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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, klockan 09:00-16:35
Ajournering för lunchpaus, klockan 12.00-13.30

Beslutande

Se sidan 2.

Utses att justera

Monica Wikberg (M) och Kim Fredriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 8 juni 2016, ordförandens tjänsterum i
stadshuset
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Marie Johansson-Saati

Ordförande
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Ann-Sofie Wågström
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Monica Wikberg
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Paragrafer

Anslag/Bevis
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Organ och
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Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Björn Larsson (S) ersätter Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti, §§ 109-111, § 116 c
Clarence Palm (S) ersätter Sarita Hotti (S), §§ 112-116 a, b,
§§ 117-142
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S), §§ 112-116 a, b, §§ 117-142
Mats Wernersson (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
Ann-Louise How Ling (M) ersätter David Dishart (M),
§§ 116 a, b, §§ 117-142
Göran Gredfors (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M), §§ 109-111, § 116 c, §§117-120
Gunnel Ristander (M) ersätter Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Sanna Mikkola (C) ersätter Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Sida

2(61)

Magnus Arreflod (MP)
Linnéa Elvesjö (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Marielle Lahti (MP) ersätter Yuri Silva (MP)
Maria Chergui (V)
Maud Ekman (V) ersätter Maria Forsberg (V), §§ 111-142
Joel Hamberg (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V) , §§ 109-111, § 116 c, §§ 117-119
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Borhan Bajati (KD), §§ 112-114, § 116 c, §§ 120-142
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD), §§ 109-111, § 116 c, §§ 117-124
Bo Larsson (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Anita Nygren (SD)
Elin Blomberg (S) ersätter Adam Marttinen (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD), §§ 109-111 , § 116 c, §§ 117-119
Bo Larsson (SD) ersätter Laszlo von Òvári (SD), §§ 112-116 a,b,
§§ 121-142
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde:
Klockan 09:00-12:00: §§ 109-111, § 116 c, §§ 117-120
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:35: fortsättning § 120, §§ 121-142, §§ 112-116 a, b,

_____
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KSKF/2016:127

§ 109
Svar på interpellation - Vad händer med
flyktingguideverksamheten efter maj 2016?
Joel Hamberg (V) har den 10 februari 2016 lämnat in en interpellation –
Vad händer med flyktingguideverksamheten efter maj 2016?
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016, § 31, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars samt den 28
april 2016 på grund av att interpellanten ej närvarade vid sammanträdet.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Joel Hamberg (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) och Joel Hamberg (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:178

§ 110
Svar på interpellation - Jämställdhet även i
kommunens bolag?
Maria Forsberg (V) har den 15 mars 2016 lämnat in en interpellation – Jämställdhet
även i kommunens bolag? Interpellationen ställs till Eskilstuna Kommunföretag
AB:s ordförande Lars Andersson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 53, att interpellationen får
ställas till Eskilstuna Kommunföretag AB:s ordförande Lars Andersson (S).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 på
grund av att interpellanten ej närvarade vid sammanträdet.
Eskilstuna Kommunföretag AB:s ordförande Lars Andersson (S) besvarar
interpellationen.
Maria Forsberg (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Lars Andersson (S) och Maria Forsberg (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:221

§ 111
Svar på interpellation - Fristadsreservatet
Marielle Lahti (MP) har den 15 mars 2016 lämnat in en interpellation –
Fristadsreservatet. Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande
Sarita Hotti (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 57, att interpellationen får
ställas till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 på
grund av tidsbrist.
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) besvarar interpellationen.
Marielle Lahti (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Sarita Hotti (S), Marielle Lahti (MP), Maud Ekman (V)
och Niklas Frykman (L) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:229

§ 112
Svar på interpellation - Tre bra skolreformer
Beslut
Ärendet bordlägges till kommande sammanträde då barn- och utbildningsnämndens
ordförande Jari Puustinen (M) ej är närvarande.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 16 mars 2016 lämnat in en interpellation – Tre bra
skolreformer. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 60, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 på
grund av tidsbrist.
_____

Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (FP)
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KSKF/2016:230

§ 113
Svar på interpellation - Sjukfrånvaron i vård och
omsorg
Aza Safari (-) har den 16 mars 2016 lämnat in en interpellation – Sjukfrånvaron i
vård och omsorg. Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande
Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 61, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 på
grund av tidsbrist.
Vård- och omsorgsnämnden ordförande Mikael Edlund (S) besvarar
interpellationen.
Aza Safari (-) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S), Aza Safari (-), Erika Rydja Sandvik
(L) och Majo Kuusikoski (S) förklarar ordföranden interpellationsdebatten
avslutad.
_____
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KSKF/2016:302

§ 114
Svar på interpellation - Blir det en bostadsförmedling
i Eskilstuna?
Maria Chergui (V) har den 19 april 2016 lämnat in en interpellation – Blir det en
bostadsförmedling i Eskilstuna. Interpellationen ställs till kommunstyrelsens
ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016, § 101, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) och Maria Chergui (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:326

§ 115
Svar på interpellation - Studieförbunden
Marielle Lahti (MP) har den 27 april 2016 lämnat in en interpellation –
Studieförbunden. Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016, § 108, att interpellationen får
ställas till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) besvarar
interpellationen.
Marielle Lahti (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S), Magnus
Arreflod (MP) och Marielle Lahti (MP) förklarar ordföranden
interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:4

§ 116
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
2016
a) Kommer 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet?
Ställs av Stefan Krstic (L).
Besvaras av kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).

b) Enkel fråga rörande privata förskolors och skolors stängning under
sommaren
Ställs av Anette Stavehaug (V) till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Jari Puustinen (M).
Frågan bordlägges till nästkommande sammanträde då barn- och
utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) ej är närvarande.
c) Fråga - Oacceptabelt att Eskilstuna föreslås förlora direkttåget till
Stockholm
Ställs av Magnus Arreflod (MP)
Besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).

_____

Protokollsutdrag skickas till:
Anette Stavehaug (V)
Jari Puustinen (M)
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KSKF/2016:3

§ 117
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige 2016
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 3 maj 2016 beslutat att utse Madeleine
Sääksjärvi (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tine Bröns (S) samt den
13 maj 2016 beslutat att utse Leif Andersson (SD) till ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Marcus Kingston (SD).
______

Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2016:2

§ 118
Val till kommunala uppdrag 2016
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
-

Marcus Kingstons (SD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
Helena Hirvi Ringmars (MP) avsägelse som ledamot i Trygga Eskilstuna
Politiska styrgrupp.
Maria Forslöfs (oberoende ledamot nominerad av M) avsägelse som
suppleant i Parken Zoo styrelse.
Madeleine Sääksjärvis (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Trygga Eskilstuna Politiska styrgrupp, från och med den 13 maj 2016 till och
med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (MP)
efter Helena Hirvi Ringmar (MP)
Stiftelsen Barvagården, från och med den 23 april 2015 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Ersättare ombud
Vakant (C)

Parken Zoo i Eskilstuna AB, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till och
med ordinarie bolagsstämma 2017
Suppleanter
Vakant (M)
efter Maria Forslöf (Oberoende ledamot nominerad
av M)
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Suppleant
Annika Oldberg (M)
efter Vakant (M)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB
Suppleant
Annika Oldberg (M)
efter Vakant (M)
Eskilstuna Energi och Miljö, Försäljning AB
Suppleant
Annika Oldberg (M)
efter Vakant (M)
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB
Suppleant
Annika Oldberg (M)
efter Vakant (M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har den 16 mars 2016 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Marcus Kingston (SD) har i skrivelse
inkommen den 2 maj 2016 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Helena Hirvi Ringmar (MP) har i skrivelse inkommen den 9 maj 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Trygga Eskilstuna Politiska styrgrupp från och med den
13 maj 2016.
Maria Forslöf (oberoende suppleant nominerad av M) har i skrivelse inkommen
den 12 maj 2016 avsagt sig uppdraget som suppleant i Parken Zoo styrelse.
Madeleine Sääksjärvi (S) har i skrivelse inkommen den 23 maj 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
_____

Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2016:286

§ 119
Delårsrapport 1 2016 Eskilstuna kommun
Beslut
Delårsrapport 1 år 2016 för Eskilstuna kommun läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram delårsrapport 1, daterad den 4 maj 2016,
för Eskilstuna kommun och föreslår att delårsrapporten ska läggas till handlingarna.

Yrkanden
Arne Jonsson (C), Mikael Edlund (S) och Majo Kuusikoski (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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KSKF/2016:277

§ 120
Uppdrag till Eskilstuna Kommunfastigheter AB att
projektera ett parkeringshus i Munktellstaden
Beslut
1. Eskilstuna Kommunfastigheter AB får i uppdrag att projektera, bygga och
äga nytt parkeringshus på Nötknäpparen 22.
2. Eskilstuna Kommunfastigheter AB får i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på programhandling för att parkeringshuset
ska kunna börja byggas under första halvåret av 2017. Bolaget ska samverka
med kommunledningskontoret och stadsbyggnadsnämnden och dess
förvaltning vid framtagandet av programhandling. Programhandlingen ska
presenteras för kommunstyrelsen senast vid utgången av tredje kvartalet
2016.
3. Eskilstuna Kommunfastigheter AB och stadsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att gemensamt utarbeta en kostnads- och intäktskalkyl och en
beskrivning av hyreskonsekvenser som ska presenteras för kommunstyrelsen senast vid utgången av tredje kvartalet 2016.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna programhandling, kostnadsoch intäktskalkyl samt hyreskonsekvensbeskrivning.
5. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att hyra färdigställt parkeringshus
samt att ansvar för driften av parkeringshuset.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic
(L) och Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga A).
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Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V), Solveig Pohjola (V)
och Maud Ekman (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) och Borhan Bajati (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga C).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga D).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
april 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun arbetar målmedvetet med
hållbarhetsaspekter i stadsbyggandet. Att utveckla stadsliv och lyfta fram och
utveckla kvaliteter för en attraktivare, mer mänsklig stadsmiljö var en viktig
bakgrund till placeringen av ny arena och bad i ett centralt läge.
Trafikförutsättningarna i Munktellstaden baseras därför i grunden på att en stor
andel ska ta sig dit med hållbara färdmedel.
När kommunfullmäktige den 22 maj 2015 fattade beslut om nybyggnad av arena
beslutades det dock samtidigt om att tillgången till parkeringsplatser för bil måste
tillgodoses. Kommunledningskontoret, i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen, har under senare delen av 2015 och i början av 2016 därför granskat
tillgången på parkeringsplatser mer ingående. Framförallt sker det mot bakgrund av
kommande exploateringsprojekt på Väster som påverkar tillgången på
parkeringsplatser för bad, arenor och övriga aktörer i Munktellstaden.
Behoven av nya parkeringsplatser som uppstår under en vardagstopp i samband
med att Munktellbadet och den nya arenan är i bruk är omkring 150 platser. Dessa
ryms i den lediga kapaciteten i nuvarande anläggningar även om vissa besökare då
kommer att uppleva det som trångt. Utöver ovan nämnda behov innebär
exploateringarna på Väster att ett antal parkeringsplatser försvinner vilket gör att
det finns behov att bygga cirka 150 nya parkeringar under förutsättning att inte
bilandelen ändras dramatiskt under kommande år.
Trafiksimuleringar som gjorts visar att en alltför stor anläggning i centrala delarna
av Munktellstaden kan ge problem med köbildning i samband med större
evenemang. Om parkeringsanläggningen hålls under 450 platser bör detta kunna
hanteras men det finns ändå risk för att trafikmiljön runt anläggningen blir mindre
trygg för oskyddade trafikanter.
Kommunledningskontoret har tagit fram en rapport, bilaga 1 tillhörande ärendet. I
rapporten pekas sex olika platser ut som möjliga att gå vidare med för att skapa fler
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parkeringsplatser i närområdet till Munktellstaden. Dessa områden är: Kvarteret
Najaden, Kvarteret Vikingen, Kvarteret Niten vid Företagens Hus,
Munktellsparkeringen, Nötknäpparen 26 och Nötknäpparen 31. Platsernas
förutsättningar har även analyserats ur ett stadsmiljöperspektiv, utförd av
stadsbyggnadsförvaltningen, se bilaga 2 tillhörande ärendet.
Innehållet i rapporten har redovisats till den politiska majoriteten som gett i
uppdrag till kommunkoncernen att utreda förutsättningarna för ett parkeringshus i
eller i närheten av Munktellstaden.
Kommunledningskontoret har sökt samarbete och finansiering av ett parkeringshus
från näringslivet men inte funnit något intresse som tillför och möjliggör en
utveckling av Munktellstaden.
Den sammanvägda slutsatsen är att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Eskilstuna
Kommunfastigheter AB att projektera, ansvara för uppförande och äga nytt
parkeringshus enligt alternativ 2 i rapporten det vill säga på Nötknäpparen 22.
Driftorganisation
Stadsbyggnadsnämnden föreslås driva parkeringshuset, få verksamhetsansvaret och
hyreskontraktet.
Ekonomi
Eskilstuna Kommunfastigheter AB och stadsbyggnadsförvaltningen tar tillsammans
fram en kostnads- och intäktsanalys. Innan byggstart ska totala byggkostnaden och
hyreskonsekvensen presenteras och godkännas i Eskilstuna Kommunfastigheter
AB:s styrelse och kommunstyrelsen.
När parkeringshuset byggs kommer nuvarande parkeringsanläggning på
Nötknäpparen 22 upphöra som innebär att stadsbyggnadsnämnden tappar en intäkt
på cirka 2,1 miljoner kronor per år. Under byggnadstiden behöver stor del av
parkeringsplatserna tillfälligt ersättas i närområdet. De ekonomiska konsekvenserna
under byggtiden och på längre sikt för utreds av stadsbyggnadsnämnden och
redovisas i samband med att projektet presenteras för kommunstyrelsen.
Nötknäpparen 22 ägs idag av kommunen. I samband med byggstart föreslås den
mark som behöver ianspråktas för parkeringshuset upplåtas till Eskilstuna
Kommunfastigheter AB i form av arrende eller en tomträttsöverlåtelse, alternativt
köp.
Stadsbyggnadsnämnden föreslås ansvara för projekteringen och utförandet av
allmänna gator och övriga ytor i anslutning till parkeringshuset. Dessa medel
föreslås fördelas in i drifts- och investeringsbudgeten i samband med beslut om
årsplan 2017.
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Tidsplan
Inriktningen är att parkeringshuset ska börja byggas under första halvåret 2017.
Tidsplanen gäller under förutsättning att bygglov vinner laga kraft senast vid
årsskiftet 2016.
Stads- och kulturmiljö
Föreslagen placering ligger inom Munktellområdets kvalitetsprogram och gränsar
till kärnområdet för riksintresset för kulturmiljövård vilket kommer att ställa
särskilda krav på byggnationen.
Parkeringshuset ska möjliggöra en flexibel användning av ytorna inne i byggnaden
för att undvika monotona gatumiljöer. Bottenvåningen i gatunivån utformas med
särskild omsorg. Utformningen ska ske i samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen och antikvarisk expertis. Våningshöjden i gatuplanet
ska medge möjligheter till att i framtiden ändra användningen från bilparkering till
andra verksamheter, till exempel butiker.
Parkeringshuset ska även förberedas så att möjligheten finns att bygga på flera
våningar för andra verksamheter än bilparkering.
Kommunledningskontoret bedömning
Transportfrågorna i Munktellområdet har varit aktuella i hela utvecklingsarbetet
med arenan och badet samt de bostäder som nu planeras i området. Den nya gångoch cykelbro som nu byggs till området kommer att öka tillgängligheten
tillsammans med ökade turtätheter med buss. Bilparkering ska ske både i området
och på P-platser på ett gångavstånd upp till 500 meter från området. På grund av
Eskilstunas snabba utveckling där ett antal parkeringsplatser kommer att omvandlas
till bostäder visar den utredning som gjorts att det kommer att uppstå en brist på ca
150 parkeringar i området. Utredningen som gjorts av kommunledningskontoret i
samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen och Eskilstuna Kommunfastigheter
AB har kommit fram till att ett parkeringshus som byggs på den befintliga
parkeringen i Munktellstaden, som ger möjligheter till påbyggnad av bostäder eller
kontor, samt öppnar upp för annan användning av gatuplanet (butiker etcetera i
framtiden) är den mest fördelaktiga lösningen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation
Munktellområdet utvecklas med en ny arena, det nya badet och bostäder, utifrån
bedömningen att platsen är lättillgänglig för de flesta besökare. Utgångspunkten är
att huvuddelen av resorna dit från boende i tätorten kommer att göras med
kollektivtrafik, evenemangsbussar, cykel och gång. De som bor på längre avstånd
behöver ta bil till området. Lokaliseringsanalysen visar att en utbyggnad av
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parkeringen i Munktellområdet är den bästa lösningen på kort sikt, trots att den
innebär mer trafik och miljöpåverkan i ett relativt trångt område.
För att inte öka miljöbelastningen mer än nödvändigt är det viktigt att successivt
utrusta ett större antal parkeringsplatser med laddmöjligheter för elbilar. En
vägledning av antal platser med el kan vara den statliga utredningen
Fossiloberoende fordonsflotta 2030 som menar att 25 procent av fordonsflottan
behöver drivas med el 2030.
Byggnaden som föreslås ska ha ett flexibelt gatuplan vilket innebär att det kan
omvandlas till verksamhetslokaler om behovet av bilparkering skulle bli mindre än
bedömt.
Ett fortsatt aktivt arbete med mobility management tillsammans med företag och
föreningar som är verksamma inom Munktellområdet är viktigt.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 101, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Arne Jonsson (C), Jari Puustinen
(M), Kim Fredriksson (SD) och Mona Kanaan (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar med instämmande från Stefan Krstic (L), Erika Rydja
Sandvik (L) och Lotta Jonsson (KD) bifall till punkterna 1, 2, 3 och 4 och avslag på
punkten 5 i kommunstyrelsens förslag.
Maud Ekman (V) och Joel Hamberg (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Ajournering
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet för lunchpaus mellan
klockan 12:00-13:30.

Yrkanden, fortsättning
Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Aza Safari (-) yrkar bifall till punkterna 1, 2, 3 och 4 och avslag på punkten 5 i
kommunstyrelsens förslag
Marielle Lahti (MP) och Faisal Hassan (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Abshir Osman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
• Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till punkterna 1, 2, 3
och 4 och avslag på punkten 5 i kommunstyrelsens förslag.
• Maud Ekmans (V) med fleras yrkande om avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär Jimmy Janssons (S) med
fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag i punkterna 1, 2, 3 och 4 ställs
mot avslag till detsamma. Därefter får kommunfullmäktige ta ställning till förslaget
om bifall mot avslag på punkten 5. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen enligt punkterna 1, 2, 3 och 4 och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras
förslag, innebärande bifall till punkterna 1, 2, 3 och 4 i kommunstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på förslaget enligt punkten 5 och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till punkten 5 i kommunstyrelsens förslag.
____

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, för åtgärd
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2016:303

§ 121
Utökad investeringsbudget miljö- och
räddningstjänstnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka miljö- och räddningstjänstens
investeringsbudget för inköp av brandfordon från 4,0 miljoner kronor till 5,0
miljoner kronor

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
april 2016. Av skrivelsen framgår att miljö- och räddningstjänstnämnden har begärt
en utökning av investeringsbudgeten för inköp av brandfordon med 1,0 miljoner
kronor.
Enligt miljö- och räddningstjänstnämndens beslut den 20 april 2016, § 46, (dnr
MRN2015:29), rörande investeringsbudget för anläggningar och lokaler 20162020, ska en släckbil inköpt år 1992 ersättas. Investeringen budgeterades till 4,0
miljoner kronor.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Myndigheten för
samhällskydd (MSB) och beredskap tecknat ramavtal åt Sveriges kommuner på ett
släckbilskoncept som kallas BAS sedan mitten av 1980-talet. De första BASfordonen levererades 1986. Målsättningen med BAS är att erbjuda svensk
räddningstjänst fordon med hög kvalitet och kontinuerligt uppdaterade med det
senaste inom metod, miljöval och teknik.
I mitten av februari 2016 tecknades ett helt nytt avtal mellan MSB, SKL och två
stycken leverantörer. Det nya avtalet innebär en högre kostnad för ett BAS fordon.
Kostnadsökningen grundar sig delvis i krav på bättre miljöval på motorer och högre
säkerhet på påbyggnaden. Räddningstjänsten behöver därför öka
investeringsutrymmet till totalt 5,0 miljoner kronor för att kunna genomföra det
planerade utbytet av befintlig BAS fordon.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 111, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Miljö- och räddningstjänstnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet, för åtgärd
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KSKF/2016:287

§ 122
Försäljning av fastighet, del av Aspestahult 1:1 och
Kjula-Åstorp 2:1 i Eskilstuna logistikpark
Beslut
Köpeavtal avseende del av Aspestahult 1:1 och Kjula-Åstorp 2:1 samt optionsavtal
på omkringliggande mark godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
april 2016. Av skrivelsen framgår att Frode Laursen Helsingborg AB önskar
förvärva mark inom Eskilstuna Logistikpark för att uppföra höglager och en
terminalbyggnad. I ett första steg förvärvar bolaget 40 000 kvadratmeter och avser
att bygga en anläggning om cirka 20 000 kvadratmeter.
På sikt önskar bolaget att förvärva ytterligare 125 000 kvadratmeter och uppföra en
anläggning om totalt cirka 70 000 kvadratmeter om satsningen inom logistikparken
faller väl ut. I ett optionsavtal säkras expansionsmöjlighet vilket är en förutsättning
för ett förvärv av marken. Totalt beräknas anläggningen skapa cirka 200
arbetstillfällen när anläggningen är fullt utbyggd. I ett första steg ger anläggningen
cirka 50 arbetstillfällen.
Frode Laursen är en dansk, familjeägd koncern, inom logistikbranschen som utför
logistik och samdistribution åt leverantörer som betjänar samma kunder och
därigenom skapar stordriftsfördelar åt leverantörer och varumottagare. I huvudsak
arbetar man inom dagligvaru- och byggvarubranschen.
Finansiering

Intäkter från försäljningen av mark inom Eskilstuna logistikpark ska finansiera de
exploateringskostnader kommunen haft inom området.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 99, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:292

§ 123
Exploateringsavtal för Mesta 6:40 m.fl.
Beslut
Exploateringsavtal för Mesta 6:40 godkänns.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
april 2016. Av skrivelsen framgår att exploateringsavtalet reglerar genomförandet
av detaljplanen för Mesta 6:40. Planens syfte är att pröva byggande av friliggande
villabebyggelse, parhus, radhus eller kedjehus inom fastigheterna Mesta 6:40 och
Mesta 6:45 samt ge plats till kommunala parkeringsplatser i anslutning till
Borsöknabadet.
Genom fastighetsreglering överförs allmän platsmark till den kommunala
gatufastigheten utan ersättning, viss kvartersmark inom den kommunägda
fastigheten Mesta 6:45 överförs till exploatören för en ersättning om 250 000
kronor.
Exploatören (Faskunge Fastigheter AB) bekostar och ansvarar för projekteringen
och utbyggnaden av allmän platsmark innan den lämnas över till kommunen.
Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen. Detaljplanen medför
att viss kommunal investering behöver göras i badplatsparkeringen samt att
stadsbyggnadsförvaltningen får ökade drift- och underhållskostnader för den
allmänna platsmarken. Investeringar och kostnader redovisas i missivet till
detaljplanen för Mesta 6:40 som går upp parallellt med detta ärende med förslag till
beslut.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 97, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
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Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) yrkar på en ändring enligt följande:
•

Att den del av marken som utgörs av produktiv jordbruksmark undantas och
utelämnas ur exploateringsavtalet.

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på
Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.
Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annelie Klavins Nyström (M) och Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt avslag på Magnus Arreflods (MP)
ändringsyrkande.
Marielle Lahti (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt bifall till
Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om bifall till ändringsyrkandet.
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag samt avslag på Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.
• Marielle Lahtis (MP) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag och
bifall till Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Magnus Arreflods
(MP) med fleras förslag om bifall till ändringsyrkandet ställs mot avslag till
detsamma. Därefter ställer ordförande Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om
bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Magnus Arreflods (MP) med fleras ändringsyrkande samt att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:281

§ 124
Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl.
Beslut
1. Förslag till detaljplan för Mesta 6:40 m.fl., daterad den 23 februari 2016,
antas.
2. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2016 för mark- och
exploateringsenheten utökas med 750 000 kronor.
3. Kommunstyrelsens ram utökas med 50 000 kronor från och med 2017 för
att kompensera för ökade kapitalkostnader till följd av investeringen i
badplatsparkeringen vilket beaktas i Årsplan 2017.
4. Stadsbyggnadsnämndens ram utökas från och med 2017 med 51 000 kronor
för att kompensera för ökade driftskostnader för nytillkommen allmän
platsmark vilket beaktas i Årsplan 2017.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
april 2016. Av skrivelsen framgår att planens syfte är att pröva byggande av
friliggande villabebyggelse, parhus, radhus eller kedjehus inom fastigheterna Mesta
6:40 och Mesta 6:45 samt ge plats till kommunala parkeringsplatser i anslutning till
Borsöknabadet. Genom fastighetsreglering överförs allmän platsmark till den
kommunala gatufastigheten utan ersättning, viss kvartersmark inom den
kommunägda fastigheten Mesta 6:45 överförs till exploatören för en ersättning om
250 000 kronor.
Detaljplanen medför också att den allmänna badplatsparkeringen kan byggas ut,
asfalteras och förses med oljeavskiljare då åsen är viktig för grundvattenskyddet.
Den investeringen är till nytta för kommunen och ska därför finansieras av
kommunen. Exploatören svarar för utbyggnaden men kommunen bekostar
åtgärden.
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Genomförandet av detaljplanen regleras i det exploateringsavtal som förs till
godkännande samtidigt med detaljplanen.
Finansiering

Investeringen av badplatsparkeringen är grovt beräknad till cirka 1 000 000 kronor.
Intäkten från markförsäljning om 250 000 kronor kan delfinansiera investeringen
vilket medför att cirka 750 000 kronor behöver säkerställas i en investeringsökning.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Konsekvenser och åtgärder redovisas i planbeskrivningen. Detaljplanen medför
utökade drift- och underhållsytor för stadsbyggnadsförvaltningen vilket bör
kompenseras för i kommande budgetar.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 98, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) yrkar på en ändring enligt följande:
•

Att den del av marken som utgörs av produktiv jordbruksmark undantas och
utelämnas ur aktuell detaljplan.

Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på
Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.
Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Annelie Klavins Nyström (M) och Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt avslag på Magnus Arreflods (MP)
ändringsyrkande.
Marielle Lahti (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt bifall till
Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om bifall till ändringsyrkandet.
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag samt avslag på Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.
• Marielle Lahtis (MP) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag och
bifall till Magnus Arreflods (MP) ändringsyrkande.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Magnus Arreflods
(MP) med fleras förslag om bifall till ändringsyrkandet ställs mot avslag till
detsamma. Därefter ställer ordförande Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om
bifall till kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Magnus Arreflods (MP) med fleras ändringsyrkande samt att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/ekonomi och planering
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KSKF/2016:172

§ 125
Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende
Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i firman
Gjutaren i Torshälla AB
Beslut
Aktieöverlåtelseavtal avseende Gjutaren i Torshälla AB, org.nr. 556471-7030,
enligt bilaga 1 tillhörande ärendet godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
februari 2016. Av skrivelsen framgår att Aktiebolaget Gjutaren i Torshälla AB
består av fastigheten Torshälla 4:45. Den tidigare industrifastigheten är strategiskt
belägen längs Storgatan 12 i centrala Torshälla. Aktiebolaget köptes in av
Eskilstuna kommun 2013 när det var ute till försäljning.
Fastigheten är cirka 3 265 kvadratmeter med tillhörande byggnad om cirka 2 000
kvadratmeter. Byggnaden har delvis stått tom ett antal år. För fastigheten finns en
miljörapport som visar på att fastigheten är påverkad av föroreningar från tidigare
verksamheter. Vid en förändring av fastighetens användning behöver en fördjupad
riskbedömning göras.
Fastighetens taxeringsvärde utgör 2 348 000 kronor (år 2013).
Bolaget förvärvades av Eskilstuna kommun under 2013 med avsikt att vara ett
tillfälligt ägande. Läget utmed ån utgör en intressant utvecklingsmöjlighet för
Torshälla stad.
Nu har mark- och exploatering funnit en lokal exploatör som, i samverkan med
Torshälla stads förvaltning, vill utveckla fastigheten till bostäder och/eller
verksamhetslokaler för att sedan långsiktigt äga och förvalta fastigheten.
Med hjälp av en oberoende värdering av fastigheten och diskussioner med
exploatören har ett pris på aktierna tagits fram.
Förslag till köpeavtal och letter of intent, med andemeningen samarbete med
Torshälla stads nämnd, har upprättats vilket innebär att bolaget Gjutaren i Torshälla
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AB avyttras av kommunen till Klara Fastigheter AB för en köpeskilling om 4
miljoner kronor. Tillträde sker under 2016.
Kommunledningskontoret föreslår att aktieöverlåtelseavtal avseende Gjutaren i
Torshälla AB org.nr. 556471-7030 godkänns.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Försäljning av den strategiskt belägna fastigheten Torshälla 4:45 till den lokala
exploatören skapar möjligheter för Torshälla stads långsiktiga utveckling.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 102, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Lillemor Nordh (C), Maria Chergui (V), Lars-Göran Karlsson (S) och Niklas
Frykman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/ekonomi och kvalitet
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:214

§ 126
Revidering av Eskilstuna kommuns klimatplan
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Motiveringen
till återremissen är att ärendet ej remitterats till kommunens bolag för yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
april 2016. Av skrivelsen framgår att i Klimatplanen läggs kommunens mål och
åtgärder fast för vad man kan och vill åstadkomma i klimatfrågan på kort (2020)
och på lång sikt (visionen för 2050) både i kommunen som geografiskt område och
inom kommunkoncernen. Enligt uppdrag har Kommunledningskontoret under
hösten 2015 och våren 2016 i samverkan med kommunala förvaltningar och
bolagen reviderat klimatplanens mål och åtgärder så att de stämmer överens med
kommunens strategiska inriktning, anknyter till aktuella nationella mål och visar
hänsyn till teknikutvecklingen i omvärlden till exempel inom elfordon samt
inkluderar åtgärder som bidrar till minskad klimatpåverkan och som har beslutats
om efter Klimatplanens antagande 2012. Revideringen stämmer överens om vad
som skrivs i Klimatplanen: ”Målen och åtgärderna kommer fortlöpande att behöva
uppdateras och kompletteras för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.”
Underlaget för Klimatplanen har inte reviderats. Arbete med att ta fram ett nytt
underlag med beräkningar på utsläpp och klimatpåverkan av verksamheter i
kommunen som geografisk enhet och i kommunkoncernen är mycket omfattande
och ska påbörjas år 2018.
Klimatplanen utgår från kommunens vision och utvecklar hur Eskilstuna kommun
kan bli fossilfri år 2050, vilket också är ett nationellt mål.
Klimatplanenens mål och åtgärder omfattar som tidigare områdena förnybar energi,
effektiv användning av energi, reduktion av fossila bränslen och el för
uppvärmning, reduktion av fossila bränslen för transporter, minskad
klimatpåverkan av kost och konsumtion samt aktiv upphandling.
Målen har reviderats att vara både utmanande och motiverande för
klimatarbete och samtidigt möjliga att nå inom tidsramen.
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Klimatplanen för Eskilstuna utgör en energiplan enligt Lag (1977:439) om
kommunal energiplanering.
De åtgärder i planen som kräver större investeringar är produktion av solel och
energieffektiviseringar i fastigheter. Som åtgärder föreslås att investeringskalkyler
görs löpande. Variationer i elpris och nationella beslut om beskattning av förnybar
energi har stor påverkan på återbetalningstiden av investeringar. Åtgärderna ska
annars tas med i förvaltningarnas och bolagens kommande årsplaner, utifrån
ekonomiskt utrymme, i syfte att nå klimatplanens mål.
Klimatplanens syfte är att kraftigt minska kommunens klimatpåverkan.
Gemontänkta klimatmål och åtgärder som leder till tydliga resultat är en
grundläggande förutsättning för arbete med hållbarhetens ekologiska dimension.
Hållbarhetens ekonomiska dimension har beaktats utifrån behovet av detaljerade
handlingsplaner för de olika investeringskrävande åtgärderna.
Energieffektiviseringar, investeringar i klimatsmart teknik och minskat matsvinn är
exempel på klimatåtgärder som är ekonomisk gynnsamma.
Effektiv organisation har uppmärksammats genom att potentialen och förslagen till
åtgärder har identifierats i samverkan med alla berörda parter och genom fortsatt
samarbete i genomförandefasen kan organisationen öka resurseffektivitet i form av
tid och ekonomi.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Niklas Frykman (L) och Maria Chergui (V) yrkar att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen för vidare handläggning på grund av att ärendet
ej remitterats till kommunens bolag för yttrande.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2016:162

§ 127
Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet
som bedrivs av privata utförare mandatperioden
2015-2018
Beslut
1. Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare för
mandatperioden 2015-2018 antas.
2. Samtliga nämnder får i uppdrag att utarbeta anvisningar för när och på
vilket sätt avtal och verksamheter ska följas upp. Anvisningarna ska
beslutas av nämnd senast den 30 november 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8

april 2016. Av skrivelsen framgår att Riksdagen har beslutat om förändringar i
kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som
bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli
bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska
kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
I programmet ska det också anges hur kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses.
Lagstiftarens mål är att
1. förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
2. öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
3. stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas
Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om
uppföljning och insyn till en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav
och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och
allmänhet.
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På grund av den struktur för benämning av styrdokument, som kommunfullmäktige
beslutat om i samband med antagandet av kommunens styrsystem, förslås att
programmet kallas för ”riktlinjer”.
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till riktlinjer för insyn och
uppföljning av privata utförare. Nämndernas ansvar och riktlinjer för nämndernas
uppföljning ingår även liksom hur allmänhetens insyn ska möjliggöras.
Varje nämnd ska utifrån dessa riktlinjer utarbeta anvisningar för när och på vilket
sätt avtal och verksamhet ska följas upp.
Anvisningarna ska innehålla:
• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar
utifrån tecknat avtal.
• Vad som ska följas upp, till exempel nyckeltal, mål, personaltäthet
etcetera.
• Vilka former av uppföljning som ska användas.
• Var det operativa ansvaret för uppföljningen ligger.
• Tidplan.
• Former för återkoppling av resultatet till nämnd, utförare och allmänhet.
Uppföljningen ska genomföras på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt och
resultaten av genomförd uppföljning dokumenteras och redovisas till nämnden.
Redovisning av uppföljning görs även vid dialogbesök som
kommunledningskontoret genomför med förvaltningarna under året.
Kraven på insyn och möjligheterna till uppföljning ska tas med i
förfrågningsunderlag och regleras i avtal om utförande av kommunal verksamhet.
Anvisningarna ska beslutas av nämnd senast den 30 november 2016.
Riktlinjerna för insyn och uppföljning gäller för mandatperioden 2015-2018.
Riktlinjerna ska omprövas och vid behov revideras senast under första året i
nästkommande mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 95, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för åtgärd
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/ekonomi och kvalitet
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KSKF/2016:275

§ 128
Återrapportering av internkontrollarbetet 2015
Beslut
Återrapporteringen av internkontrollarbetet 2015 läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
april 2016. Av skrivelsen framgår att för 2015 valdes uppföljning av delegerat
ansvar för arbetsmiljö som gemensamt kontrollområde för alla nämnder. Dessutom
fick samtliga nämnder i uppdrag att återkontrollera kontrollområdena för 2013 års
internkontrollsarbete. Dessa områden var bisyssla samt ekonomistyrningsriktlinjer
för enheter.
Kontrollområde uppföljning av delegerat ansvar för arbetsmiljö
Syftet med kontrollområdet var att kontrollera att chefer skriftligen mottagit
delegationen av ansvaret för arbetsmiljö. Samt fått förutsättningar att ta sitt ansvar.
Kontrollmomentet var att kontrollera att skriftlig delegering är undertecknad samt
att den förutgåtts av arbetsmiljöutbildning.
Resultat av genomförd kontroll
Kontrollen gjordes genom en enkätundersökning. Resultatet av genomförd kontroll
visade på att det fanns brister. Ungefär hälften besvarade enkäten och av dessa
svarade 53 procent ja att de hade skrivit under delegationen. Av dessa som svarade
ja hade 43 procent gått utbildningen innan de fått det delegerade ansvaret. Samtliga
förvaltningar hade avvikelser. Hälften av förvaltningarna har beskrivit någon åtgärd
som kommer att göras.
HR kommer två gånger om året följa upp att nya chefer har genomgått obligatoriska
utbildningar till exempel arbetsmiljö. Det kommer att ske både centralt av HR
avdelningen på kommunledningskontoret samt ute på respektive förvaltning.
Kontrollområde återkontroll av 2013 års internkontrollarbete
Syftet med kontrollområdet

Syftet med kontrollområdet bisyssla var att säkerställa att bisysslor följs upp av
respektive chef. Samma moment som tidigare kontrollerades men förtydligande av
metod hade gjorts.
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Syftet med kontrollområdet ekonomistyrningsriktlinjer var att säkerställa att de
ekonomistyrningsriktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat har nått ut och fått
effekt hos enhetschefer. Kontrollmomenten förtydligades inför återkontrollen.
Resultat av genomförda kontroller
Kontrollområde bisyssla. Vid medarbetarsamtal var det ett förbättrat resultat.
Endast två förvaltningar hade avvikelser De förvaltningar som hade avvikelser har
plan om hur de ska fånga upp det i fortsättningen. Vid anställning var det större
avvikelser.
Förvaltningarna har genom sin HR-chef ansvar för att kontrollera att
medarbetarsamtal genomförs, att chefer har delegation för arbetsmiljöansvar samt
att eventuell bisyssla är dokumenterad och godkänd av chef.
Kontrollområde ekonomistyrningsriktlinjer. Det fanns fortfarande avvikelser men
bättre resultat än tidigare. Sedan kontrollområdet kom upp första gången 2013 har
ett nytt beslutsstödssystem introducerats. En vidareutveckling av systemet pågår
som kommer förenkla för cheferna att bland annat hitta budget, prognos, rapporter,
och verksamhetsplaner på ett och samma ställe.
Introduktionen av nya chefer har förändrats och förtydligats. Tidigare har
utbildningarna som nya chefer har erbjudits att gå varit frivilliga och sträcks ut på
en tre årsperiod. Nu införs ett tydligare introduktionsprogram för nya chefer där ett
flertal av utbildningarna blir obligatoriska. Introduktionsprogrammet för nya chefer
kommer löpa under ett år. Vissa avsnitt kommer vara obligatoriska och andra
kurser ett erbjudande om lämpliga utbildningar som individen själv kan välja.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Internkontroll är ett viktigt verktyg för styrning som ger bättre beslutsunderlag och
en större möjlighet att hantera oönskade händelser. Ytterst är syftet att säkerställa
att verksamhetens mål nås. Internkontroll är även ett kraftfullt verktyg för
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 92, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2015:544

§ 129
Svar på motion - Dela in bygglovsärenden i privata
och företagsärenden
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic
(L) och Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 9
november 2015 lämnat in en motion om att dela in bygglovsärenden i privata och
företagsärenden. Motionären yrkar på följande:
Att bygglovsärenden som kommer in till Eskilstuna kommun delas upp i privataoch företagsärenden. Skälet för att göra så anges vara att få en snabbare
handläggning.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnen har avslagit motionen med följande motivering.
Lagstiftningen ställer idag krav på hur lång tid handläggningen av bygglovsärenden
får ta, tidsgränsen är satt till 10 veckor efter det att handlingarna är kompletta.
Bygglovsavdelningen i Eskilstuna klarar idag av alla ärenden inom den tidssatta
gränsen. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar löpande för att effektivisera sina
processer men menar att förslaget att dela upp kompetensen inom arbetsgruppen i
två delar, snarare kan riskera att försena handläggning. En bred kompetens där alla
handläggare har kapacitet att handlägga alla typer av bygglovsärenden gör
avdelningen mindre sårbar för sjukdomar eller annan frånvaro.
Bygglovsavdelningen i Eskilstuna har under de två senaste undersökningarna som
Stockholm Business Alliance utfört fått mycket gott betyg på service och hantering
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av företagskunder (NKI) som sökt bygglov och avdelningen arbetar vidare för
fortsatt goda resultat.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens bedömning att det i
nuläget inte finns anledning att göra förändringar i hanteringen av bygglov. Det
baseras på dels att alla ärenden hanteras inom den lagstadgade tiden 10 veckor samt
att bygglovshanteringen i Eskilstuna får mycket väl godkänt av de företagare som
sökt bygglov hos kommunen. Det visar resultatet i SBA:s NKI undersökning. I
dagsläget finns därför ingen anledning att göra förändringar av handläggningen. Det
är dock viktigt att denna höga nivå på handläggning kan bibehållas och alla
möjligheter till effektivisering av verksamheten ska tas tillvara.
En kommun ska också beakta likställighetsprincipen som innebär att kommunen
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.
Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv
grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga
överväganden. Kommunallagen är subsidiär i förhållande till speciallagstiftning.
Det finns dock inget stöd i plan- och bygglagen för en kommun att i sin
ärendehandläggning särbehandla olika grupper av sökanden av till exempel
bygglov. Till exempel genom att handlägga lovärenden ifrån företag med förtur.
Därmed gäller likställighetsprincipen i kommunallagen.
Likställighetsprincipen samt de faktum att kommunen handlägger ärenden inom
den lagstadgade tiden och att företagare är nöjda med handläggningen av
lovärenden medför att kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 71, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Arne Jonsson (C) och Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Arne Jonssons (C) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.
• Stefan Krstics (L) yrkande om bifall till motionen.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Arne Jonssons (C) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
______

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
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KSKF/2015:566

§ 130
Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till
personalen inom vård och omsorg
Beslut
Motionen anses besvarad.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 20
november 2015 lämnat in en motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom
vård- och omsorg. Motionären yrkar att vård- och omsorgsnämnden och Torshälla
stads nämnd ges i uppdrag att införa kostnadsfria arbetsskor till personalen inom
vård- och omsorg. Idag tillhandahålls kläder men inte skor till personlen, skor får
medarbetarna hålla med själva. Motionären uppfattar efter arbetsplatsbesök i
verksamheterna ett starkt önskemål från personalen att arbetsgivaren även ska
erbjuda arbetsskor till sin anställda. Vidare påtalas att olämpliga skor kan föranleda
belastningsskador som på sikt leder till högre sjukfrånvaro. Motionären menar att
införande av kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen är ett litet steg i långsiktig
strategi att minska sjukfrånvaron och att kostnaden för investeringen inte blir stor
då det torde leda till minskad sjukfrånvaro.
Torshälla stads nämnd föreslår att motionen avslås då det inte finns krav på att
tillhandahålla arbetsskor inom vård- och omsorg samt att nuvarande sjukfrånvaro
bedöms inte vara relaterad till arbetsskor. Förslaget skulle innebära en ökad kostnad
på cirka 130 000 kronor i ett inledningsskede för verksamheten i Torshälla stads
förvaltning. Därefter återkommande kostnad för komplettering till nya medarbetare
samt successivt utbyte av skor.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen avslås om inte kommunstyrelsen
tillskjuter nämnden mer medel för ändamålet. Detta då det inte finns lagkrav på att
tillhandahålla arbetskor inom vård- och omsorg. En ergonomisk sko kostar mellan
800-1000 kronor och vård och omsorgsförvaltningen hade i november 2015 drygt
2000 tillsvidare anställda. Det skulle innebära en betydande kostnad för att
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tillhandahålla arbetsskor för vård- och omsorgsnämnden i ett redan ansträngt
ekonomiskt läge.
Kommunledningskontorets synpunkter
Självklart kan arbetsskorna ha betydelse för medarbetares arbetsmiljö och ha en
indirekt effekt på sjukfrånvaron. Utifrån arbetsmiljöarbete som sker i kommunen
finns dock inga indikationer på att arbetsskor skulle vara en betydande faktor för
den höga sjukfrånvaron. Det är viktigt att ha ett helhetsgrepp kring vad som orsakar
sjukfrånvaron där psykosociala faktorer har större påverkan än arbetsskor.
Statistiken som följs upp återkommande tillsammans med kommunhälsan visar inte
heller på att arbetsskor har en stor påverkan på sjuktalen. Ett åtagande arbetsgivaren
har 2016 är att arbetsplatser med hög frånvaro ska genomföra en fördjupad
kartläggning av arbetsmiljön och ta fram en handlingsplan för att minska
sjukfrånvaron.
Kommunen erbjuder skyddskor till de yrkesgrupper där lagen kräver det.
Det finns andra stora yrkesgrupper inom kommunen som skulle behöva erbjudas
arbetsskor om medarbetare inom vård- och omsorg erbjuds det, för att ha likvärdig
arbetsmiljö för medarbetarna.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Nämnderna påtalar att granskning och rapporter finns om arbetskläder/ skor ur ett
jämställdhetsperspektiv som visar att betydligt mindre resurser satsas på
arbetskläder för medarbetare inom kvinnodominerade yrken än mansdominerande
yrken. Detta påverkar en hållbar utveckling.
Andra faktorer inom arbetsmiljöområdet såsom det systematiska arbetsmiljöarbetet
är minst lika viktigt och påverkar både den hållbara utvecklingen och den effektiva
organisationen. I kommunen arbetas det med att vara en attraktiv arbetsgivare för
att behålla och attrahera medarbetare och kunna ha en god komptensförsörjning.
Förslaget kan i den bemärkelsen vara positiv men bedömningen är att andra
åtgärder har större effekt på hållbar utveckling och en effektiv organisation.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 72, att motionen ska
anses besvarad.

Yrkanden
Ann- Kristin Eriksson (SD) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Theresia Jansson (S) och Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag innebärande att motionen ska anses besvarad.
• Ann-Kristin Erikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mikael Edlunds (S) med fleras förslag innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.
______

Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
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KSKF/2016:123

§ 131
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med 2013 är det möjligt
att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska
enligt kommunens bestämmelser beredas så att beslut tas inom sex månader från
det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En redovisning över de
medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har inför kommunfullmäktiges sammanträde i april tagit
fram en redovisning av status för medborgarförslagen per den 23 mars 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 123 medborgarförslag, varav
45 stycken år 2015 och 8 stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade
medborgarförslag uppgår till 102 stycken. Av de 21 medborgarförslag som ännu
inte är slutbehandlade är fem stycken på väg upp för beslut i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i april.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 73, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:364

§ 132
Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel för
konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag inkom
den 23 juni 2015 gällande önskemål om att införa en enprocentsregel för
konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer.
I medborgarförslaget föreslås att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
Eskilstuna i uppdrag att:
1. Införa den så kallade enprocentsregeln som innebär att minst en procent
av budgeten vid ny-, till- och ombyggnader samt renoveringar av
fastigheter och andra offentliga miljöer och infrastruktur inom
kommunens gränser ska investeras i konstnärlig gestaltning
2. Utarbeta riktlinjer och metoder för hur arbetet med enprocentsregeln ska
gå till. Ta hjälp av konstnärsorganisationernas metoddokument för
upphandling och arvodesrekommendationer. Användande av
konstnärernas kompetens som inspiratör till förnyelse av de offentliga
rummen och som katalysator för det offentliga samtalet, i programarbete
och planeringsprocess för att skapa konstnärligt intressanta miljöer där
verken integreras i de offentliga rummen samt för kompletterande verk
som placeras i efterhand.
3. Avsätta motsvarande minst en procent av projekt/byggbudgeten för
konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnationer av de
offentliga rummen och av lokaler som är avsedda för kommunal
verksamhet, oavsett om det är privata fastighetsägare och byggbolag.
Enprocentsregeln ska tillämpas även av kommunens bolag och stiftelser.
För investeringar som understiger 20 basbelopp kan anslagen skapas och
användas för behov av gestaltning/utsmyckning i offentliga rum som är
konstnärligt eftersatta.
4. Säkerställa att enprocentsregeln, de estetiska värdena och den
konstnärliga gestaltningen finns med i utformningen av offentliga
miljöer och i hela den kommunala beslutsprocessen; den långsiktiga
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visionen, översiktsplaner, markanvändnings- och exploateringsavtal,
fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.
5. I villkoren för nya exploateringsavtal tydliggöra att avtalsparterna ska
bidra till den offentliga miljön genom att investera minst en procent av
projekt/byggkostnaden i konstnärlig gestaltning.
6. Kontinuerligt följa upp tillämpningen av enprocentsregeln och
underhålla den offentliga konsten.
Medborgarförslaget har skickats vidare till Torshälla stads nämnd,
stadsbyggnadsnämnden och till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Bakgrund
Den så kallade enprocentsregeln är ett förslag på hur kommuner kan avsätta medel
för konstnärlig utsmyckning. Regeln tillämpas av 33 procent av landets kommuner
och av 37 procent av landstingen/regionerna. Ungefär 45 procent av kommunerna
arbetar över huvud taget med regler enligt fasta rutiner för att avsätta medel för
konst.
Enprocentsregeln kom till 1937 för statliga byggnader och var ett led i den nationella kulturpolitiken. Staten avskaffade regeln 1948 då årliga anslag infördes i
stället. Regeln spred sig på frivillig basis senare till landstingen och kommunerna.
Tanken är att 1 procent av budgeten för ett byggprojekt (ett projekt som ägs eller
hyrs av en offentlig verksamhet) ska avsättas för bild- eller formkonst.
Kommunens sätt för tilldelning av medel för konst
Medborgarförslaget har varit på remiss hos Torshälla stads nämnd, kultur- och
fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden. Dessa nämnder använder idag egna
modeller för tilldelning av anslag för konstnärlig utsmyckning. Ingen av nämnderna
använder sig idag av enprocentsregeln. Stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads
nämnd har yrkat på avslag på medborgarförslaget, Kultur och fritidsnämnden anser
medborgarförslaget besvarat.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för offentlig utsmyckning som köps in eller
förvärvas på annat sätt än vid ny-, om- och tillbyggnad av projekt åt kommunen. År
2016 har nämnden en budget på 1 miljon kronor för konstnärlig utsmyckning.
Enprocentsregeln tillämpas inte då nämnden anser att den egna modellen för arbetet
med den offentliga utsmyckningen, som ger samma resultat som förslagställaren
vill se, innebär en större flexibilitet i var och till vilka belopp konstnärlig offentlig
utsmyckning ska ske. Inom ramen för det kommande arbetet med ett kulturpolitiskt
program kommer dock frågan om enprocentregeln att belysas.
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Stadsbyggnadsnämndens konst- och kulturpott om 1 miljon kronor år 2016 samt
nämndens investeringar i övrig konst inom större projekt överstiger år 2016 de
medel som skulle avsättas till konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln.
Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget uppgår år 2016 till 87,2 miljoner
kronor.
Torshälla stads nämnd har år 2016 medel avsatta till en skulpturpark, till Torshällas
infart och till omgörning av delar av Storgatan. Torshälla stads nämnd anser att
konstnärlig utsmyckning vid om- och tillbyggnad av fastigheter skulle kunna
diskuteras vid varje enskilt tillfälle och att detta även skulle kunna diskuteras med
bostadsexploatörer i varje enskilt fall.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätter 0,5 procent av byggkostnaden till
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av verksamhetslokaler.
Kommunens budget år 2016 för ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för kommunal
verksamhet är 120 miljoner kronor. Normalt avsätts medel för konst vid nybyggnad
eller vid genomgripande renoveringar med upp till 0,5 procent.
Exploateringsverksamheten (nyinvestering i mark och allmänna platser i samarbete
med företag som bygger bostäder eller lokaler) kostade år 2015 482 miljoner kronor. Inga medel avsätts för konstnärlig utsmyckning inom exploateringsbudgeten.
Detta beror bland annat på att den största delen av investeringarna avser infrastrukturen i logistikparken i Kjula. Kommunen bedömer inte att behovet av konstnärlig
utsmyckning är så stor i detta industriområde, dessutom skulle beloppet för
konstnärlig utsmyckning bli oproportionerligt stort. I bostadsexploateringarna men
även där lokaler byggs, innebär det svårigheter att ta ut extra bidrag från exploatörerna utöver de kostnader som redan idag belastar framför allt bostadsprojekten.
Det är i dagsläget till och med svårt att få betalt fullt ut för de kostnader för gator
och allmänna platser som kommunen har lagstadgad rätt att betalt för.
Enligt Plan och bygglagen (PBL) kap.6 § 40 får kommunen endast göra avtal med
exploatörerna om åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna
genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande
ska också stå i rimligt förhållande till byggherrens eller fastighetsägarens nytta av
planen. Det kan vara svårt att påvisa att ett konstverk är nödvändigt för en detaljplans genomförande.
Kommunledningskontorets bedömning
De nämnder och förvaltningar inom Eskilstuna kommun som
kommunledningskontoret har frågat om deras inställning till att införa
enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning har varit entydiga i sina svar. Deras
önskemål är att ha kvar det sätt för avsättning till konstnärlig utsmyckning som de
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har idag och att inte införa enprocentsregeln. Nuvarande system anses mer flexibelt
både gällande belopp och var och när den konstnärliga utsmyckningen ska ske.
Gällande exploateringar kan det dessutom vara svårt att få exploatörerna att vara
med och finansiera konst eftersom lagen kräver att det ska gå att påvisa
nödvändigheten av konstverket för detaljplanens genomförande.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 75, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att
medborgarförslaget avslås.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Torshälla stads nämnd, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
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KSKF/2015:581

§ 133
Svar på medborgarförslag - Förse personalen på
servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins
som visar vilka språk de kan prata
Beslut
Medborgarförslaget bifalles.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har
inkommit avseende personalen på servicekontoret i Värjan som föreslås förses med
små skyltar eller pins på sina kläder som indikerar vilket språk de kan prata. Syftet
är att underlätta för nyanlända att kommunicera med personalen.
Kommunledningskontorets synpunkter
Den 20 april 2016 startar Eskilstuna direkt i Värjan och tar då över servicecenters
receptionsdisk.
Hjälpbehovet är stort för de personer som nyligen har flyttat till Sverige. Det är
många olika frågor att sätta sig in i och det kan många gånger vara svårt att förstå
samhällets olika funktioner. I rekryteringen till Eskilstuna direkt har därför
språkkunskaper varit meriterande och personalen har från start kunskaper i många
olika språk.
När det gäller myndighetsutövning är det viktigt att en auktoriserad tolk anlitas för
att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. När det gäller information och
rådgivning kan det däremot vara till stor nytta för de som söker hjälp att se vilken
personal som kan vilka språk.
Det är därför en mycket god idé att personalen som arbetar i Eskilstuna direkt ska
bära pins som indikerar språkkunskaper, precis som Medborgarkontorets personal
som sitter i Stadshuset redan gör i dag.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförlaget ska bifallas.
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 maj 2016, § 76, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation och delaktighet, för åtgärd
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KSKF/2015:474

§ 134
Svar på medborgarförslag - Ge förslagsställaren
möjlighet att debattera sitt medborgarförslag på ett
förberedande möte inför kommunfullmäktige
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att ge
förslagsställaren möjlighet att debattera sitt medborgarförslag på ett förberedande
möte inför kommunfullmäktige, har lämnats in till kommunfullmäktige den 22
september 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2015, § 240, att medborgarförslaget
skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Förslagsställaren har tidigare lämnat in ett liknande förslag, vilket behandlades av
kommunfullmäktige den 23 april 2015, § 101. Det medborgarförslaget tolkades
som att förslagsställarens önskemål var att den som lämnat in ett medborgarförslag
ska ha rätt att delta i debatten på det möte där beslutet ska fattas. Detta för att det
skulle förbättra kommunfullmäktiges arbete och innebära en tätare kontakt mellan
ledamöter och medborgare. Kommunfullmäktige beslutade att avslå förslaget.
Förslagsställaren menar att kommunen har missförstått medborgarförslaget. Syftet
var att den som väcker ett medborgarförslag ska ha möjlighet att debattera detta på
ett förberedande möte inför kommunfullmäktige. Förslagsställaren har därför
lämnat in ett nytt medborgarförslag där detta tydliggörs.
Kommunledningskontorets beredning
I Eskilstuna kommun är det sedan 2013 möjligt att lämna in medborgarförslag.
Förslagen väcks i kommunfullmäktige, som då beslutar hur förslaget ska beredas.
En del förslag återkommer till kommunfullmäktige för beslut, medan andra
överlämnas till någon av kommunens nämnder för beslut.
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Innan dess att beslut fattas ska förslaget beredas. Det görs till en början oftast av
den förvaltning, vars nämnd ska fatta beslut om förslaget. Förvaltningens förslag
överlämnas till nämnden, som sedan fattar beslut. Ibland bereds förvaltningens
förslag av ett utskott innan dess att det tas upp i nämnden. Förslag som ska avgöras
av kommunfullmäktige bereds på ett motsvarande sätt av kommunledningskontoret
och kommunstyrelsen innan dess att det överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
De formella förberedande möten som hålls innan dess att ett beslut fattas är alltså
utskottssammanträden för ärenden som ska avgöras i nämnderna och
kommunstyrelsens sammanträden för ärenden som ska avgöras av
kommunfullmäktige. Utskottssammanträden ska enligt kommunallagen vara
stängda för allmänheten. Det är också huvudregeln för kommunstyrelsens
sammanträden, även om det finns en möjlighet att hålla helt eller delvis offentliga
kommunstyrelsesammanträden.
Den diskussion förslagsställaren efterfrågar bedöms ske i begränsad omfattning i
den formella ärendeprocessen. Kommunstyrelsen behandlar till exempel fler
ärenden än kommunfullmäktige och på betydligt kortare tid. De ställningstaganden
som ledamöter i nämnderna och i kommunfullmäktige kommer fram till sker
sannolikt snarare i diskussioner i partigruppen. Respektive parti ansvarar för hur
detta organiseras och ett beslut om rätten att delta på den typen av förberedande
möten kan alltså inte fattas av komunfullmäktige.
En annan aspekt att ta hänsyn till i det här sammanhanget är den lagstyrda
ärendeprocessen för medborgarförslag. Fram till dess att medborgarförslaget har
väckts i kommunfullmäktige kan förslagsställaren dra tillbaka eller revidera sitt
förslag, men därefter är det inte längre möjligt att ändra i förslaget. I och med att
förslaget är väckt, så ska det behandlas i det skick det har lämnats in. Det finns
därmed inte någon möjlighet att genom att delta i ett förberedande möte revidera
själva förslaget, till exempel utifrån vad som har kommit fram i beredningen. Det
skulle annars kunna ha varit ett skäl till en mer omfattande dialog med
förslagsställaren under hanteringen av ett medborgarförslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 77, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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KSKF/2016:243

§ 135
Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med 2013 är det möjligt
att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska
enligt kommunens bestämmelser beredas så att beslut tas inom sex månader från
det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En redovisning över de
medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges
sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har inför kommunfullmäktiges sammanträde i april tagit
fram en redovisning av status för medborgarförslagen per den 23 mars 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 123 medborgarförslag, varav
45 stycken år 2015 och 8 stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade
medborgarförslag uppgår till 102 stycken. Av de 21 medborgarförslag som ännu
inte är slutbehandlade är fem stycken på väg upp för beslut i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i april.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 8, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2015:5

§ 136
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service,
LSS, kvartal 4 2015
Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 4 februari 2016 samt vårdoch omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 februari 2016, för kvartal 4 2015
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla
beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt
beslut där verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader.
Rapporteringen lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 4 2015 från barn- och utbildningsnämnden visar att
alla beslut var verkställda.
Insänd rapportering från vård- och omsorgsnämnden visar totalt elva beslut som
inte är verkställda.
- Bostad med särskild service: Åtta beslut, tre kvinnor och fem män. Tre av dessa
berodde på resursbrist. Två har tackat nej till erbjuden insats.
- Daglig verksamhet: Två beslut, en kvinna och en man.
- Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Ett beslut, en man som inte har dykt
upp vid avtalad tid upprepade gånger.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet ej verkställda beslut
generellt inte ser ut att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut
är mycket viktigt för Eskilstuna kommun. Det påverkar såväl rättssäkerhet som
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strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 81, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

____

Beslutet skickas till:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
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KSKF/2015:6

§ 137
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen,
SoL, kvartal 4 2015
Beslut
Socialnämndens beslut om rapport den 22 februari 2016, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 23 februari 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 16 februari 2016, för kvartal 4 2015 anmäls och läggs till
handlingarna.

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

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten
positivt för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 82, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Inspektion för vård och omsorg (IVO)
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Torshälla stads nämnd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

57(61)

2016-05-26

KSKF/2016:333

§ 138
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Iordningställ hård yta vid gräsmattan på
Djurgården för helikoptertransporter mellan
sjukhusen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att iordningställa en hård yta vid gräsmattan på
Djurgården för helikoptertransporter mellan sjukhusen, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 10 maj 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2016:329

§ 139
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Gör om Köpmangatan genom gamla
stan till gågata
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra om Köpmangatan genom gamla stan till gågata,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 10 maj 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:345

§ 140
Motion - Handlingsplan mot hedersförtryck
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har den 9 maj 2016 lämnat in en motion –
Handlingsplan mot hedersförtryck.
Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck
-

Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Barn- och utbildningsförvaltningen
att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd
hederskulturen är bland unga

-

Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från
berörda myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck

-

Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen
och skapa samsyn

-

Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra
aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat
förtryck

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 141
Motion om att införa ett återvändarcenter
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj 2016 lämnat in en motion om att införa ett
återvändarcenter.
Motionären yrkar på följande:
- Att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett återvändarcenter enligt
motionens intentioner
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2016:363

§ 142
Motion - Gångtrafikplan
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 23 maj 2016 lämnat in en motion om Gångtrafikplan.
Motionären yrkar på följande:
-

Att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder ta fram en gångtrafikplan i enlighet med motionens intentioner.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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