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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:30

Beslutande

Jimmy Jansson (S), ordförande
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)
Anton Berglund (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)
Lars Andersson (S)
Lillemor Nordh (C)

Utses att justera

Kim Fredriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 12 september 2016, kommunstyrelsens
kansli
Paragrafer 147-171

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Marie Johansson-Saati

Ordförande

...........................................................................................
Jimmy Jansson (S)

Justerande

...........................................................................................
Kim Fredriksson (SD)

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

Kommunstyrelsen

Anslaget sätts upp

2016-09-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

2016-09-06
Anslaget tas ner
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Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, ekonomidirektör
Eva Norberg, kommunikationsdirektör
Gudrun Nyqvist, koordinator
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Marie Ekström, politisk sekreterare
Marielle Lahti, politisk sekreterare
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KSKF/2016:1

§ 147
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
Ann-Kristin Eriksson (SD) avsägelse som ledamot i kommunala rådet för
funktionshindersfrågor.
Muhammed Tahsin (KD) avsägelse som ledamot i kommunala rådet för
funktionshindersfrågor.
Hans-Erik Fredbäck (M) avsägelse som ledamot, tillika vice ordförande, i
kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott.
2. Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala pensionärsrådet, från och med den 6 september 2016 till och med
den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (M)
efter Hans-Erik Fredbäck (M)
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 6 september
2016 till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (SD)
efter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Ledamot
Vakant (KD)
efter Muhammed Tahsin (KD)

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
september 2016 med avsägelser samt val till kommunala pensionärsrådet och
kommunala rådet för funktionshindersfrågor.
_____
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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

4(57)

2016-09-06

KSKF/2016:432

§ 148
Remiss av förslag - Samarbete/samorganisering
mellan Torshälla och Eskilstuna
Beslut
1. Förslaget remitteras till samtliga nämnder och bolag.
2. Remissvar ska inlämnas till kommunstyrelsen senast den 1 november 2016.

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

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
augusti 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade i november
2015 - i kompletteringar till Årsplan för 2016-2018 - att en utredning och analys
avseende Torshälla stad ska genomföras.
Syftet med utredningen beskrivs som att analysera och lämna förslag på hur
Torshälla stads nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras
med övriga förvaltningar inom Eskilstuna kommun.
Utredningen har genomförts under våren 2016. Utredningen har belyst ett antal
perspektiv - likvärdig service och rättssäkerhet, processkvalitet och likartat
arbetssätt i kommunen, möjlig resurseffektivisering, kompetensförsörjning i en liten
organisation, närhet och lokal anknytning samt samverkan mellan verksamheter.
Arbetet har letts av en styrgrupp med kommundirektören som ordförande och
representanter från Torshälla stads förvaltning och kommunledningskontoret.
Till det har knutits en projektgrupp och en projektledare.
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Målet har varit att skapa en bred delaktighet och insyn i arbetet. Det har bland annat
skett via möten, diskussioner och information till Torshälla stads nämnd, fackliga
organisationer, medarbetare och representanter från förvaltningar och
verksamheter.
Några initiativ har också tagits för att skapa en dialog med lokala föreningar och
invånare i Torshälla.
Verksamhetsansvariga chefer och processutvecklingsgrupper har framfört och
diskuterat flera olika förslag på hur Torshälla stads förvaltning och övriga
förvaltningar skulle kunna stärka sitt samarbete och eventuellt samorganisera
verksamhet.
Utredningens förslag överlämnas för vidare beredning. Förslaget remitteras till
samtliga nämnder och bolag för yttrande.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Annelie Klavins
Nyström (M) och Ulf Ståhl (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar på ett tillägg till kommunledningskontorets förslag
innebärande
- att remissen ska skickas ut på en bred remissrunda till civilsamhället,
näringslivet och de politiska partierna.
Ingrid Sermeno Escobar (-) instämmer i Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.
Göran Gredfors (M) yrkar avslag på Maria Cherguis (V) och Ingrid Sermeno
Escobars (-) tilläggsyrkande. Han yrkar därefter bifall till
kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
• Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till tilläggsyrkandet.
Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att bifall till
Maria Cherguis (V) med fleras tilläggsyrkande ställs mot avslag till detsamma.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på att Maria Cherguis (V) med fleras tilläggsyrkande ska avslås,
röstar JA.
Den som röstar på att Maria Cherguis (V) med fleras tilläggsyrkande ska bifallas,
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)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
13

2

1

Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för avslag på Maria Cherguis (V) med fleras förslag mot 2 NEJröster för bifall till Maria Cherguis (V) med fleras förslag samt en ledamot som
avstår från att rösta, finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag, för åtgärd
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KSKF/2016:395

§ 149
Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2017 klockan 09:00
Torsdag 9 februari
Torsdag 23 mars
Torsdag 27 april
Torsdag 18 maj
Onsdag 14 juni
Torsdag 15 juni

Torsdag 21 september
Torsdag 26 oktober
Torsdag 23 november
Torsdag 14 december

Kommunstyrelsens beslut för egen del:
2. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2017 klockan 15:00:
Tisdag 24 januari
Tisdag 7 mars
Tisdag 11 april
Tisdag 2 maj
Tisdag 30 maj

Tisdag 5 september
Tisdag 10 oktober
Tisdag 7 november
Tisdag 28 november

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2017 klockan
08:30:
Tisdag 17 januari
Onsdag 18 januari
Tisdag 28 februari
Onsdag 1 mars
Tisdag 4 april
Onsdag 5 april
Tisdag 25 april
Onsdag 26 april
Tisdag 23 maj
Onsdag 24 maj

Tisdag 29 augusti
Onsdag 30 augusti
Tisdag 3 oktober
Onsdag 4 oktober
Tisdag 31 oktober
Onsdag 1 november
Tisdag 21 november
Onsdag 22 november
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4. Bokslutsberedningen respektive budgetberedningen sammanträder följande hela
dagar 2017:
Torsdagen den 26 januari – omvärldsdag/strategidag
Torsdagen den 9 mars – bokslutsberedning
Fredagen den 10 mars – bokslutsberedning
Onsdagen den 15 mars – budgetupptakt
Onsdagen den 3 maj – budgetberedning
Onsdagen den 18 oktober – beredning komplettering av årsplan
Torsdagen den 19 oktober – beredning komplettering av årsplan
5. Eskilstuna Kommunföretag AB, med dotterbolag, uppmanas att i möjligaste mån
anpassa sin planering av bolagsstyrelsernas möten för att stödja den kommunala
beslutsprocessen.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för år
2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
arbetsutskott daterat den 31 augusti 2016.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personalutskott samt utbildningsutskott
för 2017 kommer att fastställas av respektive utskott under hösten.
I förslaget har förslagen till sammanträdesdagar för planerings- och
uppföljningsprocessen inarbetats.
Förslaget till sammanträdesplan har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i
kommunallagen, kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
reglemente. Flera faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel
kommunallagens regler om när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa
ärenden och när kallelsen till kommunfullmäktige senast ska ha nått samtliga
ledamöter och ersättare.
Datum för nämndsammanträden
Utifrån planerings- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen, uppmanas
nämnderna att behandla nedanstående ärenden vid följande tidpunkter samt sista
datum för leverans till kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet samt
registrator, år 2017:
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-

Verksamhetberättelse för år 2016: 21 februari (leverans senast den 23
februari).
Investeringsbudget och prioriteringar inför årsplan 2018: 18 april
(leverans senast den 20 april).
Delårsrapport 1 år 2017: 18 april (leverans senast den 20 april)
Delårsrapport 2 år 2017: 19 september (leverans senast den 21 september).
Verksamhetsplaner för år 2018: 10 oktober (leverans senast den 12
oktober).

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

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
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KSKF/2016:425

§ 150
Rättegångsfullmakt för juristerna
Beslut
1. Fullmakt ges till chefsjuristen Alexandra Eriksson och stadsjuristerna
Anna Forsberg, Anders Skåål, Göran Heldesten och Matilda Gärd, att i
domstolar och hos andra myndigheter eller annorstädes i varje avseende
anhängiggöra, utföra och bevaka kommunens talan. I fullmakten ingår även rätt att
förkasta eller anta förlikning eller ackord.
2. Fullmakten innebär även rätt för juristerna att förordna annan i sitt ställe.
3. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt fall.
4. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
juli 2016. Av skrivelsen framgår att ledning och samordning av kommunens
juridiska verksamhet handhas av kommunstyrelsen, som till sitt förfogande har
chefsjuristen på kommunledningskontoret och stadsjuristerna på konsult och
uppdrag. Med anledning av nyanställning av jurister behöver ny rättegångsfullmakt
utfärdas.
Fullmakten ger behörighet för juristerna att företräda kommunen genom
kommunstyrelsen i domstolar och hos andra myndigheter. Befogenheten att agera i
det enskilda ärendet bestäms av kommunstyrelsen.
Kommunens övriga nämnder och bolag har egen processbehörighet och bör i
förekommande fall fatta motsvarande beslut om rättegångsfullmakt. I mål och
ärenden som rör andra nämnders eller bolagens verksamhet måste motsvarande
beslut fattas hos respektive nämnd och bolag om dessa organ vill använda sig av
kommunens jurister.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, chefsjurist
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KSKF/2016:431

§ 151
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 Jörgen Axelsson
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
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Kommunstrateg Christian Berg
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 Christian Berg
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Enhetschef Linnea Häggroth
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 Rathai Thirunavukarasu
4. Följande personer utses att underteckna delgivning från myndigheter.
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Utvecklare Andreas Lindbom
Stadsjurist Anna Forsberg
Stadsjurist Anders Skåål
Stadsjurist Matilda Gärd
Stadsjurist Göran Heldesten
Enhetschef Linnea Häggroth
5. Följande personer utses att underteckna moms- och skattedeklarationer.
Administrativ chef Lena Lundberg
Mark- och expolateringschef Magnus Nyström
Handläggare Birgitta Karlsson
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Enhetschef Linnea Häggroth
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ekonom Mona Björnesjö
Ekonom Urban Risberg
Ekonom Markus Persbrink
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 uppdaterad namnlista för
firmateckning som grundar sig på nu gällande uppdrag och anställningar daterad
den 18 augusti 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:414

§ 152
Godkännande av ny förbundsordning för
Vårdförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland, att gälla från och med
den 1 oktober 2016, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
juli 2016. Av skrivelsen framgår att Vårdförbundet Sörmland har arbetat fram
förslag till en ny förbundsordning i och med att Flens kommun ansökt och beviljats
medelemskap i förbundet.
Ändringar har gjorts i medlemsparagrafen (§ 1) där Flen kommer att stå med.
Förslaget innehåller även ändring i ändamålsparagrafen (§ 4) om
familjerådgivningens ansvar där medelemskommunerna tidigare namngivits.
Medlemskommunernas ägarrepresentanter har vid ägarmöte 18 maj 2016 godkänt
förslaget. Vårdförbundet Sörmland överlämnar förslag till ny förbundsordning för
godkännande i kommunfullmäktige. Den nya förbundsordningen planeras träda i
kraft den 1 oktober 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:280

§ 153
Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter inom
naturreservat på fastigheten Jäders-Åsby 1:12 i
Eskilstuna kommun
Beslut
Dispens medges från reservatsföreskrifterna för fortsatt grustäkt inom samma
område i Naturreservatet som tidigare upplåtits för ändamålet.
Villkor för dispensen:
1. Gränserna för brytning och för verksamhetsområde ska vara tydligt
utmärkta i terrängen.
2. Avbaningsmassor i naturreservatet ska placeras inom verksamhetsområdet,
det vill säga inom den gräns som dispensen gäller.
3. Slänterna inom naturreservatet ska vid efterbehandlingen ges en största
lutning på 1:2,5.
4. Efterbehandlingen av täkten ska syfta till att den biologiska mångfalden
gynnas och göra huvuddelen av nuvarande täkt tillgänglig för friluftsliv
enligt allemansrätten.
Dispensen gäller fem år från beslutsdatum förutsatt att täkttillståndet förlängs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
augusti 2016. Av skrivelsen framgår att ansökan gäller förnyad dispens för att
fullfölja ett uttag av grus, vilket till en del ligger inom Sundbyholms naturreservat.
Kommunstyrelsen har 2001, 2005 och 2007 beslutat medge dispens för detta under
förutsättning att länsstyrelsen efter miljöprövning och godkännande av en ny
efterbehandlingsplan, ändrar då gällande täkttillstånd till att omfatta den aktuella
marken. Dispenser från bestämmelser enligt Miljöbalken har en giltighet på 2 år (ej
påbörjad åtgärd) eller fem år (påbörjad åtgärd). I detta fall har en viss avbaning
skett, så åtgärden är påbörjad. Senast given dispens har alltså gått ut 2012.
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Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattade beslut om täkttillstånd 2009-02-17
för hela täkten, med en rad villkor angående efterbehandling. Någon
efterbehandlingsplan har dock inte beslutats, utan man överlåter till
tillsynsmyndigheten (kommunens miljö- och räddningstjänstnämnd) att ”i viss
utsträckning bestämma hur efterbehandlingen ska utföras”. Innan täkten avslutas
måste det finnas en efterbehandlingsplan. Verksamhetsutövaren Jäders Grus och
Betongprodukter AB har via sin konsult GeoPro på begäran av
kommunledningskontoret skickat en brytningsplan, daterad 2004, och ett
preliminärt förslag till efterbehandlingsplan.
Täkten ska vara avslutad och efterbehandlad senast 1 mars 2019, om inte nytt
tillstånd söks, behandlas och beslutas dessförinnan.
Kommunstyrelsens tidigare dispensbeslut angav att alla efterbehandlingsåtgärder
inom reservatet skall rymmas inom området som dispensen gäller. Beslutet angav
också att det ska finnas en efterbehandlingsplan som visar ungefärlig utformning av
den avslutade täkten. Eftersom någon sådan plan sedan inte kom att ingå i
täkttillståndet, föreslår förvaltningen fler villkor än tidigare i detta beslut, för att
säkerställa hänsynen till naturreservatet.
Vid platsbesök på åskrönet (norra delen av täkten) 2016-05-10 kunde konstateras
att avgränsningarna i terrängen är otydliga. Enligt kartmaterial från sökande ska det
finnas en verksamhetsgräns och en brytningsgräns. Det går idag inte att avgöra hur
dessa gränser går utifrån markeringarna på plats. Föreskriven varningsskyltning
behöver också förbättras.
Skogen på åsen är tillgänglig för friluftsliv och ingår sedan 1987 i naturreservatet.
Det är viktigt att avgränsningen mot täkten och dess 30 meter höga brant är tydlig.
Helst borde det under brytningstiden finnas ett enkelt staket med några
varningsskyltar. När täkten är efterbehandlad, bör det vara möjligt för allmänheten
att ta sig ner och upp här utan risk för ras. Därför föreslås att slänterna när täkten
avslutats, inte ska ha en lutning som är brantare än 1:2,5, det vill säga c:a 22o mot
horisontalplanet, vilket är en lutning som också nämns i nuvarande täkttillstånd.
För att åstadkomma en passande landskapsbild, bör man ansluta sig till åsens
naturligt avrundade former och varierande släntlutningar.
Avbaningsmassor, det vill säga jord som skrapas av och ska återläggas när täkten
efterbehandlas, läggs normalt som en vall uppe på krönet. Eftersom naturreservatet
utanför det område som berörs av dispensen, inte ska påverkas negativt av
täktverksamheten, är det viktigt att dessa avbaningsmassor under arbetets gång hela
tiden ryms inom verksamhetsområdet. I förslaget till efterbehandlingsplan finns
ingen zon avsatt för placering av avbaningsmassor och avrundning av kanten på
täkten. Släntlutningen är idag till stor del brantare än 1:2.
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Vid intrång i ett naturreservat ska man enligt miljöbalken undersöka möjligheten
till kompensation. I detta fall sker det lämpligen genom förstärkta åtgärder som
gynnar biologisk mångfald och friluftsliv. Vid efterbehandling av täkten finns goda
möjligheter att skapa solexponerade ytor som är gynnsamma för sand- och
gruslevande växt- och insektsarter. Vid trädplantering är det angeläget att undvika
monokultur och satsa på en artrik blandning av inhemska löv- och barrträd och
nektarrika perenna växtarter. På lämpliga ställen – där olycksrisker för allmänheten
kan minimeras - föreslås att man bevarar några meters rasbranter, vilka kan fungera
som häckningsbiotop för backsvala och andra fågelarter. Backsvala finns redan i en
del av täkten. Dessa ytor placeras lämpligen där backsvalor tidigare häckat. För
friluftslivet kan man anlägga en snitslad stig från utsiktspunken högst upp på åsen
till dalbotten. Täkten bör göras otillgänglig för obehöriga motorfordon för att
undvika störning, spill av föroreningar och dumpning av avfall. Detaljerna i dessa
åtgärder utformas lämpligen i efterbehandlingsplanen som efter remissbehandling
ska godkännas av tillståndsmyndigheten, innan täkten avslutas.
Dispensen gäller fem år från beslutsdatum förutsatt att täkttillståndet förlängs. De
rättigheter som dispensen innebär upphör, även om de inte blivit utnyttjade.
Finansiering
Åtgärderna bekostas av verksamhetsutövaren.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Beslutet innebär att man fullföljer tidigare planer på hur den del av täkten som
ligger inom naturreservatet ska användas, avslutas och efterbehandlas. Dispensen
syftar till en ur landskapsbildssynpunkt fördelaktig avslutning av täkten som tar
hänsyn till naturreservatet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Jäders Grus och Betong AB
GeoPro AB, Jönköping
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Miljö- och räddningstjänstnämnden, miljö- och räddningstjänstförvaltningen, miljökontoret
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KSKF/2016:320

§ 154
Förslag till förändring av verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster, Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster,
Eskilstuna kommun, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
juni 2016. Av skrivelsen framgår att kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen
bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas
genom allmän va-anläggning. Huvudmannen för den allmänna va-anläggningen i
Eskilstuna kommun, affärsområde Vatten och Avlopp inom Eskilstuna Energi och
Miljö AB, har utrett i vilken omfattning som verksamhetsområdet för de allmänna
vattentjänsterna behöver uppdateras och lämnat förslag på vilka fastigheter som ska
ingå i verksamhetsområdet.
Totalt 225 fastigheter föreslås tas in i verksamhetsområde för respektive tjänst
enligt beslutsunderlag dateratden 4 april 2016. Flera av dessa kommer att styckas
upp vid kommande exploatering. I några områden har verksamhetsområdesbeslutet
släpat efter och fastigheterna har varit anslutna sedan lång tid tillbaka. Totalt under
åren 2014 och 2015 har va- huvudmannen ordnat va-tjänster för 284
nyanslutningar; 134 stycken år 2014 och 160 stycken år 2015. Flertalet ligger inom
tidigare fastställt verksamhetsområde.
Områden som här tas upp för beslut kan delas in i fyra kategorier:
1. Omvandlingsområden va-nät färdigställda under 2014/2015
2. Kommunala eller privata exploateringar (detaljplaner)
3. Övertagande av privata ledningsnät (gemensamhetsanläggningar eller
samfälligheter)
4. Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde
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Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Eskilstuna kommun föreslås av
va- huvudmannen och fastställs av kommunfullmäktige. Senaste beslutet om nya
verksamhetsområden togs fram under början av 2014 och fastställdes av
kommunfullmäktige den 29 januari 2015.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Tydlighet ifråga om ansvar och ekonomi för va-försörjning är
angeläget för fastighetsägare.
Miljömässig dimension Att ordna spillvattenhantering i allmän regi är en mycket
viktig insats för att minska näringsbelastning samt övriga utsläpp till våra
vattendrag och grundvatten.
Ekonomisk dimension Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska
inrättas där villkoren enligt Vattentjänstlagen är uppfyllda, så att rätt juridiska
förhållanden gäller ifråga om när va-huvudmannen ska ha det ekonomiska ansvaret
för va-anläggningen, vilket detta beslut stödjer.
Effektiv organisation Beslutet är en förutsättning för effektiv allmän vaverksamhet i växande skala samt nyexploatering för bostäder.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:321

§ 155
Förslag till Föreskrifter med principer för vatten- och
avloppstaxa i Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till Föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna
kommun, enligt bilaga tillhörande ärendet, antas att gälla från och med den 1
november 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
augusti 2016. Av skrivelsen framgår att i bilagan Föreskrifter med principer för
vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna kommun redovisas förslag på reviderade
föreskrifter.
De nya föreskrifterna för anläggningsavgifter och brukningsavgifter föreslås börja
gälla den 1 november 2016. Beloppsnivåer baserade på de nya föreskrifterna
beräknas under tiden och kommer att föreslås för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s
styrelse senast september 2016.
Gällande föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna
kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2014 men belopp för
samtliga parametrar enligt dessa kunde inte sättas på grund av svårigheter att få alla
nödvändiga uppgifter för beräkning av beloppsnivåer samt förseningar med
införandet av nytt affärssystem på Eskilstuna Energi och Miljö. De nu föreslagna
förändringarna är vidareutveckling och anpassning av gällande föreskrifter och
innebär full implementering av redan antagna principer.
Det är styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB som i egenskap av huvudman
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning har rätt att besluta om
avgifternas belopp och fördelning inom ramen för föreskrifter och lagen om
allmänna vattentjänster.
De huvudsakliga förändringarna i förslaget på reviderade föreskrifter avser:
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§13, omfördelning av brukningsavgifter så att avgifterna fördelas på samtliga
vattentjänster (vatten, spill, dagvatten fastighet (Df) och dagvatten gata (Dg))
§7 och 16, införande av avgiftsskyldighet för anläggnings- och brukningsavgifter
för obebyggd fastighet i enlighet med §24 i lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412)
Prissättning av samtliga parametrar när det gäller brukningsavgifter innebär ingen
taxehöjning sett till hela va-kollektivet, men kommer att leda till omfördelning av
avgifter inom kollektivet så tillvida att brukare som nyttjar samtliga vattentjänster
får något högre avgift och de som inte nyttjar samtliga vattentjänster får något lägre
avgift jämfört med nuläget. Detta för att, på ett ännu bättre sätt, efterleva lagkrav
för skälig och rättvis fördelning av kostnaderna för va-anläggningarna mellan olika
brukare. Ägare av obebyggda fastigheter får årliga brukningsavgifter som de
tidigare inte haft.
Problembeskrivning obebyggda fastigheter
Obebyggd fastighet definieras här som fastighet som enligt detaljplan är avsedd
för bebyggande, men ännu inte bebyggts. Antalet obebyggda fastigheter inom
Eskilstuna kommuns nuvarande verksamhetsområde för allmän va-anläggning och
befintliga detaljplaner uppgår totalt till cirka 220 stycken varav cirka 50 stycken är i
kommunal ägo. Det är inte kontrollerat hur stor andel av dessa som har byggrätt
enligt detaljplan, men det stora flertalet av fastigheterna bedöms ha det, åtminstone
till delar av fastighetens yta. En så kallad servisledning till fastighetsgräns ska
också vara utbyggd innan fakturering kan ske, i hur stor omfattning det är gjort för
de befintliga obebyggda fastigheterna är inte klarlagt. Lågt räknat (100 000
exklusive moms per fastighet) kan dock taxeändringen innebära intäkter av
anläggningsavgifter om 22 miljoner kronor för va-huvudmannen, samt utgift för
kommunen som fastighetsägare om cirka 5 miljoner kronor.
För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan får bebyggas med bostäder ska
enligt förslaget tre av fyra taxeparametrar betalas av anläggningsavgiften, det vill
säga alla delar av avgiften utom den så kallade lägenhetsavgiften.
Lägenhetsavgiften betalas när fastigheten bebyggs. För obebyggda fastigheter som
enligt detaljplan får bebyggas med annat än bostäder (industri, handel med mera)
ska enbart tomtyteavgiften reduceras till 70 procent av full avgift jämfört med
anläggningsavgiften för en bebyggd fastighet.
Den brukningsavgift, det vill säga årlig löpande avgift, som ska betalas för en
obebyggd fastighet är den fasta delen av årsavgiften. I 2016 års taxa uppgår den till
cirka 2500 kronor per år inklusive moms, nivå för 2017 i den nya taxan är inte satt
ännu.
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Att anläggningsavgift är erlagd för samtliga bebyggda fastigheter inom
verksamhetsområde är idag inte säkerställt av va-huvudmannen. Det var inte praxis
under bland annat Mälarstrandsutbyggnaden att ta betalt av dem som inte ville
ansluta på grund av att Eskilstunas va-verksamhet inte omfattades av va-lagen
1993-2006. Fakturering (och eventuell anslutning) av samtliga bebyggda fastigheter
inom verksamhetsområde är viktigt att hantera innan obebyggda fastigheter
faktureras anläggningsavgift bland annat för att vara konsekventa inför kunderna.
En snabb utblick hur andra kommuner hanterar obebyggda fastigheter i vataxesammanhang ger vid handen att anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ut
av mer än hälften av de va-huvudmän som undersökts, men att brukningsavgift är
ovanligare och om sådan tas ut är det i storstadsområden och även där i vissa fall
reducerad. Västerås tar inte ut brukningsavgift för obebyggd fastighet till exempel
Stockholm och Nacka tar ut såväl anläggnings- som brukningsavgifter för
obebyggda fastigheter, vilket dock lär beröra extremt få fastigheter där.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Obebyggda fastigheter belastas med höga kostnader, vilket kan
leda till en oönskad försäljning för de ägare som inte är nog kapitalstarka.
Miljömässig dimension Mer intäkter till va-verksamheten kan gynna
miljöinvesteringar om det finns ekonomisk planering för det i form av till exempel
investeringsfonder.
Ekonomisk dimension Omfördelning av kostnaderna för va- inom va-kollektivet.
va-verksamheten styrs av Vattentjänstlagen och självkostnadsprincipen, så
slutresultatet måste vara i balans. Obebyggda fastigheter belastas med höga
kostnader, vilket kan leda till fler försäljningar. Detta kan innebära ett ökat utbud
av byggbar mark till lägre priser än idag.
Effektiv organisation va-huvudmannen behöver analysera konsekvenserna av sitt
förslag för att rätt kunna hantera den nya taxeföreskriften i sin organisation. vahuvudmannen behöver också säkra att anläggnings- och brukningsavgift för
samtliga bebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet är betalda respektive
betalas, för att framstå som konsekventa inför kunderna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:396

§ 156
Begäran om utökad budgetram för barn- och
utbildningsnämnden för skolverksamhet inom det
kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
juni 2016. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen besluta om att utöka ramen för anslag med 1.5 miljoner kronor
2016 och 3 miljoner kronor 2017. Den utökade ramen finansierar skolverksamhet
för ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret. Skolverksamheten
ingår i kommunala gymnasieskolan och placeras inom S:t Eskils gymnasiums
verksamhet med start läsåret 2016/17.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret behöver det finnas en flexibel
skolverksamhet som är anslagsfinansierad. Skolan ska vända sig till ungdomar som
hoppar av gymnasieskolan eller som aldrig påbörjat den. Verksamheten ska kunna
ta emot elever direkt efter att de har blivit utskrivna från ett nationellt eller ett
introduktionsprogram eller ett som de aldrig påbörjat. Verksamheten behöver
samarbeta med andra förvaltningar och myndigheter för att säkerställa varje
ungdoms behov och förutsättningar för att därigenom kunna skapa en anpassad
studieform som skapar motivation för den enskilde till att studera eller etablera sig i
arbetslivet.
Verksamheten behöver bedrivas i lokaler som inte ligger inom den stora skolan,
men i nära samverkan med socialförvaltning, arbetsmarknad och
vuxenutbildningsförvaltning och Arbetsförmedlingen.
Kommunledningskontorets synpunkter
I samband med behandlingen av årsplan 2017 diskuterades behovet av en utökad
ram för det kommunala aktivitetsansvaret. Den samlade bedömning var att
kostnaderna för det kommunala aktivitetsansvaret kan hanteras inom befintlig ram
för barn- och utbildningsnämnden.
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För närvarande finns inget som motiverar en förändrad bedömning. Mot denna
bakgrund avslås barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret
för vidare handläggning.
_____
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
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KSKF/2016:384

§ 157
Ansökan från Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening om bidrag för kompetensutveckling för
nämndemän
Beslut
Ansökan om bidrag från Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
juni 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna-Strängnäs nämndemannaförening
har i skrivelse, inkommen den 7 juni 2016, ansökt om bidrag för
kompetensutveckling med 30 000 kronor, för de nämndemän som utses av
kommunfullmäktige i Eskilstuna.
Uppdraget som nämndeman är ett statligt uppdrag som fullgörs i domstolarna.
Enligt kommunallagen 2 kap 1§ ligger det utanför den kommunala kompetensen att
hantera frågor som ankommer på staten. Ansvaret för nämndemäns
kompetensutveckling åvilar Domstolsverket.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan från
Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening.

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

Beslutet skickas till:
Eskilstuna-Strängnäs Nämndemannaförening
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KSKF/2016:404

§ 158
Remiss för yttrande - Ansökan från Vårdcentralen
Smeden AB om att få starta en familjecentral
Beslut
1. Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta familjecentral med
kompletterande handling remitteras till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för yttrande.
2. Nämndens yttrande ska vara åter till kommunstyrelsen den 5 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
juni 2016. Av skrivelsen framgår att Vårdcentralen Smeden AB inkom med en
ansökan, daterad den 22 september 2015, om att få starta familjecentral i Eskilstuna
kommun. Ansökan ställdes till tillförordnad skolchef för förskolan på barn- och
utbildningsförvaltningen.
Vårdcentralen Smeden AB beskriver i sin ansökan att de idag driver en
barnavårdcentral med cirka 650 listade barn varav cirka 100 under 1 år. Nu önskar
de utveckla verksamheten ytterligare och ansöker om att få göra om
barnavårdcentralen till familjecentral. De har även skickat ansökan till Landstinget
Sörmland som ställer sig positiva till ansökan.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 juni 2016 (BUN/2016:293) att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
En familjecentral vänder sig till familjer som väntar barn och föräldrar med barn
som ännu inte börjat förskoleklass. Verksamheten bygger på vardagligt samarbete
med en hälsofrämjande och förebyggande inriktning. Verksamheten har ett
helhetsperspektiv på familjen med fokus på barnens livssituation ur ett medicinskt,
psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.
Familjecentralen ska ha ett hälsofrämjande perspektiv och erbjuda minst följande
tjänster:
• Barnmorskemottagning
• Barnhälsovård
• Öppen förskola
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Socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete

Kommunens kostnader för verksamheten för familjecentraler är kopplande till
personal, lokaler och en mindre del för drift. En uppskattad kostnad för
kommunens insats i en familjecentral är 1 800 000 kronor. Bemanningen består
oftast av en familjebehandlare eller liknande samt en förskolepedagog. Kostnaden
fördelas mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen ansvarar inte för verksamhet som ingår i en familjecentral vilket
innebär att ansökan från Vårdcentralen Smeden AB inte kan beslutas av
kommunstyrelsen utan ska beslutas av kommunfullmäktige.
Frågan om samverkan ska handläggas och bedömas av den eller de
nämnder/förvaltningar som har ansvaret ifrån kommunfullmäktige att bedriva den
typ av verksamhet som man ifrån Vårdcentralen Smeden AB önskar samverka
kring. Inför ett beslut i kommunfullmäktige behöver därför ansvariga nämnder,
socialnämnden och barn och utbildningsnämnden, ta ställning till ansökan och
lämna ett yttrande till kommunstyrelsen senast den 5 oktober 2016.

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

Beslutet skickas till:
Socialnämnden, för åtgärd
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:20

§ 159
Rapport från Vänortsdelegationen 2015
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Vänortsdelegationens rapport från 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 15
juni 2016. Av skrivelsen framgår att Vänortsdelegationen har den 15 juni 2016
inkommit med sin verksamhetsrapport för år 2015.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2015:597

§ 160
Svar på motion om att tillåta uteservering året runt
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över praxis och rutiner för att
göra det möjligt att tillåta uteserveringar året om.
3. Miljö- och räddningstjänstnämnden får i uppdrag att i den pågående
översynen av riktlinjer för alkoholservering belysa frågan om tillstånd för
alkoholservering på uteserveringar året om.
4. En försöksverksamhet med tillstånd för uteserveringar införs under ett år för
att därefter utvärderas.

Deltar ej i beslutet
Ingrid Sermeno Escobar (-) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
juni 2016. Av skrivelsen framgår att Jan Svensson (L) har den 15 december 2015
lämnat in en motion om att tillåta uteservering året runt. Motionären yrkar på att
kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att ändra regelverket så att
uteserveringar tillåts året runt.
Motionen har remitterats till Trygga Eskilstuna, stadsbyggnadsnämnden och miljöoch räddningstjänstnämnden för yttrande.
Yttranden
Trygga Eskilstuna

Trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet, anser att uteservering inte
skulle missgynna tryggheten på något sätt, kanske tvärtom. Genom ökad
kvällsekonomi och en mer levande stadskärna kan det resultera i en ökad trivsel
och därmed också ökad trygghet. Även utifrån ett brottsförebyggande perspektiv
skulle uteservering året runt kunna leda till minskad brottslighet i den offentliga
miljön. Anledningen är att fler människor vistas ”ute”, då den sociala kontrollen
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ökar och minskar möjligheten för en motiverad gärningsman att utföra brott. Det
gäller under förutsättning att krogarna följer en ansvarsfull alkoholservering.
Stadsbyggnadsnämnden

Tiden då stadsbyggnadsnämnden upplåter mark för uteserveringar är 1 april tom 30
september och bygger på praxis. Därmed finns inget skriftligt regelverk att ändra
som motionären föreslår.
Då årstiderna ger olika förutsättningar förordar stadsbyggnadsnämnden att
riktlinjerna delas upp för olika säsonger, till exempel sommartid 1 april-31 oktober
och vintertid 1 november-31 mars. Det blir då möjligt att ställa olika krav på bland
annat fri passage och konstruktion för att underlätta snöröjning och
halkbekämpning. Med en uppdelning i säsonger kan det också undvikas att
bygglovspliktiga åtgärder permanentas och på sikt övergår i en oönskad
privatisering av allas vårt gemensamma rum – den allmänna platsen. Även stadens
olika miljöer skiljer sig åt, varför det kan behövas särskilda regler och krav på
utformning för vissa gator, stråk och platser, t.ex. Fristadstorget och Kungsgatan.
Sammantaget ser stadsbyggnadsnämnden positivt på att ha uteserveringar under
hela året. Det förutsätter att tydliga regler utarbetas i samverkan mellan berörda
myndigheter innan det kan genomföras.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att uteserveringar året runt tillåts under en prövotid
inledningsvis, på ett år, för att därefter utvärdera resultatet innan detta permanentas.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår också att nuvarande riktlinjer revideras så att dessa
möjliggör och förtydligar vilka krav som gäller för uteserveringar året runt.
Miljö- och räddningstjänstnämnden

En störning ska enligt lagstiftningen i miljöbalken ha en viss varaktighet för att
anses vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. Störningen ska inte vara
tillfällig. Verksamheter som har sin uteservering i närheten av bostäder kan bidra
till att de närboende störs i deras inomhusmiljö. Miljökontoret får en ökning av
klagomål på buller från resturanger och krogar under den tiden på året när
uteserveringar tillåts. Nämnden tror därför att klagomål på buller i inomhusmiljön
skulle kunna öka om uteserveringar tilläts året runt.
Kommunledningskontorets synpunkter
Stadsbyggnadsnämnden har en praxis som anger när uteserveringar tillåts.
Tidsperioden som motionen hänvisar till finns däremot i riktlinjer för
alkoholservering. Miljö- och räddningstjänstnämnden har redan uppdraget ta fram
ett förslag på reviderade riktlinjer för alkoholservering (KSKF/2015:540). I
samband med det pågående arbetet kan de även pröva frågan med tillstånd för att
servera alkohol. Processen för att få tillstånd för uteservering börjar med en
ansökan om att få tillstånd för att använda offentlig plats.
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Kommunledningskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se
över riktlinjernas för uteservering så det blir tydligt vad som krävs för att få ha en
uteservering årets alla tider. Miljö- och räddningstjänstnämnden får i uppdrag att
även belysa frågan om tillstånd för alkoholservering på uteserveringarna året om.
Därefter kan en försöksverksamhet med tillstånd för uteserveringar införas under
ett år för att sedan utvärderas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Niklas Frykman (L), Annelie Klavins Nyström (M), Arne
Jonsson (C) och Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
_____
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KSKF/2016:118

§ 161
Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i
arbetstid
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga A).

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag på motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
juli 2016. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 9 februari 2016 lämnar
Stefan Krstic, Liberalerna, ett förslag om att erbjuda äldre möjlighet att gå ner i
arbetstid. Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att ta fram riktlinjer för att låta äldre anställda ha möjlighet att gå ner i arbetstid från
61 års ålder.
Motionären framhåller att allt fler arbetar efter 65 års ålder och många äldre skulle
kunna ha glädje av att få möjlighet att arbeta deltid och inte behöva få gå från ett
heltidsarbete till inget yrkesarbete arbete alls. Motionären anser att en möjlighet att
växla från heltidsarbete till deltidsarbete bör innebära en större möjlighet att
medarbetare väljer att kvarstå i anställningen under en längre tid än om denna
möjlighet saknas.
Kommunledningskontorets synpunkter
Tidigare genomförda pensionsreformer innebär att det redan idag finns en
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möjlighet att ta ut statlig pension från 61 års ålder eller själv välja tidpunkt för uttag
av pension.
Den tidigare möjligheten till deltidspension har i praktiken upphört då staten inte
längre subventionerar pensioner på deltid. Det finns inte heller någon lagstadgad
rätt till ledighet på deltid på grund av pension. Det finns dock inget som hindrar en
arbetsgivare att omreglera en anställning till en deltidsanställning med motsvarande
sänkning av arbetsinkomsten.
Kommunen erbjuder löneväxling som ger möjlighet till minskad arbetstid om
arbetet så medger. Löneväxlingen sker genom ett löneavdrag. Medarbetaren kan på
så sätt gå ner i arbetstid och maximalt 20 procent av lönen kan användas till
löneväxling.
Genomsnittsåldern för de som gått i pension från Eskilstuna kommun under 2013,
2014 och 2015 är 64,3 år.
Den generella trenden i samhället går mot rätt till heltid eller önskad
sysselsättningsgrad. Problematiken med deltidsanställningar är svårigheter att
försörja sig på sin arbetsinkomst utan att vara beroende av andra
familjemedlemmar. Ett tidigt utträde från arbetsmarknaden på deltid påverkar såväl
den allmänna pensionen som tjänstepensionen.
Det finns arbetsgivare som erbjuder äldre medarbetare möjlighet till
arbetstidsförkortning mot att få behålla en viss del av lönen. Exempelvis erbjuds
möjlighet att gå ner från heltid till 80 procent av arbetstid med 90 procent av
heltidslönen. Samtliga alternativ innebär en ökad kostnad för arbetsgivaren. De
kommuner som erbjuder detta gör det oftast från 63 års ålder.
Kommunledningskontoret föreslår avslag då kommunen redan idag erbjuder
möjlighet att kunna gå ner i arbetstid. Dessutom finns möjlighet att ta ut statlig
pension från 61 års ålder.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kommunen behöver behålla och tillföra god kompetens för att klara
kompetensförsörjningen framåt och kunna leverera service med största möjliga
kvalité.
Att ha möjlighet att arbeta heltid är även en viktig fråga ur ett
jämställdhetsperspektiv, att alla ska ha en möjlighet att kunna försörja sig på sin
inkomst. Kommunen erbjuder redan idag en möjlighet att löneväxla till tid.
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Yrkanden
Mikael Edlund (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson
(S) och Arne Jonsson (C) att motionen ska anses besvarad.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att motionen ska anses besvarad.
• Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla motionen.
• Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag
att avslå motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att motionen anses besvarad
_____
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KSKF/2016:152

§ 162
Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) lämnar ett särskilt
yttrande (bilaga A).

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag på motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
juli 2016. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 16 februari 2016 lämnar
Stefan Krstic, Liberalerna, ett förslag låta fler jobba till 70 år ålder. Motionären
yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer
för att låta alla anställda i kommunen, som så önskar, fortsätta arbeta till 70 års
ålder.
Motionären menar att arbetsmarkanden idag kännetecknas i hög utsträckning av att
människor möter en negativ attityd och särbehandling på grund av sin ålder.
Motionären skriver att detta är ett stort problem både av principiella och praktiska
skäl. Motionären hänvisar bland annat till Svenska pensionärsförbundets program
och undersökning som visar att attityden till att arbeta efter pensionsåldern
förändras i positiv riktning. Attitydförändring hos äldre kräver även en
attitydförändring hos arbetsgivare och medarbetare.
Vidare påtalas att Eskilstuna kommun behöver fler i jobb för att klara de
ekonomiska utmaningarna, att kommunen som offentlig arbetagivare måste gå före
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och förändra diskriminerande normer på arbetsmarkanden samt ta ett ansvar
gentemot skattebetalarna att leverera offentlig service.
Kommunledningskontorets synpunkter
Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) har medarbetare en laglig rätt att kvarstå
i anställningen tills medarbetaren fyller 67 år. En arbetsgivare har en laglig
möjlighet att säga upp tillsvidareanställningen vid 67 år.
Om arbetsgivaren väljer att låta tillsvidareanställningen fortsätta efter 67 år så krävs
saklig grund för uppsägning för att arbetsgivaren ska kunna avsluta anställningen.
Saklig grund för en uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare
har i det läget ingen möjlighet att bestämma vid vilken ålder en
tillsvidareanställning ska upphöra.
Enligt Lagen om anställningsskydd och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är
det möjligt att erbjuda en tidigare tillsvidareanställd medarbetare som har uppnått
pensionsåldern en tidsbegränsad anställning.
Redan idag erbjuds medarbetare som fyllt 67 år tidsbegränsade anställningar inom
områden där det finns rekryteringssvårigheter. Det gäller till exempel lärare,
socialsekreterare och sjuksköterskor. Det är fullt möjligt att i större utsträckning
anställa medarbetare som fyllt 67 år på tidsbegränsade anställningar men utifrån
dagens lagstiftning finns inte möjlighet att tillämpa en annan generell åldersgräns
där tillsvidareanställningen avslutas.
Kommunledningskontoret föreslår avslag då kommunen inte har möjlighet att
tillämpa en annan generell åldersgräns där tillsvidareanställningen avslutas än den
som anges i Lagen om anställningsskydd.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
De ekonomiska konsekvenserna är stora om alla som vill får kvarstå i sin
tillsvidareanställning efter 67 år eftersom arbetsgivaren då inte kan bestämma
någon bortre åldersgräns utan arbetstagaren har rätt till sin anställning så länge de
önskar.

Yrkanden
Mikael Edlund (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson
(S) och Arne Jonsson (C) att motionen ska anses besvarad.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande
att motionen avslås.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att motionen ska anses besvarad.
• Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla motionen.
• Maria Cherguis (V) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag
att avslå motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att motionen anses besvarad.
_____
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KSKF/2015:604

§ 163
Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
juli 2016. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 22 december
2015 lämnat in en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa
ett mobilt Sportotek. Syftet med Sportoteket är skapa ett mobilt idrottsbibliotek där
barn och ungdomar kan låna sportutrustning. Motionen remitterades till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har idag ett idrottsbibliotek i Skiftinge, vilket är en
plats dit barn och unga får komma för att låna idrottsutrustning. Ung Fritid är idag
ansvarig för idrottsbiblioteket och använder det för att bedriva verksamhet i egen
regi och tillsammas med föreningslivet. Idrottsbiblioteket bidrar till att sänka
trösklarna för att flickor och pojkar med begränsade resurser ska kunna få möjlighet
till att idrotta och motionera.
Ung Fritid arbetar idag med flexibla metoder för att barn och unga i kommunen ska
få möjlighet till en meningsfull fritid och utifrån deras egna behov. Ett led i flexibel
verksamhet är att vara mobil. Street Fun och Ung-bilen är mobila verksamheter
som kompletterar Ung Fritids fasta verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till motionärens intentioner men ser att
uppdraget behöver vidgas. När nämndens verksamheter har lyssnat in flickor och
pojkars önskemål om sin fritid finns det en stor bredd i vad de tycker om att göra på
sin fritid. Därför ser nämnden att mobilverksamhet behöver innehålla även
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skapande och bildande verksamhet, till exempel måleri och möjlighet att spela
instrument.
Att fortsätta utveckla den mobila verksamheten och bredda innehållet i utbud och
aktiviteter är redan nämndens ambition. I nuläget finns det endast begränsade
ekonomiska förutsättningar för att inom en snar framtid kunna utveckla nya mobila
verksamhet. Därför sker utveckling av den mobila verksamheten i den takt som
ekonomin tillåter.
Kommunledningskontorets synpunkter
Modellen med Sportotek, eller idrottsbibliotek som det kallas i Eskilstuna, är en
verksamhet som bedrivs redan idag. Kultur- och fritidsnämnden har redan
ambitionen att fortsätta utveckla den mobila verksamheten och bredda innehållet i
utbud. Ung fritids verksamhet bygger mycket på dialog med barn och unga och de
behov som de uttrycker och dem mobila verksamheten bör utvecklas enlighet med
deras önskemål och behov. Därför är det inte önskvärt att i det här läget i detalj slå
fast vilken verksamhet som ska bedrivas även om motionärens intention ligger i
linje med en önskvärd utveckling.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar med instämmande från Annelie Klavins Nyström (M)
avslag på motionen.
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Mona Kanaans (S) med fleras yrkande att avslå motionen.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen.
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 har
beslutat enligt Mona Kanaans (S) med fleras yrkande att avslå motionen.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Mona Kanaans (S) med fleras förslag, innebärande att avslå
motionen, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att
bifalla motionen, 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)
Anton Berglund (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 Mona Kanaans (S) med fleras förslag mot 2 NEJröster för bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden
att kommunstyrelsen beslutar enligt Mona Kanaans (S) med fleras förslag,
innebärande att avslå motionen.
_____
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KSKF/2015:592

§ 164
Svar på medborgarförslag - Placera ett av de
planerade utegymmen i Sundbyholm
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
augusti 2016. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag inkom den 7
december 2015 om att anlägga ett utegym i Sundbyholm.
Kommunledningskontoret har ett särskilt ansvar för Sundbyholmsområdet och fick
därför ansvar för att handlägga förslaget. Samråd har skett med
stadsbyggnadsförvaltningens park- och naturavdelning som har ansvar för de
utegym som idag finns och byggs i kommunen.
I Eskilstuna och Torshälla finns idag 10 utegym och ytterligare tre planeras i Kjula,
Skogstorp och Skiftinge. Området kring Sundbyholms slott är en av flera
intressanta platser för ytterligare utegym i Eskilstuna kommun.
För närvarande pågår ett arbete med en utvecklingsplan för Sundbyholmsområdet.
Förslaget om ett utegym ligger väl i linje med arbetet för att utveckla områdets
attraktivitet och nå fler målgrupper. Utegymmet kommer nu att tas med i arbetet
med utvecklingsplanen. En förutsättning för att bygga utegymmet i Sundbyholm är
att kommunen får dispens att bygga i naturreservatet. Inom ramen för
utvecklingsplanen behöver uppskattning av bygg- och underhållskostnader tas
fram. Om analysen visar att ett utegym är möjligt att anlägga i
Sundbyholmsområdet så kommer medel att avsättas i kommande budgetar.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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KSKF/2016:5

§ 165
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 1, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 17 juni 2016 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 19 maj 2016, för kvartal 1 2016 anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
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 1 2016 från barn- och utbildningsnämnden visar att
ett beslut inte är verkställt. Det gäller ett beslut om boende för barn och unga i
bostad med särskild service som inte är verkställt på grund av att lämplig lokal
saknas.
Insänd rapportering för kvartal 1 2016 från vård- och omsorgsnämnden visar att
sammanlagt tio personer har väntat längre än tre månader på att få sina beslut
verkställda. Ej verkställda gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
1. Bostad med särskild service enligt LSS; sex beslut, två kvinnor och fyra
män. De flesta förseningar berodde på resursbrist. Två av dessa ärenden är
nu verkställda.
2. Daglig verksamhet; ett beslut. Ärendet gäller en kvinna vars ärende nu är
verkställt.
3. Korttidsvistelse; två personer, en kvinna respektive en man.
4. Kontaktperson; en man. Beslutet är nu avslutat på mannens egen begäran.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

43(57)

2016-09-06

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut
är mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta 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/2016:6

§ 166
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 1, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 13 juni 2016, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 17 maj 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport
den 19 maj 2016, för kvartal 1 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal ska varje kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL). Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 §
socialtjänstlagen och avser icke verkställda beslut inom tre månader från
beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
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 första kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – elva ärenden, åtta pojkar/män respektive tre flickor/kvinnor. Tre
av dessa ärenden är rapporterade som ej verkställda i kvartal 4 2015. Därutöver har
33 ärenden som har legat över tre månader från beslutsdatum verkställts eller
avslutats.
Fem av de elva ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj/kontaktperson, tre
ärenden gäller boendestöd samt tre ärenden barn och förälder insats. De flesta
förseningar beror på resursbrist samt svårigheter att hitta lämpliga kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – åtta ärenden. Sex av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom
äldreomsorgen. Ett ärende avser daglig verksamhet samt ett boendestöd.
Vuxennämnden – 42 ärenden varav:
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1. Boende inom socialpsykiatrin. Tre män. Förseningen vid alla ärenden
handlar om resursbrist.
2. Boendestöd inom socialpsykiatrin. 14 personer, fem kvinnor och nio män,
har fått vänta på verkställighet av sina beslut. Besluten har inte kunnat
verkställas på grund av resursbrist.
3. Avlösning. En man har väntat på att beslutet verkställs.
4. Hemtjänst, yngre. En kvinna har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
5. Hemtjänst, äldre. Ett beslut om nattillsyn har inte kunnat verkställas.
6. Dagverksamhet, demens. Ett beslut.
7. Korttidsvistelse, ett tillfälligt behov. Ett beslut.
8. Korttidsvistelse, växelvård. Ett beslut.
9. Trygghetslarm. Två beslut.
10. Äldreboende. 17 personer varav 13 kvinnor. Den största orsaken till
förseningen är avsaknad av lediga bostäder. Samtliga beslut är dock nu
verkställda.
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.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
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/2016:307

§ 167
Yttrande över remiss - Revidering av förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande,
daterat den 22 augusti 2016, och sända yttrandet till Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
Förbundsordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet trädde, efter det att
kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner och landstinget godkänt
densamma, i kraft den 1 januari 2012.
Mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet sedan dess
kommit eller kommer att utökas i en relativt stor omfattning, exempelvis genom
etablerandet av Servicecenter Sörmland och Station 360 samt myndighetens
engagemang relaterat till den särskilda kollektivtrafiken, har det uppkommit ett
behov av revidering av förbundsordningen. Detta för att förbundsordningen ska
kunna anpassas till nutida och framtida relation mellan Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och dess ägare tillika medlemmar.
Av förbundsordningens 24 § framgår att ändringar och tillägg till denna föreslås av
direktionen och beslutas av medlemmarnas fullmäktige. Vid direktionen för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 16 mars 2016 beslutades
att myndigheten skulle föreslå medlemmarna om att inkomma med svar på
remissversion av reviderad förbundsordning för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet. Ärendet ska sedan behandlas vid direktionen för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 29 september 2016.
Därefter kommer direktionens slutliga förslag, i enlighet med förbundsordningens
24 §, att tillställas medlemmarnas kommunfullmäktige för beslut.
Stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret har samrått i detta
arbete och kommer här med följande synpunkter:
I § 4 Förbundets ändamål beskrivs att ”Förbundet ska svara för att den regionala
kollektivtrafiken och persontransporter som länets kommuner och Landstinget
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Sörmland ansvarar för eller ska ombesörja, och som överlåtits enligt § 5 och § 6
nedan, utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till
regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov.”. Vidare i § 5
Förbundets uppgifter Det ankommer på förbundet att bland annat:
- Upprätta ett trafikförsörjningsprogram för länet. I programmet ska mål för den
regionala kollektivtrafiken fastställas.
Eskilstuna kommun vill ha förtydligat hur målen följs upp och kvaliteten i
förbundets arbete säkras.
Erfarenheterna från 2016 har visat på svårigheter för förbundet att agera som en
myndighet då den fått hämta mandat från respektive medlem i svåra frågor. Detta
behöver hanteras i den reviderade förbundsordningen.

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

Beslutet skickas till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2016:110, KSKF/2016:17, KSKF/2016:256, KSKF/2016:279,
KSKF/2016:31, KSKF/2016:32, KSKF/2016:33, KSKF/2016:354,
KSKF/2016:362, KSKF/2016:374, KSKF/2016:397, KSKF/2016:402,
KSKF/2016:405, KSKF/2016:420, KSKF/2016:429, KSKF/2016:95

§ 168
Anmälan av delegationsbeslut september 2016
1. KSKF/2016:354 Ordförandebeslut i brådskande ärende - Slutligt samråd
inför bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjningen (diarienummer 2679-2011) - Hyndevads vattenverk
Kommunledningskontoret har den 31 maj 2016 inkommit med delegationsrapport
gällande synpunkter på slutligt samråd inför bedömning av områden av riksintresse
för anläggningar för vattenförsörjningen (diarienummer 2679-2011) - Hyndevads
vattenverk, som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2016:402 Ordförandebeslut i brådskande ärende – Förvärv av en
bostadsrättslägenhet
Kommunledningskontoret har den 21 juni 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande förvärv av en bostadsrättslägenhet, som anmäls och
läggs till handlingarna.
3. KSKF/2016:420 Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
promemorian – Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn, Ds 2016:21
Kommunledningskontoret har den 8 augusti 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande yttrande över promemorian – Ändring i fråga om
sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn, Ds
2016:21, som anmäls och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2016:429 Ordförandebeslut i brådskande ärende – Försäljning av
fastighet samt optionsavtal avseende del av Kjula-Blacksta 1:5, Eskilstuna
logistikpark
Kommunledningskontoret har den 12 augusti 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande försäljning av fastighet samt optionsavtal avseende del
av Kjula-Blacksta 1:5, Eskilstuna logistikpark, som anmäls och läggs till
handlingarna.
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5. KSKF/2016:279 Ordförandebeslut i brådskande ärende – Anställning av
politiska sekreterare mandatperioden 2015-2018
Kommunledningskontoret har den 15 augusti 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande anställning av politisk sekreterare för mandatperioden
2015-2018, som anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2016:405 Ordförandebeslut i brådskande ärende - Yttrande över
promemorian - Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn och unga
Kommunledningskontoret har den 24 augusti 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande yttrande över promemorian - Ett nytt ersättningssystem
för mottagandet av ensamkommande barn och unga, som anmäls och läggs till
handlingarna.
7. KSKF/2016:362 Eskilstuna kommuns miljöpris 2016
Kommunledningskontoret har den 14 augusti 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut om pristagare för Eskilstuna kommuns miljöpris
2016, som anmäls och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2016:110 Delegationsrapport - Attest- och beställningsrätt inom
kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret har den 10 maj 2016 inkommit med delegationsrapport
om förändrad beställnings- och attesträtt inom kommunledningskontoret 2016, som
anmäls och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2016:95 Delegationsrapport - Anmälan till nämnd utifrån beslut
fattade med stöd av nämnddelegationen till tjänstemän på konsult och
uppdrag att tillsätta personal
Konsult och uppdrag har den 14 juni 2016 inkommit med delegationsrapport om
beslut om tillsättande av personal under februari 2016 till och med maj 2016, som
anmäls och läggs till handlingarna.
10. KSKF/2016:397 Begäran om utlämnande av allmän handling samt svar på
begäran
Kommunledningskontoret har den 30 juni 2016 inkommit med delegationsrapport
gällande beslut om begäran om utlämnande av allmän handling samt svar på
begäran från Chalmers tekniska högskola, som anmäls och läggs till handlingarna.
11. KSKF/2016:17 Delegationsrapporter om markärenden 2016
Kommunledningskontoret har den 25 maj, 31 maj samt 8 augusti 2016 inkommit
med delegationsrapporter rörande markärenden 2016, som anmäls och läggs till
handlingarna.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-06

Sida

50(57)

12. KSKF/2016:31 Delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser
januari-juni 2016
Kommunledningskontoret har den 29 augusti 2016 inkommit med
delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser januari-juni 2016, som anmäls
och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2016:32 Delegationsrapport om omprövning av tomträttsavgälder
från och med 2017-07-01
Kommunledningskontoret har den 29 augusti 2016 inkommit med
delegationsrapport om omprövning av tomträttsavgälder från och med 2017-07-01,
som anmäls och läggs till handlingarna.
14. KSKF/2016:33 Delegationsrapport om sålda tomträtter 2016-07-01
Kommunledningskontoret har den 29 augusti 2016 inkommit med
delegationsrapport om sålda tomträtter 2016-07-01, som anmäls och läggs till
handlingarna.
15. KSKF/2016:256 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag pedagogisk omsorg - C-Företaget
Kommunledningskontoret har den 16 augusti 2016 inkommit med
delegationsrapport gällande godkännande och rätt till bidrag - pedagogisk omsorg C-Företaget – pedagogisk omsorg, som anmäls och läggs till handlingarna.
16. KSKF/2016:374 Ansökan om särprofilering för projekt IRIS - Vård- och
omsorgsförvaltningen
Kommunledningskontoret har den 27 maj 2016 inkommit med delegationsrapport
gällande ansökan om särprofilering för projekt IRIS - vård- och
omsorgsförvaltningen, som anmäls och läggs till handlingarna.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

51(57)

2016-09-06

KSKF/2016:111, KSKF/2016:7

§ 169
Anmälningsärenden september 2016
1. KSKF/2016:111 Finansiell rapport för mars 2016
Kommunledningskontoret har den 22 juni 2016 lämnat in finansiell rapport för
mars månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 31
mars 2016 uppgick till 5 281,9 miljoner kronor jämfört med 5 173,9 miljoner
kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 mars 2016 till
3 882,2 miljoner kronor jämfört med 3 720,3 miljoner kronor den 1
januari 2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 mars 2016 till 16,6 miljoner kronor
jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 mars 2016 till 1 594, 8 miljoner kronor
jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
2. KSKF/2016:111 Finansiell rapport för april 2016
Kommunledningskontoret har den 22 juni 2016 lämnat in finansiell rapport för
april månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 30
april 2016 uppgick till 5 342,0 miljoner kronor jämfört med 5 173,9 miljoner
kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 april 2016 till
3 982,2 miljoner kronor jämfört med 3 720,3 miljoner kronor den 1
januari 2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 april 2016 till 16,6 miljoner kronor
jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 april 2016 till 1 606,6 miljoner kronor
jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
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3. KSKF/2016:111 Finansiell rapport för maj 2016
Kommunledningskontoret har den 22 juni 2016 lämnat in finansiell rapport för maj
månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den 31
maj 2016 uppgick till 5 442,0 miljoner kronor jämfört med 5 173,9 miljoner kronor
den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 maj 2016 till
4 082,2 miljoner kronor jämfört med 3 720,3 miljoner kronor den 1
januari 2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 maj 2016 till 16,6 miljoner kronor
jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 maj 2016 till 1 531,4 miljoner kronor
jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
4. KSKF/2016:7 Kommunalförbundet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2016
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har den 10 juni 2016
inkommit med Verksamhetsplan med budget 2017 som anmäls och läggs till
handlingarna.
____
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KSKF/2016:338

§ 170
Extra ärende - Ansökan om elitstöd - Eskilstuna
Friidrott
Beslut
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att teckna samverkansavtal med
Eskilstuna Friidrott motsvarande 50 000 kronor.
2. Finansiering sker genom kommunledningskontorets anslag för
ortsutveckling.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utifrån riktlinjerna om
samverkansöverenskommelser fört diskussioner om samverkansavtal med
Eskilstuna Friidrott.
Riktlinjerna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
- Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
- Verksamheten ökar antalet besökare till Eskilstuna och har betydelse för
Eskilstuna som ort.
Enligt riktlinjerna ska den som får stödet göra en motprestation i form av en aktiv
marknadsförings- och/eller informationsinsats för kommunens räkning. Dessutom
kan motprestationen bestå av andra former av åtaganden såsom föreläsningar,
friskvårdsarrangemang, representationer m.m. Samverkansöverenskommelser ska
även uppmuntra ett aktivt jämställdhets-, integrations-, mångfalds- och miljöarbete
i enlighet med kommunens fastslagna ambitioner.
Eskilstuna friidrott
Eskilstuna friidrott har en bred friidrottsverksamhet som lockar både yngre och
äldre. Föreningen har cirka 2500 medlemmar. I den regelbundna verksamheten
tränar och tävlar cirka 1000 barn och ungdomar och i den öppna verksamheten
deltar ytterligare 3500 barn.
Föreningen har ett flertal aktiva friidrottare på elitnivå inom sin tävlingsgren.
Föreningen deltog på OS i Rio med en atlet inom gång och deltar på Paralympics i
Rio med en atlet inom diskus för protesidrottare. Föreningen har även atleter inom
löpning, längdhopp och terräng som befinner sig inom Sverigeeliten.
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Eskilstuna friidrott har under flera år arbetat med integrationsfrågor för att få fler
medlemmar och en bättre mångfald. De har idag medlemmar från över 110 nationer
och föreningen växer. Föreningen arrangerar prova-på kvällar för ensamkommande
flyktingbarn och försöker att värva nya ledare som nyligen kommit till Sverige.
Föreningen jobbar även aktivt för att locka både flickor och pojkar till
verksamheten. Representanter är även efterfrågade förläsera avseende
integrationsfrågor på nationell nivå.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret föreslår att samverkansavtal tecknas med Eskilstuna
friidrott motsvarande 50 000 kronor.
Föreningen har tävlande på internationell nivå, exempelvis vid OS och Paralympics
i Rio. Dessutom tillhör några av föreningens löpare den yttersta eliten i Sverige,
varav två tog medaljer vid SM i friidrott. Det bidrar till att Eskilstuna exponeras i
media och Eskilstuna friidrott lyfts fram som en av Sveriges främsta
friidrottsklubbar.
Föreningens arbete med att sprida kunskap om integrationsarbete inom idrotten
efterfrågas dessutom på nationell nivå.
Att kommunledningskontoret föreslår 50 000 kronor beror på att uppmärksamheten
i jämförelse med andra elitklubbar, exempelvis Eskilstuna United ännu inte varit i
samma omfattning. Dessutom är resurserna inom ortsutvecklingsanslaget redan
intecknade för 2016. En förnyad diskussion kan tas under 2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt
socialt och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att
nå målet om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare
samt näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en
påverkansmöjlighet på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och
miljöperspektiv. I detta fall avser samverkansöverenskommelserna två damlag och
två herrlag.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i
form av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
____

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Friidrott
Kommunledningskontoret, kommunikation
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KSKF/2016:413

§ 171
Extra ärende - Yttrande över förslag - Finansiering av
nationell stödfunktion på SKL till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst
Beslut
Förslag till yttrande, daterat den 19 augusti 2016, antas och översänds till Sveriges
Kommuner och Landsting.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
augusti 2016. Av skrivelsen framgår att socialtjänsten i landets kommuner har
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting sedan år 2010 bedrivit ett
arbete för utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Utvecklingsarbetet har finansierats av riktade statsbidrag och överenskommelser
mellan SKL och staten. Utvecklingsarbetet har omfattat socialtjänsten specifikt och
angränsande hälso- och sjukvård.
På nationell nivå har Sveriges Kommuner och Landsting byggt upp en stödstruktur
för att stötta kommunerna i arbetet med att utveckla en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst. På regional nivå har kommunerna i de olika länen gått samman
och bildat regionala stödstrukturer där kommunerna samarbetar och hjälps åt i
utvecklingsarbetet.
I Sörmland finns Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Nämnden är
gemensam för Landstinget Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget
som värdkommun. Nämnden har bland annat ansvar för Forskning och utveckling i
Sörmland.
De regionala stödstrukturerna utgör idag ett praktiskt verksamhetsstöd
för utveckling, implementering och spridning av kunskap i länets kommuner.
Genom den regionala stödstrukturen samordnas dialogen mellan länets kommuner
och den nationella stödstrukturen på Sveriges Kommuner och Landsting.
Från och med år 2017 kommer finansieringsförutsättningarna för både den
nationella stödfunktionen och de regionala stödstrukturerna att förändras.
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Styrningen och det finansiella stödet från statens sida har tidigare varit strikt
reglerade och riktade statsbidrag. Nuvarande regering har, med stöd av Sveriges
Kommuner och Landsting, valt att ändra inriktning till att i allt större grad ge
generella stadsbidrag. De ändrade förutsättningarna innebär att kommunerna
framöver själva måste prioritera och finansiera de gemensamma stödfunktionerna
som byggts upp både med egna medel samt med framtida generella och riktade
stadsbidrag.
Med anledning av de ändrade förutsättningarna har Sveriges Kommuner och
Landsting skickat ut rekommendation till landets alla kommunstyrelser att under
åren 2017 och 2018 gemensamt finansiera den nationella stödfunktion som byggts
upp på SKL samt under motsvarande period tillsammans arbeta fram ett förslag till
en långsiktig finansiell lösning. Senast den 30 september 2016 vill Sveriges
Kommuner och Landsting ha synpunkter från kommunstyrelsen.
Kostnaderna för den nationella stödfunktionen är beräknad till totalt
3 300 800 kronor per år. För Eskilstuna kommuns del innebär det 35 900 kronor
per år. Fördelningen mellan kommunerna är beräknad utifrån samma
beräkningsmodell som Sveriges Kommuner och Landstings förbundsavgift.
För att klara de framtida utmaningar som socialtjänsten står inför är det av största
vikt att kommunerna går samman och hittar gemensamma lösningar. Det är viktigt
att Sveriges Kommuner och Landsting prioriterar att stödja medlemmarna i det
arbetet. Eskilstuna kommun anser dock att utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst borde vara ett av Sveriges Kommuner och
Landstings grunduppdrag och därför också finansieras inom den ordinarie
förbundsavgiften.
Om inte ett prioriterat utvecklingsarbete ryms inom förbundsavgiften och det inte
heller går att omfördela resurser så är en höjning av avgiften att föredra istället för
att skapa lösningar vid sidan av. Speciella projekt som bara berör de kommuner
som deltar kan finansieras med en särskild avgift.
Kommunstyrelsen ställer sig negativa till Styrelsen för Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendation att gemensamt finansiera en nationell stödfunktion
till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Sveriges Kommuner och Landsting
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