att kommunen ska kunna bedriva
utbildningen av god kvalitet.
Kunskapscompaniet KCGY AB är ett privatägt företag och driver
utbildningsverksamhet med cirka 80 anställda runtom i Mälardalen.
Huvudverksamheten är individanpassad yrkesutbildning, coachning och
karriärutveckling. KCGY startade sin verksamhet i Eskilstuna 2009 och erbjuder
Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet.
Skolan är mycket liten med 115 elever, varav 22 procent är flickor. Andelen elever
med utländskt ursprung är 11 procent (SIRIS 2015/16).
Ansökan avser rätt till bidrag och start av följande program och inriktning i
Eskilstuna. Antalet platser avser fullt utbyggd verksamhet (2019):
Nationellt program
Tågteknikprogrammet

Inriktning
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3

Fullt utbyggd verksamhet (2019) antal elever

Antal platser
25
50
75
75

I ansökan bifogas en intresseundersökning som gjorts bland Eskilstuna kommuns
elever i årskurs 8. Resultatet visar att det enbart i kommunen finns intresse från
över 100 elever per årsklass till Tågteknikprogrammet.
Nuvarande nationella program, inriktning och antal elever
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad och
Måleri
56
Fordons- och transportprogrammet, Transport
59
115
Skolor som erbjuder Tågteknikprogrammet i Eskilstuna kommun
Det finns ingen gymnasieskola i Eskilstuna som erbjuder det ansökta programmet.
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Demografiska förändringar
Enligt befolkningsprognos 2016 – 2021 ska antalet 16-åringar nu vara 1 213 och år
2021 prognostiseras antalet vara 1 339 vilket är 126 fler än idag. Enligt SIRIS går
det 1 574 elever i årskurs 1 innevarande läsår vilket är en betydligt högre siffra än
vad prognosen visar, 361 fler än vad beräknat.
Antalet elever som är nödvändigt per program och inriktning
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.
Samverkansavtal
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
Kunskapscompaniet AB samarbetar nära den lokala tågbranschen som, bland
annat, kommer att stödja skolan med att ordna arbetsplatsförlagt lärande (APL),
samråda om utbildningens långsiktiga utveckling samt medverka i det systematiska
kvalitetsarbetet. Därmed säkras kvalitén på utbildningen samt att eleverna kommer
att få kvalitativ APL.
Kunskapscompaniet AB är ett företag med god ekonomi, eventuella investeringar i
och med utökat antal program finansieras med egna medel. Bedömningen är att
företaget inte riskerar att försättas i konkurs och därmed riskerar inte heller
kommunen att behöva överta ansvaret för dess elever.
Slutsats
Det anses att det ansökta programmet med 75 elever i fullt utbyggd verksamhet
(2019) inte skulle försämra kommunens ekonomi
 Antalet 16-åringar ökar mer än vad som prognostiserats.
 Intresset för utbildningen har visats vara hög i marknadsundersökning.
 Det finns efterfrågan på utbildad personal inom området.
 Inriktningen Tågteknik erbjuds inte i Eskilstuna.
 Ur ett lokalt perspektiv är utbildningen intressant för Eskilstuna kommuns
framtid.
Yttrande
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att
Eskilstuna kommun ställer sig positiv till Kunskapscompaniet ABs ansökan om
utökning.
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Yrkanden
Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson
(SD) tillstyrker ansökan.
Maria Chergui (V) avstyrker ansökan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jari Puustinens(M) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.



Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jari Puustinens (M)
med fleras förslag om att tillstyrka ansökan ställs mot att avstyrka ansökan.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______
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KSKF/2016:17, KSKF/2016:190, KSKF/2016:231, KSKF/2016:278,
KSKF/2016:279, KSKF/2016:32, KSKF/2016:43, KSKF/2016:44

§ 87
Anmälan av delegationsbeslut april 2016
1. KSKF/2016:278 – Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut
i brådskande ärende – Deltagande i ECAD konferens 8-11 maj 2016
Kommunledningskontoret har den 5 april 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande deltagande i ECAD konferens 8-11 maj
2016 i Stavanger, Norge, som anmäls och läggs till handlingarna.

2. KSKF/2016:279 – Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut
i brådskande ärende – Anställning av politiska sekreterare
mandatperioden 2015-2018
Kommunledningskontoret har den 5 april 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande anställning av politisk sekreterare för
mandatperioden 2015-2018, som anmäls och läggs till handlingarna.

3. KSKF/2016:43 Delegationsrapport om utlåning: januari-mars 2016
Kommunledningskontoret har 5 april 2016 inkommit med en
delegationsrapport rörande utlåning för perioden januari-mars 2016,
som anmäls och läggs till handlingarna.

4. KSKF/2016:44 Delegationsrapport om upplåning: januari-mars
2016
Kommunledningskontoret har 5 april 2016 inkommit med en
delegationsrapport rörande upplåning för perioden januari-mars 2016,
som anmäls och läggs till handlingarna.

5. KSKF/2016:32 Delegationsrapport om omprövning av
tomträttsavgälder från och med 2017-04-01
Kommunledningskontoret har den 24 mars 2016 inkommit med en
delegationsrapport rörande omprövning av tomträttsavgälder från och
med 2017-04-01, som anmäls och läggs till handlingarna.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2016-04-12

108(109)

6. KSKF/2016:17 Delegationsrapport om markärenden 2016
Kommunledningskontoret har den 4 april 2016 inkommit med en
delegationsrapport rörande markärenden 2016, som anmäls och läggs
till handlingarna.

7. KSKF/2016:231 Delegationsrapport om ansökan om särprofilering
Kommunledningskontoret har den 17 mars 2016 inkommit med en
delegationsrapport rörande ansökan om särprofilering för S:t Eskils
Gymnasium, som anmäls och läggs till handlingarna.

8. KSKF/2016:190 Anmälan av mark- och exploateringsutskottets
protokoll
Mark- och exploateringsutskottets protokoll från den 1 mars 2016
anmäls och läggs till handlingarna.

9. KSKF/2016:190 Anmälan av mark- och exploateringsutskottets
protokoll
Mark- och exploateringsutskottets protokoll från den 26 januari 2016
anmäls och läggs till handlingarna.

______
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KSKF/2016:111, KSKF/2016:156, KSKF/2016:180, KSKF/2016:34

§ 88
Anmälningsärenden april 2016
1.

KSKF/2016:111
Finansiell rapport för februari 2016
Kommunledningskontoret har den 15 mars 2016 lämnat in finansiell rapport
för februari månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning
den 29 februari 2016 uppgick till 5 292,0 miljoner kronor jämfört med
5 173,9 miljoner kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 29 februari 2016 till
3 823,3 miljoner kronor jämfört med 3 720,32 miljoner kronor den 1 januari
2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 29 februari 2016 till 62,2
miljoner kronor jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016.
Likviditeten omfattar bankmedel. Räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 29 februari 2016 till 1 461,6
miljoner kronor jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.

2. KSKF/2016:156
Årlig uppföljning av LEH för Eskilstuna kommun 2016

3. KSKF/2016:180
Uppföljning av handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och
tobak 2013-2016

4. KSKF/2016:34
Verksamhetsberättelse 2015 för jämställdhetsberedningen
______
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