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Plats och tid

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

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Nina Tuncer (S)
Lars Andersson (S)
Madeléne Tannarp (M)
Lillemor Nordh (C)
Lotta Jonsson (KD)

Utses att justera

Kim Fredriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 7 mars 2016, kommunstyrelsens
kansli, stadshuset
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Sekreterare

...........................................................................................
Marie Johansson-Saati
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Jimmy Jansson
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...........................................................................................
Kim Fredriksson
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Eva Norberg, kommunikationsdirektör
Marie Ekström, politisk sekreterare
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
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KSKF/2016:1

§ 28
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
1. Lena Ilhags (MP) avsägelse som ledamot i kommunala pensionärsrådet.
2. Seppo Vuolteenahos (SD) avsägelse som ledamot i kommunala rådet för
interkulturella frågor.
2. Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala pensionärsrådet, från och med den 1 mars 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (MP)
efter Lena Ilhag (MP)
Kommunala rådet för interkulturella frågor, från och med den 1 mars 2016 till
och med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (SD)
efter Seppo Vuolteenaho (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
mars 2016. Av skrivelsen framgår att Lena Ilhag (MP) har i skrivelse inkommen
den 2 februari 2016 avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunala
pensionärsrådet (KPR) att gälla med omedelbar verkan samt att Seppo Vuolteenaho
(SD) har i skrivelse inkommen den 1 mars 2016 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunala rådet för interkulturella frågor att gälla med omedelbar verkan.
_____

Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2015:515

§ 29
Borgensförbindelse med Kommuninvest
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 20
februari 2007 (”borgensförbindelsen”), vari Eskilstuna kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller.
Kommuninvest äger företräda Eskilstuna kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
2. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson och kommundirektör Pär
Eriksson utses att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
januari 2016. Av skrivelsen framgår att Kommuninvest är den största
upplåningsmotparten för Eskilstuna kommunkoncern.
Kommuninvest ekonomisk förenings upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs
i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i föreningen stadgar som villkor för medlemskap att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Eskilstuna kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 20
februari 2007.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks. Giltighetstiden för Eskilstuna kommuns borgensåtagande kommer således
inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren
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för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för
Kommuninvests verksamhet är det av stor vikt att Eskilstuna kommun innan
borgensförbindels giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige, som
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. Det gör att borgensåtagandet
förlängs ytterliga en tioårsperiod.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:72

§ 30
Regressavtal mellan Eskilstuna kommun och
Strängnäs kommun för ESEM - Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till regressavtal med Strängnäs kommun
avseende hur ansvaret mellan kommunerna ska fördelas om borgensförbindelsen
behöver tas i anspråk.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
januari 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
har behov av att finansiera fordon i verksamheten via finansiell leasing. Bilar som
ska kunna användas i båda kommunerna kommer att vara registrerade på Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB.
Kommunfullmäktige fattade beslut om att bevilja en limit om 50 miljoner kronor
till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB den 24 april 2014, § 86. Beslutet
förutsätter att kommunstyrelsen ingår ett regressavtal med Strängnäs kommun
avseende hur ansvaret mellan kommunerna ska fördelas om borgensförbindelsen
behöver tas i anspråk. Beloppet kommer att fördelas mellan de två kommunerna
med andelar som motsvarar kommunernas ägarandelar i Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB vid tidpunktern för förpliktelsen. För närvarande innebär det
för Eskilstuna kommun 75 procent och för Strängnäs kommun 25 procent.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Strängnäs kommun
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/ekonomi och kvalitet, för åtgärd
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KSKF/2014:443

§ 31
Reviderat reglemente för krisledningsnämnden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för
krisledningsnämnden, daterat den 1 februari 2016, antas att gälla från och med den
1 april 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
februari 2016. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden. Förslaget följer den
struktur som numera gäller för övriga nämnder i kommunen, vilken innebär att
samtliga nämnder omfattas av dels ett nämndspecifikt reglemente och dels ett
gemensamt reglemente.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras till stor del av lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap. I det nya förslaget förtydligas att nämnden också fullför
kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Den betydande förändring i övrigt som har gjorts är att ändra avsnittet som avser
när krisledningsnämnden kan överta beslutanderätt från andra nämnder. Både den
nu gällande lydelsen och den föreslagna lydelsen fungerar, men
krisledningsnämndens handlingsfrihet blir större med det nya förslaget, vilket kan
underlätta arbetet om krisledningsnämnden behöver träda in. Det nya förslaget
stämmer överens med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förslag till
reglementestext rörande krisledning och höjd beredskap.
Nuvarande lydelse:
Krisledningsnämnden får från övriga nämnder i kommunen överta hela eller delar av de
verksamhetsområden som anges i den plan för hanteringen av extraordinära händelser i
Eskilstuna kommun som kommunfullmäktige fastställt.
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Nytt förslag:
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga
nämnder i den utsträckning som nämnden finner nödvändig i den uppkomna krisen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:16

§ 32
Upphandling av Hem och vård eller boende för
barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för att upphandla hem
för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV). Beslutsunderlaget ska innehålla en
marknadsundersökning, ett förfrågningsunderlag med krav och en
ersättningsmodell.

Deltar ej i beslutet
Magnus Arreflod (MP) deltar ej i beslutet.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
februari 2016. Av skrivelsen framgår att socialnämnden har gjort en bedömning att
det skulle vara fördelaktigt att använda lagen om valfrihet (LOV) i upphandling av
hem för vård och boende (HVB) för barn, ungdom, familj samt vuxna
(SOCN/2015:206). Nämnden vill därför att kommunfullmäktige ger konsult och
uppdrags upphandlingsfunktion i uppdrag att, i samråd med socialförvaltningen, att
ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige. Konsult och uppdrag är en
serviceorganisation och därför föreslår kommunledningskontoret att uppdraget att
förbereda ett beslutsunderlag till kommunfullmäktige går till socialnämnden.
Införande av LOV för HVB är komplext och resurskrävande varför ett noggrant
förarbete med analys av resursbehov, innehåll, omfattning och ansvar är direkt
nödvändigt. Konsult och uppdrag föreslår därför att det tillsätts en projektledare
som får i uppdrag att säkerställa att samtliga intressenter blir delaktiga i projektet
och att det av analysen framgår vad och vilka förutsättningar som behöver
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uppfyllas. Även befintligt avtal med Vårdförbundet Sörmland och de avtal
förbundet ingått för kommunens räkning behöver beaktas.
Införande och förvaltning av ett valfrihetssystem förutsätter att kommunen har en
organisation som klarar uppdraget. Kommunen behöver därför ta ställning till hur
den ska organisera sig för att hantera administrationen av valfrihetssystemet när det
väl är i drift. Valfrihetssystemet får effekter på organisationen, arbetssätt med mera
och påverkar många, både inom och utanför den egna förvaltningen.
En ordentlig utredning av samtliga förutsättningarna inklusive finansiering av ett
valfrihetssystem är grunden för att kommunen ska kunna införa och förvalta ett
valfrihetssystem på ett bra sätt.
Finansiering
Socialnämnden får uppdraget att ta fram underlaget inför beslut i
kommunfullmäktige. Konsult och uppdrag kan bistå i arbetet men det kräver att
nämnden finansierar en överenskommelse med konsult och uppdrag.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Socialnämnden bedömer att ett införande av LOV för denna upphandling är till
gagn för både kommunen/förvaltningen och den enskilde. Motiven till att använda
LOV i detta sammanhang är bland annat följande:
1. Minska andelen placeringar som sker utanför ramavtal
2. Möjlighet att teckna avtal under avtalsperioden (mer flexibel
avtalshantering)
3. Att valfriheten kan leda till en ökad mångfald av utförare
4. Ökad delaktighet och inflytande för den enskilde i valet av utförare
5. Ökad kostnadskontroll för beställaren
6. Effektivare och mindre tidskrävande upphandlingsprocess (mindre
administration, större möjligheter att komplettera och rätta ansökan)
7. Längre avtalstid (ökad kontinuitet)
Frågan om att införa LOV har utretts i kommunen tidigare men inte inom just dessa
verksamhetsområden. Platser på HVB för barn, ungdomar, familjer och vuxna är ett
område som kommunen redan idag upphandlar genom Vårdförbundet Sörmland
och en stor del av placeringarna sker idag utanför ramavtal beroende på att det är
brist på platser eller att inget HVB med avtal kan tillgodose just det behov som
uppstått. Stödboende är en form som är relativt ny och där det idag inte finns några
ramavtal. Ett uppdrag till socialnämnden att göra en fördjupad analys och ta fram
ett beslutsunderlag bör beskriva konsekvenserna för en hållbar utveckling och en
effektiv organisation.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Niklas Frykman (L), Annelie Klavins
Nyström (M), Göran Gredfors (M), Jari Puustinen (M), Kim Fredriksson (SD) och
Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) 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.
Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på kommunledningskontorets
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:71

§ 33
Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för
särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Schablon införs vid ansökan och beviljande av tilläggsbelopp för särskilt
stöd enligt bilaga 1 tillhörande ärendet.
2. Maxbeloppen, presenterade i bilaga 1 tillhörande ärendet, gäller för
beviljade ansökningar inkomna från och med den 1 januari 2016 och betalas
ut enligt schablonen från och med den 1 april 2016.
3. Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning på kommunala och fristående
skolor höjs den 1 april 2016 med 2,5 procent till 486 kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
februari 2016. Av skrivelsen framgår att enligt skollagen (2010:800) ska
hemkommunen lämna tilläggsbelopp till fristående huvudmän för barn och elever
som har ett omfattande behov av särskilt stöd och för elever som deltar i
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd avses ersätta kostnader
för extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga
undervisningen.
Från och med den 1 januari 2015 kan alla förskolor och skolor, kommunala och
fristående, i Eskilstuna kommun ansöka om tilläggsbelopp för elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp betalas ut till skolor för elever
som deltar i modersmålsundervisningen (årskurs 1 – 9 i grundskolan samt årskurs 1
- 3 i gymnasieskolan).
Med syfte att förenkla ansökningsförfarande och bedömning av tilläggsbeloppets
storlek för särskilt stöd införs schabloner för antal timmar och lönesumma för
resurspersoner och elevassistenter i de fall förskolan eller skolan ansöker om
tilläggsbelopp för lön för dessa.
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I dagsläget betalas 474 kronor per månad för varje elev som deltar i
modersmålsundervisningen. I och med ökade kostnader från och med april höjs
tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen (årskurs 1 – 9 i grundskolan samt
årskurs 1 – 3 i gymnasieskolan).
För fristående förskolor och skolor tillkommer 6 procent för moms på beviljade
belopp.
Finansiering
Budgeten för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och för särskilt stöd är
50 miljoner kronor år 2016. Räntesatsen för höjningen 0,025 procent förväntas
ligga inom budgetram.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lars-Göran Karlsson (S) och Arne Jonsson
(C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:46

§ 34
Ansökan om dispens från reservatföreskrifterna för
Sundbyholms naturvårdsområde (Sundbyholm
2:275)
Beslut
Dispens medges för åtgärd A enligt beskrivning i ansökningshandlingarna.
Befintlig betongbro i diket cirka 370 meter söder om Hammartorps gård får bytas ut
mot en ny, 18 meter lång trumma, som dimensioneras så att den klarar högsta
beräknade flöden i diket och utformas så att den inte utgör ett nytt vandringshinder.
Dispensen gäller i två år från beslutsdatum. Om åtgärden då inte är avslutad,
upphör detta beslut att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Sweco AB har på uppdrag av
ansvarig entreprenör, Skanska Sverige AB, lämnat in en ansökan om dispens från
reservatsföreskrifterna för Sundbyholms naturreservat avseende schaktning. Syftet
är att skapa transportvägar vid uppförande av vindkraftverk. Platsen för åtgärden
ligger i utkanten av naturreservatet.
Det är bara åtgärd A i handlingarna som berör naturreservatet och som
kommunstyrelsen ska ta ställning till. Åtgärden är att byta ut en mindre betongbro
mot en 18 meter lång trumma. I ansökan finns bland annat karta och foton som
visar var vindkraftverken ska placeras och hur det ser ut på platsen för åtgärd A.
Åtgärden behövs för att få en bredare och bärkraftigare transportväg över åkerfälten
fram till vindkraftverken.
Av ansökan framgår att trumman ska dimensioneras för att klara extrema flöden i
diket och utformas så att den inte kommer att utgöra ett vandringshinder för djur
som naturligt rör sig i diket.
Kommunledningens bedömning
I naturreservatet ska de värden och intressen prioriteras, som syftar till att skydda
naturen, kulturlandskapet och friluftslivet. Att byta ut en ganska smal stenbro i ett
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öppet dike mot en 18 meter lång kulvert innebär en försämring, för växt- och
djurlivet. Sträckan är dock mycket kort i förhållande till den totala längden av
öppna diken på Kafjärden, och med en utformning som gör att den inte ska utgöra
ett vandringshinder, bedöms försämringen vara försumbar och åtgärden inte
motverka syftet med reservatet.
Finansiering
Åtgärderna bekostas av privata intressen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Bedömningen är att naturreservatet påverkas ytterst marginellt av den sökta
åtgärden A.
Uppförande av vindkraftverken bidrar sannolikt till att produktionen av elenergi får
ett minskat inslag av fossil energi. Produktion, installation och drift av
vindkraftverk innebär idag en viss användning av fossilt material.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
____

Beslutet skickas till:
Skanska AB, Jörgen Larsson, projektchef, Väg och Anläggning Mellansverige,
Ljungvägen 33, 641 39 Katrineholm
Sweco Environment AB, Matilda Björkheden, miljökonsult, Box 340 44, 100 26 Stockholm
Markägaren
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KSKF/2016:78

§ 35
Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifterna för Sundbyholms naturreservat Nedgrävning av kabel Stensborg till Edeby
Beslut
Dispens medges för nedgrävning av luftledningen inom Sundbyholms naturreservat
enligt ansökan. Hänsyn till natur- och kulturvärden ska tas i enlighet med
länsstyrelsens generella instruktioner i handlingar tillhörande ärendet. Grävning får
i reservatet inte utföras närmare än 5 meter från stammen på träd som har en
stamomkrets större än 1,6 meter i brösthöjd. Marken ska återställas.
Detta tillstånd gäller i 2 år och upphör att gälla om åtgärden inte avslutats inom
denna tid.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
februari 2016. Av skrivelsen framgår att Stängnäs energi Nät AB har begärt
tillstånd hos länsstyrelsen att markförlägga elkablar på Kafjäden, för att öka
driftsäkerheten i elsystemet. När arbetet är avslutat, ska det inte synas några
märkbara spår. Luftledningen tas bort. Länsstyrelsen har prövat frågan utifrån
naturvårds- och kulturmiljösynpunkt och givit en rad riktlinjer för hur bolaget ska
utföra arbetet så att det är förenligt med kulturmiljölagen och miljöbalken.
En mindre del av ledningen kommer att ligga inom Sundbyholms naturreservat –
cirka 1200 meter. Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun har att pröva ansökan
om tillstånd för detta, vilket länsstyrelsen påpekar i sitt beslut. Det som
kommunstyrelsen ska pröva är att åtgärdena är förenliga med naturreservatets syfte
och inte riskerar att skada natur-, kultur- och landskapsbildvärden.
Jordkabeln kommer inom reservatet att följa nuvarande sträckning på den
luftledning som finns idag. Den kommer att gå under jordbruksmark till största
delen. Vid Edebylund, norr om Lindersnäs och vid Småängsbacken går kabeln i
mark som inte är åker och delvis är trädklädd. Om ledningen förläggs mitt i
nuvarande kraftledningsgata, kommer den inte att påverka stora träd i någon
påtaglig omfattning.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Sida

17(42)

Kommunledningskontorets bedömning
I naturreservatet ska de värden och intressen prioriteras, som syftar till att skydda
naturen, kulturlandskapet och friluftslivet. Att ta bort en luftledning kan ses som en
vinst för landskapsbilden. Vid markförläggning av kabeln ska inga synliga spår
finnas efter ett par år. Ledningsgatan kommer dock att synas i skogs- och
betesmark, eftersom den inte tillåts växa igen med träd eller buskar. Att marken ska
återställas innebär att nivån och jordkvalitet ska motsvara omgivningen, så att
markvegetationen åter kan sluta sig. I åkermarken ska man inte kunna se några spår
av ledningen.
Länsstyrelsens noggranna prövning och givna villkor gör att kommunstyrelsen i sitt
beslut inte behöver tillägga så mycket. Vi anser dock att man inom naturreservatet
bör ha något högre krav på vilka träd som ska skyddas vid grävarbeten. Vi anser att
en stamomkrets på 1,6 meter (motsvarar cirka 50 centimeter i diameter) bör gälla
som gräns för vilka träd som inte får skadas. En skyddszon på 5 meter från
stammen är lämplig.
Finansiering
Åtgärderna bekostas av Strängnäs Energi AB.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Bedömningen är att naturreservatet påverkas mer positivt (luftledningen försvinner)
än negativt (påverkan genom schaktning och återställning) av den sökta åtgärden.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Magnus Arreflod (MP) och Ulf Ståhl (M)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
____

Beslutet skickas till:
SEVAB Nät AB, att. Fredrik Tinglöw, Box 32, 645 41 Strängnäs
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping
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KSKF/2016:79

§ 36
Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifterna för Sundbyholms naturreservat Uppförande av förrådsbod - Sundbyholm 2:279
Beslut
Dispens medges för uppförande av bod/bastu med största mått av 6 meter i längd,
4 meter i bredd och en nockhöjd på 3,5 meter. Byggnaden ska placeras inom den
begränsningslinje som finns på beslutskartan. Den ska ha enkelt sadeltak, vara
byggd på plintar och ha ytterväggar av träpanel.
Dispensen gäller i två år från beslutsdatum. Om byggnaden inte är slutförd inom
denna tid, upphör beslutet att gälla.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
februari 2016. Av skrivelsen framgår att ägaren till bostadsfastigheten Sundbyholm
2:279 har begärt bygglov för en bod på sin fastighet inom Sundbyholms
naturreservat, där ett generellt byggförbud gäller.
Bygglov gäller inte förrän det finns en dispens från byggförbudet enligt
reservatsföreskrifterna. Det senare prövas av kommunstyrelsen.
Begäran om dispens ska prövas mot naturreservatets syfte att skydda natur- och
kulturmiljöer, landskapsbild och friluftslivets intressen.
Föreslagen placering är i kanten på en utfylld yta som övergår i en 5 meter hög och
brant slänt i åsens nordsluttning. Marken utanför tomten är naturmark med höga
naturvärden och stort värde för friluftslivet. Tomten 2:279 är nyligen avstyckad från
fastigheten Sundbyholm 2:291 som rymmer konferensanläggningen i Sundbyholm.
Utanför tomtgränsen går en stig som används av allmänheten.
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Kommunledningskontorets bedömning
En ny byggnad, särskilt om den har stora fönster, påverkar var man som besökare i
reservatet uppfattar att det är lämpligt att vistas. Det är olämpligt att placera en ny
byggnad nära övre kanten på en hög slänt, då den får en dominerande position och
påverkar omgivningen visuellt långt utanför tomtgränsen. För att vara acceptabel i
naturreservatet bör den nya byggnaden därför placeras relativt nära befintlig
huvudbyggnad så att den ryms inom den redan etablerade hemfridzonen.
Kommunledningskontoret föreslår att boden/bastun placeras inom den
begränsningslinje som framgår av beslutskartan. Den kommer då ligga indragen
från släntkrönet några meter och inte vara lika påtaglig sett utifrån kringliggande
naturmark. För att boden ska vara diskret och smälta in bör den utformas enkelt
som föreslås i ansökan, med sadeltak, träpanel och byggd på plintar.
Strandskydd i statliga naturreservat måste sökas från länsstyrelsen, eftersom
boden/bastun kommer att ligga närmare stranden än 100 meter. Placeras byggnaden
cirka 15 meter längre söder ut, kommer den så vitt kommunledningskontoret kan
bedöma, ligga utanför strandskyddszonen.
Finansiering
Åtgärderna bekostas av markägaren.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Med en diskret utformning och placering nära huvudbyggnaden, bedöms
boden/bastun inte inskränka tillgängligheten på intilliggande naturmark som är av
väsentligt värde för allmänheten. Inte heller berörs några värden för biologisk
mångfald inom reservatet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Magnus Arreflod (MP) 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.
Magnus Arreflods (MP) yrkande om avslag på kommunledningskontorets
förslag.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Sökanden
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KSKF/2016:45

§ 37
Firmatecknare för kommunstyrelsen
Beslut
1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra
handlingar och skrivelser som beslutats av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteman.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarita Hotti
Kommunstyrelsens vice ordförande Jari Puustinen
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
HR-direktör Annika Tjernström
Utvecklingsdirektör Marita Skog
Näringslivsdirektör Mattias Rossköld
Kommunikationsdirektör Eva Norberg
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Administrativ chef Lena Lundberg
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Förhandlingschef Ulrika Jonsson
Mark- och exploateringschef Magnus Nyström
Projektledare Per Idesten
T.f. Förvaltningschef Björn-Åke Bergstöm
Administrativ chef Eliano Ferrari
Upphandlingschef Mirja Saarväli
2. Följande personer utses att teckna kommunens firma i ärenden enligt de
finansiella riktlinjernas ram. Firma tecknas av två personer i förening.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarita Hotti
Kommunstyrelsens vice ordförande Jari Puustinen
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
Administrativ chef Lena Lundberg
Ekonomichef Ingrid Bergman
Finanschef Ann-Sofi Salomon
Kommunstrateg Jan Laidla
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3. Följande personer utses att underteckna checkar och kvittera medel på
kommunens bank- och plusgirokonton, värdeförsändelser och liknande. Firma
tecknas av två personer i förening.
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
Administrativ chef Lena Lundberg
Ekonomichef Ingrid Bergman
Finanschef Ann-Sofi Salomon
Kommunstrateg Jan Laidla
T.f. Förvaltningschef Björn-Åke Bergström
Enhetschef Sylvia Karlsson
Ekonom Mona Björnesjö
Redovisningshandläggare Helena Forsberg
Redovisningshandläggare Helén Andersson
Inkassohandläggare Mikael Hård
Inkassohandläggare Maria Lidén
Inkassohandläggare Jannis Roos
Handläggare András Hodik
Ekonomiadministratör Monica Holm
Ekonomiadministratör Serkan Pektas
Ekonomiadministratör Thomas Karlsson
Ekonomiadministratör Anne-Chatrine Värlander
4. Följande personer utses att underteckna delgivning från myndigheter.
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Utvecklare Andreas Lindbom
Stadsjurist Anna Forsberg
Stadsjurist Anders Skåål
Enhetschef Sylvia Karlsson
5. Följande personer utses att underteckna moms- och skattedeklarationer.
Administrativ chef Lena Lundberg
T.f. fastighetschef Magnus Nyström
Handläggare Birgitta Karlsson
T.f. Förvaltningschef Björn-Åke Bergström
Enhetschef Sylvia Karlsson
Ekonom Mona Björnesjö
Ekonom Christian Berg
Ekonom Linnea Häggroth
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6. Följande personer utses underteckna begäran om utdrag ur pantbrevsregistret
Mark- och exploateringschef Magnus Nyström
Handläggare Birgitta Karlsson
7. Följande personer utses underteckna ansökningar hos Jordbruksverket
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Kommunstrateg Riikka Vilkuna
8. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed upphävs.
9. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för
firmatecknare.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
januari 2016. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har inkommit
med en uppdaterad namnlista för firmateckning som grundar sig på nu gällande
uppdrag och anställningar.
Punkten 7 är ny och avser ansökningar hos Jordbruksverket.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/ledningsstab/chefsjurist
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KSKF/2015:297

§ 38
Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till
Riktlinje för medarbetarskap
Beslut
Strategisk kompetensförsörjning, bilaga 6 till Riktlinje för medarbetarskap, antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
januari 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommuns riktlinje för
medarbetarskap gäller för alla medarbetare i kommunen. Till riktlinjen hör idag
följande bilagor:
1. Medarbetaröverenskommelse
2. Medarbetarsamtal
3. Samtal om lön
4. Omställning och avveckling av personal vid arbetsbrist
5. Anvisningar och rutiner för bisyssla
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till en ny bilaga 6 ”Strategisk
kompetensförsörjning”, som föreslås antas av kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har även tagit fram en ”Rutin för framtagande av
kompetensförsörjningsplan”. Rutinen biläggs för kännedom, men fastställs av
HR- direktören.
I bilaga 6 framgår att förvaltningarna årligen ska ta fram en
kompetensförsörjningsplan. För att nå verksamhetens mål och säkerställa
organisationens behov av rätt kompetens på kort och lång sikt är arbete med
strategisk kompetensförsörjning en förutsättning. För att kunna arbeta strategiskt
med kompetensförsörjning krävs ett systematiskt arbete med omvärldsanalys,
analys av organisationens mål, uppdrag och kompetenser.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för åtgärd
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KSKF/2015:451

§ 39
Riktlinjer för service och tillgänglighet för Eskilstuna
kommunkoncern
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till riktlinjer för service och tillgänglighet antas att gälla från och med 1
april 2016.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram rutiner och anvisningar för att
säkerställa att riktlinjerna kan implementeras i hela kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har under
flera år redovisat sämre resultat i de undersökningar som rör tillgänglighet och
service än andra jämförbara kommuner.
I april 2016 startar Eskilstuna direkt, kommunens gemensamma center för frågor,
samt handläggning av enklare ärenden. Parallellt med starten behöver alla
verksamheter i kommunkoncernen arbeta för att säkra sin service och tillgänglighet.
Som stöd i det arbetet har riktlinjer för service och tillgänglighet tagits fram.
Riktlinjerna reglerar bland annat svarstider per telefon, e-post, sociala medier och
e-tjänster. Riktlinjerna har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag.
Samtliga nämnder och två av bolagen ställer sig positiva till att riktlinjerna antas,
efter vissa revideringar.
Kommunledningskontoret har efter remissvaren bearbetat riktlinjerna och har nu i
uppdrag att säkra att alla verksamheter får det stöd som behövs för att kunna
implementera riktlinjerna. En preliminär handlingsplan har tagits fram för det
arbetet.
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Konsekvenser för hållbar utveckling
Att arbeta med tydliga riktlinjer för service och tillgänglighet och därmed
tillhörande anvisningar bör leda till positiva effekter för ett socialt uthålligt
Eskilstuna. God service och tillgänglighet underlättar i allmänhet för alla invånare
och i synnerhet och för de invånare som av olika skäl kan ha svårare att orientera
sig bland myndigheteras olika funktioner och ansvarsområden.
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör riktlinjerna leda till en mer attraktiv
kommun. Arbete med checklistor och anvisningar bör även underlätta för
verksamheter och chefer och därmed mer effektiva arbetssätt och processer.
Riktlinjerna bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
____
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KSKF/2016:81

§ 40
Handlingsplan för olycksförebyggande arbete enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret förslag till en gemensam handlingsplan för
olycksförebyggande arbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
februari 2016. Av skrivelsen framgår att enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor 3 kap 1§ är kommunen skyldig att ha ett handlingsprogram för
förebyggande verksamhet. I programmet ska målet för kommunens förebyggande
verksamhet anges, samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan
leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens
förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap 8§ ska kommunen även ha ett
handlingsprogram för räddningstjänst. I det programmet ska målet för kommunens
räddningstjänst anges samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som
kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges vilken förmåga
kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av
förmågan ska anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig.
De åtaganden som följer av dessa lagkrav ska anpassas efter lokala förhållanden
och kommunerna ska arbeta långsiktigt med frågorna för att kunna ge ett likvärdigt
skydd till kommunens medborgare.
Eftersom de båda handlingsprogrammen delvis ska innehålla samma information
finns det möjlighet enligt lagen att skriva ihop dem till ett gemensamt dokument.
Båda handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje
mandatperiod. Innan programmen antas ska samråd ha skett med de myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
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Kommunens grundläggande styrdokument för arbetet kring säkerhet är den av
kommunfullmäktige antagna ”Strategi för Trygghet och säkerhet i Eskilstuna
kommunkoncern 2015-2018 – Brottsförebyggande, drogförebyggande, skydd mot
olyckor och krisberedskap” (KSKF/2013:131) och ”Handlingsplan för
krisberedskap i Eskilstuna kommunkoncern för perioden 2016-2019”
(KSKF/2015:433).
Ansatsen med handlingsplanen för olycksförebyggande arbete är att mer fördjupat
beskriva hur kommunen uppfyller sitt ansvar för att säkerställa ett skydd mot
olyckor. Eskilstuna kommuns olycksförebyggande arbete är en kontinuerlig
utvecklingsprocess och handlingsplanen syftar till att ge en tydlig bild av vart
arbetet står idag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Göran Gredfors (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
____
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KSKF/2016:93

§ 41
Deltagande i projekt för utveckling av
forskningsbaserade läromedel i matematik
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun deltar i projektet under perioden 1 juli 2016 – 30 juni
2019.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna avtal med Mälardalens högskola
om deltagande i projektet för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019, med
möjlighet till förlängning till och med 31 december 2020.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in barn- och utbildningsnämndens
grundskolor, Torshälla Stads nämnds grundskolor och fristående
grundskolor i Eskilstuna kommun att delta i projektet.
4. Finansiering för deltagande i projektet kommande år (1 miljon kronor 2017,
1 miljon kronor 2018 och 500 000 kronor 2019) hanteras i samband med
årsplan 2017, 2018 och 2019.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
5. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om deltagande
tillför kommunstyrelsen 225 000 kronor till projektet för perioden 1 juli –
31 december 2016. Finansiering sker genom kommunstyrelsens allmänna
anslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
februari 2016. Av skrivelsen framgår att Mälardalens högskola och Sparbanken
Rekarne har inlett ett samarbete för att utveckla forskningsbaserade läromedel i
matematik för grundskola med utgångspunkt i Eskilstuna kommun. För att
ytterligare förstärka samarbetet föreslås att Eskilstuna kommun medverkar i
projektet och delfinansierar projektet med totalt 3 miljoner kronor under perioden
1 juli 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning till och med 31 december
2020. Eskilstuna kommun inbjuder genom sin medverkan barn- och
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utbildningsnämndens grundskolor, Torshälla Stads nämnds grundskolor och
fristående grundskolor i Eskilstuna kommun att delta i projektet.
Finansiering
Förslaget är att kommunstyrelsen tillför 225 000 kronor till projektet för perioden 1
juli – 31 december 2016. Finansiering sker genom kommunstyrelsens allmänna
anslag. Finansiering för deltagande i projektet kommande år (1 miljon kronor 2017,
1 miljon kronor 2018 och 500 000 kronor 2019) hanteras i samband med årsplan
2017, 2018 och 2019.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lars-Göran Karlsson (S), Arne Jonsson
(C), Kim Fredriksson (SD) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar på följande tillägg:
-

Att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra hela projektet.

Jari Puustinen (M) yrkar avslag på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
•
•
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
Maria Cherguis (V) yrkande om tillägg.
Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på Maria Cherguis (V)
tilläggsyrkande.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag i sin helhet. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Maria
Cherguis (V) förslag om bifall till tillägg ställs mot avslag till detsamma.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
beslutar avslå tilläggsyrkandet.
____
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KSKF/2016:47

§ 42
Ansökan SM-veckan 2018-2019
Beslut
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
_____
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KSKF/2015:548

§ 43
Utredning för kommunalt bostadstillägg för personer
med funktionsnedsättning
Beslut
1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till införande av kommunalt
bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning till vård och
omsorgsnämnden och till rådet för funktionshinderfrågor för yttrande.
2. Yttranden över förslaget lämnas till kommunstyrelsen senast den 30
juni 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
februari 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen
i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av kommunalt bostadstillägg för
personer med funktionsnedsättning när boendeberedningen slutrapport beslutades
(KSKF/2014:406). En utredning har därför gjorts avseende om möjligheten att
införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om särskilt boende
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt enligt
Socialtjänstlagen.
Målgruppen har oftast en svag ekonomisk ställning med begränsade möjligheter till
att betala höga hyror i nyproducerade bostäder. Det statliga bostadstillägget för
personer med funktionsnedsättning är 4650 kronor/månad vilket är lägre än det
maximala statliga tillägget för pensionärer som är 6200 kronor/månad. Normala
hyror i nyproducerade mindre lägenheter är cirka 7500 kronor.
Risk finns att personer med beslut om särskilt boende inte flyttar till erbjudet
boende på grund av svårigheter att klara hyresnivån och att beslutad insats inte blir
verkställd. Detta kan leda till sanktionsavgifter för kommunen. Alternativt kan
personen flytta in i boendet för att därefter begära försörjningsstöd från kommunen.
Förslag
Kommunalt bostadstillägg gäller personer med funktionsnedsättning som är
folkbokförda i Eskilstuna kommun och har beslut om bostad med särskild service
och särskilt anpassad bostad enligt 9.8 och 9.9 §§ LSS eller beslut om bostad med
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särskild service i form av gruppboende och serviceboende enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen (SoL).
Bostadstillägg utgår för brukare som har en hyra som överstiger genomsnittlig hyra
som är 5350 kronor/månad enligt Försäkringskassans föreskrift (kommuner med
mer än 75 000 invånare).
Beräkning av bostadstillägg görs genom att samtliga inkomster, ersättningar och
bidrag räknas samman och från detta belopp avräknas hyra. Minimibelopp som
man ska kvar är för 2016 5001 kronor per månad för ensamstående. Yngre personer
med funktionsnedsättning kan efter individuell prövning få ytterligare 10 procent.
Om kvarstående belopp är under lagstadgat minimibelopp som är 5501
kronor/månad för 2016 ges bostadstillägg.
Exempel på när kommunalt bostadstillägg ges:
Inkomst netto efter skatt
Statligt bostadstillägg
Hyra exklusive el
Kommunalt bostadstillägg
Minimibelopp att ha kvar

+6200
+4650
-7000
+1651
5501

Minimigräns för utbetalning är 300 kronor/månad. Rutiner för ansökan och
bedömning tas fram inom vård- och omsorgsnämnden.
Finansiering
Finansiering av kommunalt bostadstillägg sker från vård- och omsorgsnämndens
budgetram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett införande av kommunalt bostadstillägg innebär förbättrade möjligheter för
personer med funktionsnedsättning att acceptera erbjuden bostad trots hög
hyresnivå. Genom detta stöds det strategiska målet social uthållighet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd
Rådet för funktionshinderfrågor, för åtgärd
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KSKF/2016:49

§ 44
Jämställdhetsberedningens rapport till
kommunstyrelsen för 2015
Beslut
1. Jämställdhetsberedningens förslag och åtgärder tas med som underlag till
årsplan 2017, kompletterande årsplan 2017, nämnders och styrelsers
verksamhetsplaner 2017 och övrigt utvecklingsarbete i kommunkoncernen.
2. Jämställdhetsberedningens rapport till kommunstyrelsen för 2015 läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
februari 2016. Av skrivelsen framgår att enligt jämställdhetsberedningens nya
instruktion, antagen av kommunstyrelsen den 10 november 2015 (§ 240), ska
beredningen årligen presentera idéer och förslag till kommunstyrelsen på
utvecklingsområden för Eskilstuna kommuns jämställdhetsarbete.
Under 2015 har beredningen fokuserat sitt arbete på tre tematiska områden:
1) Jämställdhet i förskola och skola, 2) Mäns våld mot kvinnor samt 3) Jämställd
arbetsmarknad och näringsliv.
Jämställdhetsberedningens förslag och åtgärder presenteras i
Jämställdhetsberedningens rapport.
Beredningen ser fram mot fortsatt dialog med kommunstyrelsen om rapportens
innehåll och hur Eskilstuna kommun ytterligare kan vässa sitt jämställdhetsarbete.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och styrelser i Eskilstuna kommunkoncern, för åtgärd
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KSKF/2015:596

§ 45
Yttrande över betänkandet Ny museipolitik - SOU
2015:89
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande
över betänkandet Ny museipolitik (SOU 2015:89) och översänder yttrandet till
Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
januari 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har fått möjlighet att
yttra sig över betänkandet om Ny museipolitik SOU 2015:89. Kultur- och
fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd har fått möjlighet att inkomma med
synpunkter inför kommunens samlade yttrande.
Bedömningen i betänkandet är att det behövs en ny inriktning för den statliga
museipolitiken. Styrningen vad gäller de principiella utgångspunkterna för
museernas verksamhet bör bli tydligare och på samma gång mer övergripande
inriktad än idag. Utgångspunkterna för det allmännas stöd till museiverksamheterna
måste bli tydligare och institutionerna ges större ansvar och möjlighet att
förverkliga sina uppdrag.
Därför föreslår utredningen bland annat en ny museilag där museiinstitutionernas
fria ställning som kunskapsinstitutioner slås fast. Lagen ska omfatta alla offentligt
styrda museer. Museerna ska inte kunna användas i ideologiska syften för att driva
en viss politisk agenda eller torgföra en viss historiesyn.
Vidare föreslår utredningen bland annat att en ny myndighet för museer och
utställningar inrättas.
Eskilstuna kommun ställer sig positiv till intentionerna i den föreslagna
museilagen. Det är värdefullt att den nya lagen poängterar museernas ställning som
fria kunskapsinstitutioner och att utställningar och annan publik verksamhet ska
präglas av allsidighet, öppenhet och kvalitet och att denna verksamhet ska vara
tillgänglig för alla utifrån användarnas olika förutsättningar.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Mona Kanaan (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
____

Beslutet skickas till:
Kulturdepartementet
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KSKF/2015:169, KSKF/2015:173, KSKF/2015:29, KSKF/2015:38,
KSKF/2015:39, KSKF/2015:40, KSKF/2015:41, KSKF/2015:42,
KSKF/2016:110, KSKF/2016:27, KSKF/2016:32, KSKF/2016:33,
KSKF/2016:95

§ 46
Anmälan av delegationsbeslut februari 2016
1. KSKF/2015:169 Mark- och exploateringsutskottets protokoll 2015
Mark- och exploateringsutskottets protokoll från den 11 augusti 2015
anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2015:169 Mark- och exploateringsutskottets protokoll 2015
Mark- och exploateringsutskottets protokoll från den 10 november 2015
anmäls och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2015:173 Delegationsrapport om tilläggsbelopp för särskilt stöd
Kommunledningskontoret har den 9 februari 2016 inkommit med
delegationsrapport om tilläggsbelopp för särskilt stöd avseende skola, som
anmäls och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2015:173 Delegationsrapport om tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning
Kommunledningskontoret har den 25 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om tilläggsbelopp modersmålsundervisning, som anmäls
och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2016:95, KSKF/2015:564 Anmälan till nämnd utifrån beslut
fattade med stöd av nämnddelegationen till tjänstemän på Konsult och
uppdrag att tillsätta personal
Kommunledningskontoret har den 4 februari 2016 inkommit med
delegationsrapport om beslut om tillsättande av personal under september
2015 till och med januari 2016, som anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2016:27 Delegationsrapport om överenskommelse om
avgångspremie för 2015
Kommunledningskontoret har den 26 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om överenskommelse om avgångspremie för 2015, som
anmäls och läggs till handlingarna.
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7. KSKF/2016:32 Delegationsrapport om omprövning av
tomträttsavgälder 2016
Kommunledningskontoret har den 1 februari 2016 inkommit med
delegationsrapport om omprövning av tomträttsavgälder från och med
2017-01-01, som anmäls och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2016:33 Delegationsrapport om sålda tomträtter 2016
Kommunledningskontoret har den 21 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om sålda tomträtter 2016, som anmäls och läggs till
handlingarna.
9. KSKF/2015:42 Delegationsrapport om marknadspåslag 2015
Kommunledningskontoret har den 20 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om marknadspåslag 2015, som anmäls och läggs till
handlingarna.
10. KSKF/2015:41 Delegationsrapport om derivatavtal 2015
Kommunledningskontoret har den 14 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om derivatavtal 2015, som anmäls och läggs till
handlingarna.
11. KSKF/2015:40 Delegationsrapport om utlåning – oktober till december
2015
Kommunledningskontoret har den 19 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om utlåning – oktober till december 2015, som anmäls
och läggs till handlingarna.
12. KSKF/2015:39 Delegationsrapport om upplåning – oktober till
december 2015
Kommunledningskontoret har den 19 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om upplåning – oktober till december 2015, som anmäls
och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2015:38 Delegationsrapport om borgen 2015
Kommunledningskontoret har den 20 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om borgen 2015, som anmäls och läggs till
handlingarna.
14. KSKF/2015:29 Delegationsrapport hyres- och arrendeupplåtelser juli
till december 2015
Kommunledningskontoret har den 18 januari 2016 inkommit med
delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser juli till december 2015,
som anmäls och läggs till handlingarna.
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15. KSKF/2016:110 Delegationsrapport - Attest- och beställningsrätt inom
kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har den 16 februari 2016 inkommit med
delegationsrapport om förändrad beställnings- och attesträtt inom
kommunledningskontoret 2016, som anmäls och läggs till handlingarna.
____
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KSKF/2015:43, KSKF/2016:111, KSKF/2016:116, KSKF/2016:51

§ 47
Anmälningsärenden februari 2016
1. KSKF/2015:43 Finansiell rapport för december 2015
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2016 lämnat in finansiell rapport för
december månad 2015.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 31
december 2015 uppgick till 5 173,9 miljoner kronor jämfört med 4 098,3 miljoner
kronor den 1 januari 2015.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 december 2015 till
3 720,2 miljoner kronor jämfört med 2 720,2 miljoner kronor den 1
januari 2015.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 december 2015 till 11,6 miljoner
kronor jämfört med 12,3 miljoner kronor den 1 januari 2015. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 december 2015 till 1 505,2 miljoner
kronor jämfört med 1 355,5 miljoner kronor den 1 januari 2015.
2. KSKF/2016:116 Slutrapport Stadsområdesutveckling i Eskilstuna och
Västerås 2002-2012 - inom ramen för samhällskontraktet
Mälardalens högskola Eskilstuna Västerås har den 9 februari inkommit med
Slutrapport Stad, rättvisa och boendesegregering- Stadsområdesutveckling i
Eskilstuna och Västerås 2002-2012.
3. KSKF/2016:51 Projekt Konsten att delta
Slutrapport för Konsten att delta har inkommit den 26 januari 2016.
4. KSKF/2016:111 Finansiell rapport för januari 2016
Kommunledningskontoret har den 15 februari 2016 lämnat in finansiell rapport för
januari 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 31
januari 2016 uppgick till 5 292,0 miljoner kronor jämfört med 5 173,9 miljoner
kronor den 1 januari 2016.
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Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 januari 2016 till
3 870,3 miljoner kronor jämfört med 3 720,2 miljoner kronor den 1
januari 2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 januari 2016 till 81,5 miljoner
kronor jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 januari 2016 till 1 517,3 miljoner
kronor jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
_____
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KSKF/2015:595

§ 48
Extra ärende - Yttrande över betänkandet Gestaltad
livsmiljö - En ny politik för arkitektur, form och
design - SOU 2105:88
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande
över Gestaltad livsmiljö - En ny politik för arkitektur, form och design (SOU
2105:88) och översänder yttrandet till Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
februari 2016. Av skrivelsen framgår att det är av flera skäl viktigt att det nu tas ett
samlat grepp om den gestaltade livsmiljön med ett förslag till ny statlig
arkitekturpolitik, särskilt i det dynamiska skede som flertalet av landets kommuner
nu befinner sig i. Kommunernas roll i stadsbyggnadsprocessen är dock dåligt belyst
i utredningen. Kommunen ansvarar för många moment i utvecklingen och
underhållet av den gestaltade livsmiljön. Flera av dessa moment saknas i
utredningen. För att kunna dra slutsatser och föreslå eventuella insatser behövs
både en utförligare och mer rättvis beskrivning av de moment och aktiviteter som
kommuner ansvarar för.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kulturdepartementet

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

