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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 – 15:45

Beslutande

Lars-Göran Karlsson (S) ersätter Jimmy Jansson (S)
Sarita Hotti (S) tjänstgörande ordförande
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 (MP)
Maria Chergui (V) §§ 1-9, §§ 11-27
Magnus Arreflod (MP) ersätter Maria Chergui (V) § 10
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Nina Tuncer (S)
Madeléne Tannarp (M)

Utses att justera

Niklas Frykman (L)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 1 februari 2016, kommunstyrelsens
kansli i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...........................................................................................
Sarita Hotti

Justerande

...........................................................................................
Niklas Frykman

Paragrafer 1 - 27

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

Kommunstyrelsen

Anslaget sätts upp

2016-02-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift
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Lillemor Nordh (C)
Lotta Jonsson (KD)
Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Gudrun Nyqvist, koordinator
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
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KSKF/2016:1

§1
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Till nedanstående uppdrag väljs:
Klimatkommunerna, från och med den 26 januari 2016 till och med den 31
december 2018.
Kontaktpolitiker/
Arne Jonsson (C)
Stämmoombud

Till nedanstående uppdrag nomineras:
Klimatkommunerna
Styrelseledamot
Arne Jonsson (C)

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
januari 2016.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2015:600

§2
Redovisning av uppdrag om Eskilstuna kommuns
styrning och synergier mellan näringslivsenheten
och Munktell Science Park, samt reviderad
bolagsordning och ägardirektiv för Munktell Science
Park
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Redovisning av uppdrag om Eskilstuna kommuns styrning och synergier
mellan näringslivsenheten och Munktell Science Park antas.
2. Från redovisningen antas de nya rollerna för näringslivsenheten och
Munktell Science Park.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med Eskilstuna
Kommunföretag AB utreda Munktell Science Parks affärsområde
”Innovation services”. Inriktningen på utredningen ska vara om det är
kommunens roll att driva denna typ av verksamhet.
4. Kommunstyrelsen får utifrån näringslivsenhetens nya roll, uppdraget att
utreda och ta fram beslutsunderlag för en förstärkning av Science-delen.
Kostnaden uppskattas till 850 000 kronor.
5. Reviderad bolagsordning enligt bilaga tillhörande ärendet, antas.
6. Reviderade ägardirektiv enligt, bilaga tillhörande ärendet, antas.
7. Styrelsen i Munktell Science Park ska senast 24 mars 2016 återkomma med
sitt förslag till genomförande av det nya uppdraget, organisering samt mål
och mätetal för den nya inriktningen.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
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8. Kommunstyrelsens finansiering enligt punkten 4 fördelas med 350 000
kronor inom kommunstyrelsens budgetram samt 500 000 kronor ur
kommunstyrelsens allmänna.

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

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 november 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige har
den 21 maj 2015 behandlat ärendet ”Översyn av bolagskoncernens struktur och
sammansättning” (KSKF/2015:269). Kommunstyrelsen har då fått i uppdrag att
utreda hur Eskilstuna kommun kan stärka styrning och synergier mellan
näringslivsenheten på kommunledningskontoret och Munktell Science Park för att
utveckla näringslivspolitiken ytterligare.
Nuläge
Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste
tillväxtregioner. En av de större utmaningarna för kommunen är att många trots det
saknar arbete idag. Jämfört med andra delar av landet så syns en förskjutning i
Eskilstuna från arbeten som driver fram andra jobb, till arbeten som är lokala och
lättrörliga. Det i sin tur innebär en utveckling mot högre arbetslöshet, mer pressade
lönenivåer, mindre kompetensutveckling och ökat tryck på både de kommunala och
på övriga offentliga stödsystem. Sammantaget innebär denna utveckling en stor
samhällspåverkan och utgör Eskilstunas största utmaning.
Under de senaste åren har näringslivsenheten haft starkt fokus på att förbättra
förutsättningarna för näringslivsklimatet i Eskilstuna. Det genom att bedriva
näringslivsarbete med stort fokus på befintligt företagande som bas för etableringar
och nyföretagande. Fortfarande finns ett antal förbättringar som kan göras och då
främst för att få en gemensam målbild för kommunens näringslivssatsningar.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Munktell Science Park har verkat i 10 år och verksamhet har utifrån sitt uppdrag
haft ett stort fokus på innovation och affärsidé till första finansiering. En
kartläggning av Science-parks i Sverige visar att framgångsrika Science-parks har
fokus på befintliga företag och etableringar istället.
Det har också stöd i den strategi som näringslivsenheten arbetar efter och bidrar då
till en tydlig målbild för alla involverade. För Munktell Science Parks del innebär
det att göra en generationsförflyttning och ändra fokus för verksamheten.
Uppdragen och rollerna för samtliga kommunala näringslivsaktörer behöver
förändras.
Uppdrag och roller
Näringslivsenheten i sin nya roll får huvudansvaret för uppdraget ”fler jobb och
fler avancerade jobb”. Enheten ska också operativt tillse att alla näringslivsaktörer i
kommunkoncernen har samma målbild och responderar koordinerat.
För att kunna utföra uppdraget behöver Näringslivsenheten tilldelas plats i
styrelserna för Munktell Science Park, Destination Eskilstuna och Eskilstuna
logistik som alla arbetar med näringslivsfrågor.
Munktell Science Parks roll blir att attrahera existerande företag och sådana som är
riktiga tillväxtföretag till Eskilstuna. Kärnan i Munktell Science Parks verksamhet
bör kopplas till fokusområden, det ger attraktion för företag som flyttar hit och
bidrar också till att de befintliga företagen inom fokusområdena får stöd och
tillväxt. Den miljön öppnar sig även för intressanta start-up´s.
Ägardirektiv och bolagsordning
En revidering av Munktell Science Parks ägardirektiv och bolagsordning
genomförs för att anpassas till Munktell Science Parks nya uppdrag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7 i
kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Niklas Frykman (L) avslag på
punkten 6 till förmån för Liberalernas ägardirektiv. Slutligen yrkar Niklas Frykman
(L) avslag på punkten 8 i kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med
undantag för punkten 6 där hon yrkar på att antalet ledamöter ändras från tre till
fem.
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Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7 i
kommunledningskontorets förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) avslag på
punkten 6 till förmån för Sverigedemokraternas ägardirektiv. Slutligen yrkar Kim
Fredriksson (SD) avslag på punkten 8 i kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


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



Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om avslag på punkten 6 samt
avslag på punkten 8.



Maria Chergui (V) yrkande om ändring på punkten 6, om att antalet
ledamöter ändras från tre till fem.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag i punkterna 1-5 samt punkten 7. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Sarita Hottis
(S) med fleras förslag om bifall till punkten 6 ställs mot avslag till detsamma.
Om Kommunstyrelsen beslutar att bifalla punkten 6, får kommunstyrelsen därefter
ta ställning till Maria Cherguis (V) ändringsyrkande där bifall ställs mot avslag till
detsamma.
Slutligen föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att Sarita Hottis
(S) förslag om bifall till punkten 8 ställs mot avslag till detsamma.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar att i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
______
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KSKF/2015:554

§3
Begäran om godkännande av försäljning av aktier i
Eskilstuna Logistikkrysset AB till Kilenkrysset
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Försäljning av aktier i Eskilstuna Logistikkrysset AB till Kilenkrysset AB,
godkänns.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
december 2015. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Logistikkrysset AB bildades
tillsammans med Kilenkrysset AB 2011. Aktiekapital uppgick till 50 000 kronor
varav Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger 45 procent, motsvarande 22 500
kronor. Syftet med bolaget var att i Eskilstuna Logistikpark tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler och anläggningar för skilda typer av industri och
logistikföretag i avsikt att utveckla industriföretagandet i Eskilstuna kommun.
Bolaget har efter bildandet varit vilande och inte bedrivit någon verksamhet.
Kilenkrysset AB erbjuder sig nu att köpa Eskilstuna Kommunfastigheter ABs
aktier för bokfört restvärde om 9 951 kronor.
Eskilstuna Kommunföretag AB har inga invändningar till Eskilstuna
Kommunfastigheter ABs förslag om försäljning av aktierna till Kilenkrysset AB.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:559

§4
Godkännande av nya lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun, daterad den 20
oktober 2015, antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 1995-11-30, § 224 upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
december 2015. Av skrivelsen framgår att nya Fristadstorget som invigdes under
hösten 2014 har ambitionen att utvecklas till ett mångfaldens torg. Torghandeln är
en viktig del för ett levande torg och den behöver ges förutsättningar att kunna
utvecklas och bli flexiblare för att kunna samspela med andra verksamheter och
arrangemang.
Under del av 2014 och 2015 finns interimistiska ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (SBN 2014:395), bilaga 2 tillhörande ärendet.
Detta med anledning av att Fristadstorget var under ombyggnad vilket påverkade
torghandeln och avsteg från de ordinarie föreskrifterna behövde genomföras.
Anledningen till att föreskrifterna behöver uppdateras är för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget, men även försäljningsplatserna
Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget samt Östra torget.
Förslaget har tagits fram i samråd med några av de fasta torghandlarna vi har som
kunder i dagsläget genom några utvärderingsmöten samt en enkät riktad till
allmänheten. Enkäten genomfördes under sommaren 2015 där cirka 500
respondenter från allmänheten svarade på frågor om torghandeln i Eskilstuna.
Eskilstuna kommun har beaktat de inkomna synpunkterna i hög utsträckning.
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Utifrån erfarenheter från det gångna året föreslås nu nya särskilda lokala
föreskrifter för torghandeln i Eskilstuna. Så tillvida ersätter de nya föreskrifterna de
föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 224.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Ulf Ståhl (M), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V) samt Ingrid
Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:455

§5
Remiss av förslag till skyltprogram för Eskilstuna
kommunkoncern
Beslut
1. Förslag till Skyltprogram skickas på remiss till stadsbyggnadsnämnden,
Torshälla stads nämnd, kultur- och fritidsnämnden, Eskilstuna
Kommunfastighet AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB samt
Destination Eskilstuna AB.
2. Remissvar från nämnder och bolag ska lämnas senast den 3 maj 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att skyltar är en del av en stad och
landsbygd och en förutsättning för att människor ska kunna lokalisera sig i
innerstaden, i friluftsområden, till besöksmål och på landsbygden.
Skyltprogrammet ska bidra till det strategiska området attraktiv stad genom ett
enhetligt och sammanhållet uttryck vid skyltning och en mer effektiv organisation.
Programmet ska vara ett stöd för platsutveckling och bidra till att tydliggöra
platsen Eskilstuna, dess besöksmål och tillgångar i enlighet med platsvarumärket
Eskilstuna.
Skyltprogrammet omfattar hela Eskilstuna kommunkoncern. Programmet ska
tillämpas när nya skyltar sätts upp, gamla ändras eller vid behov av tillfällig
skyltning.
Programmet blir särskilt aktuellt vid utveckling av hela stadsdelar,
bostadsområden, handelsområden och friluftsområden. Det kan även användas som
ett verktyg för att stärka befintliga besöksmål.
Programmet förväntas inte leda till extra kostnader. Finansiering av skyltar ska
precis som idag ske inom befintliga projektbudgetar och befintlig ram. Det kan
leda till lägre kostnader genom en mer effektiv organisation med en tydlig
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och bolag.
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Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till skyltprogram remitteras till
berörda förvaltningar och bolag; stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stads nämnd,
kultur- och fritidsnämnden Eskilstuna kommunfastighet AB, Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB och Destination Eskilstuna AB.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, för yttrande
Torshälla stads nämnd, för yttrande
Kultur- och fritidsnämnden, för yttrande
Eskilstuna Kommunfastighet AB, för yttrande
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, för yttrande
Destination Eskilstuna AB, för yttrande
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KSKF/2015:468

§6
Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i
Eskilstuna kommun
Beslut
1. Förslag till riktlinjer för stadsnära odling på kommunal mark remitteras för
yttrande till samtliga nämnder.
2. Yttranden ska inkomma senast den 3 maj 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ”Strategi för Eskilstuna
kommunkoncerns stadsdelsutveckling 2013-2015” antogs den 13 mars 2013 av
kommunfullmäktige. Av strategin framgår att möjligheter för utökad stadsnära
odling ska utredas under 2013. En kommun kan hantera denna fråga på många
olika sätt och ha olika ambitionsnivåer. Det har tagit tid att orientera sig i frågan
och hitta rätt inriktning, därav förseningen av ärendet.
Stadsodling kan fylla många syften. Odling kan förstärka ett områdes attraktivitet
och trygghet, men också öka graden av självförsörjning. Odling kan utgöra en
meningsfull sysselsättning och vara en källa till gemenskap för boende i området.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för stadsnära
odling på kommunal mark. Riktlinjerna ska vara ett stöd för kommunens
förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner och
verksamheter. Riktlinjerna beskriver odlarnas ansvar och kommunens ansvar som
förvaltare. Därmed berörs främst stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads
förvaltning, som kan skriva skötselavtal med odlare.
Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp med representation från
kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning.
Riktlinjerna föreslås gälla åren 2016-2019 och ska sedan revideras.
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Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till riktlinjer ska remitteras till
samtliga nämnder för yttrande.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för yttrande
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KSKF/2015:560

§7
Återrapportering av stadsdels-utvecklingsprojektet
LaRS i Lagersberg, Råbergstorp och Stenby 20132015
Beslut
1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att implementera
rekommendationer och förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att Projektet LaRS lämnar
nu en slutrapport över utvecklingsarbetet under verksamhetsåren 2013-2015.
Rapporten innehåller en redovisning av måluppfyllelse och aktiviteter som
grundats i kommunfullmäktiges antagna strategi för stadsdelsutveckling, 13 maj
2013, och i den av kommunstyrelsen, den 12 februari 2013, antagna Plan för
stadsdelsutveckling.
Kommunstyrelsen har under projekttiden erhållit delrapporter och tillställts
informationsmaterial, bland annat genom områdestidningen LaRS-bladet.
Arbetet har växlats in i verksamhetsplaner och i kommunala åtaganden.
En särskilt inrättad styrgrupp för stadsdelsutveckling har under 2015 följt även
detta arbete, parallellt med det pågående stadsläkningsarbetet i regi av
stadsbyggnadsförvaltningen.
Olika workshops har hållits och samspelet med Eskilstuna Kommunfastighetser
ABs områdesarbete ”Sköna, gröna Lagersberg” har varit nära och fruktbart. Under
projekttiden har även en certifieringsmodell för stadsdelar diskuterats och prövas
utifrån SGBC- Sweden Green Building Councils anpassning av det engelska
BREEAM-konceptet. Projektet har dock inte gått vidare i det arbetet, men 2016
knyts stadsdelsutvecklingsarbetet till ett förbättrat koncept, Citylab. Detta koncept,
också framtaget av SGBC.
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Arbetet har koordinerats genom kommunledningskontoret, Demokrati och Välfärd,
letts av utvecklingsdirektören som utsett projektledare. Till arbetet har även en
resursgrupp för stadsdelsutveckling varit knuten.
Rapporten beskriver och värderar arbetets dubbla syften, dels att stabilisera
utvecklingsarbetet och mobilisera för ytterligare kvalitativ utveckling och dels att
få till stånd en hållbar modell och praktik för utvecklingsarbetet som på olika sätt
lyfter området och blir mönsterbildande för kommunens fortsatta
stadsdelsutveckling.
Projektet har av denna anledning också beforskats av Mälardalens Högskola inom
ramen för Samhällskontraktet. Två rapporter har här publicerats och den tredje
rapporten, slutrapporten, publiceras och sprids under januari 2016.
Rapporten innehåller också särredovisning av utfall i en enkät om trivsel och av ett
Delprojekt Navigeringshjälp.
Arbetet sammanfattas i en rekommendation om fortsatta satsningar på barn och
unga i form av aktiviteter, mötesplatser för alla och ökade åtgärder för trygghet.
Dessutom förordas bred extern samverkan på platsen och fokus på kommunala
verksamheter i stadsdelen och på insatser för arbete och utbildning.
Projektet har finansierats genom medel i kommunledningskontorets, demokrati och
välfärds ram, genom årsbidrag från kommunstyrelsens allmänna anslag och genom
delar i anslag för bosociala åtgärder. Budget för samhällskontraktet har finansierat
högskoleforskningen genom stöd till samverkansområdet Hållbar
Samhällsutveckling.
Projektet bedöms ha lett till förbättringar i stadsdelen och betytt mycket för
skapandet av en empiri och modell för fortsatt arbete. På så sätt bidrar
arbetet till ökad uppfyllelse av de strategiska målen Attraktiv stad och Social
uthållighet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Marie Svensson (S), Annelie Klavins Nyström (M), Arne Jonsson
(C), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2015:611

§8
Delrapport om stadsdelsutvecklingsarbetet i
Skiftinge, Sal och Ärsta 2015-2016, Eskilstuna
kommun
Beslut
Delrapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att den 11 augusti 2015
fattade kommunstyrelsen beslut om Plan för utveckling av Skiftinge, Sal och Ärsta.
Planen har benämnts ”Snyggare Tryggare Skiftinge”.
Planen bedrivs i projektform, har en projektledare genom
kommunledningskontoret, Demokrati och Välfärd och projektägare är
utvecklingsdirektören. Syftet med projektet är att ”fram till slutet av 2016 skapa
ökad trygghet, fler aktiviteter samt utveckla organisations- och näringsliv i
Skiftinge”. Planen bidrar även till att utveckla en hållbar modell för
stadsdelsutveckling.
Resultatet hittills i arbetet under hösten 2015 kan sammanfattas i en etablering av
Skiftingenätverket, som har en kommungemensam ledning och som verkar för flera
gemensamma aktiviteter exempelvis i form av Trygghetsvandringar, stormöten,
tematräffar och tillskapandet av en särskild nattvandringsgrupp (nattvandring.nu).
Under hösten har en analys gjorts av en större sommarenkät i stadsdelen, drygt 200
svar har inkommit, som visar att skiftingeborna generellt trivs i och är stolta över
sin stadsdel och känner större trygghet än vad som redovisas i externa
undersökningar och media.
Under 2016 fortsätter arbetet enligt planen och särskilt kommer fokus att läggas på
kommungemensamt samarbete och lokalt trygghetsarbete.
Budget för utvecklingsarbetet har tidigare framtagits. Resurser har tillskjutits ur
Kommunledningskontorets -Demokrati och Välfärds driftram, projektmedel ur
kommunstyrelsens allmänna anslag och medel ur anslag för bostadssociala medel
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2015 och 2016. Redogörelse för resurser finns även beskriven i särskilt ärende till
kommunstyrelsen om disposition av bosociala medel 2016.
Stadsdelsutvecklingsarbetet kommer tydligare 2016 att harmonieras med övrigt
stadsdelsutvecklingsarbete i pågående stadsläkningsinsatser, framtagande av
utvecklingsmodell och inlemmande av arbetet i konceptet Citylab, en
stadsutvecklingsmodell framtagen av SGBC- Sweden Green Building Central.
Detta säkrar hållbar utveckling och ökar effektiviteten i arbetet genom mer
sammanhållen styrning, vilket bör positivt påverka kommunens strategiska mål.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2015:562

§9
Rapport om Eskilstuna kommuns arbete med att
förebygga social oro
Beslut
1. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att implementera rapportens
rekommendationer.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
29 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att social oro i form av
upplopp har blivit vanligare under 2000 talet i många svenska städer. Eskilstuna
har inte varit utsatt för några allvarligare händelser av social oro men det är viktigt
att Eskilstuna kommun bygger upp en beredskap och en systematik kring social oro
för att först och främst förhindra att det uppkommer men även hur eventuella
händelser bör hanteras.
Kommunledningskontoret har under 2015 kartlagt hur Eskilstuna kommun bör
arbeta med att förbygga och hantera eventuell social oro. Utredningen har gjorts på
kommunledningskontoret, Demokrati och välfärd och presenterar i denna rapport
flera rekommendationer för hur kommunen bör arbeta med social oro på både lång
och kort sikt. Rapporten har framskrivits av Mattias Berglund, utvecklare och
utredare på kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag från utvecklingsdirektören
som ett led i arbetet med förbättrad beredskap i kommunen. Utredningen och den
nu föreliggande rapporten har stöd i aktuell forskning om segregation, bygger på
en modell för områdesanalyser samt på lärdomar från arbetet i Västerås, Stockholm
och Göteborg.
Utredningen presenteras i form av en analytisk rapport med rekommendationer för
kommunens arbete med social oro samt fungerar som teoretisk bakgrund till de
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områdesanalyser som gjorts, görs och ska göras i exempelvis LaRS (Lagersberg,
Råbergstorp och Stenby), Skiftinge, Nyfors och Fröslunda/Brunnsbacken
Rapporten visar att Eskilstuna har stora socioekonomiska skillnader och att flickors
och pojkars chanser till självförverkligande och delaktighet ser väldigt olika ut
beroende på vart de bor. Detta medför sociala gap som kan utvecklas till risker och
skapa social oro, våldshändelser och upplopp.
Kommunledningskontoret har koordinerat framtagandet av rapporten och har
därför inga ytterligare synpunkter.
Kommunledningskontoret föreslår att rapporten godkänns och att resultaten
används genom att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att
implementera utredningens rekommendationer. Trygga Eskilstuna bör delta i
arbetet genom prioriteringar i verksamhetsplaner och i
samverkansöverenskommelsen med polisen.
Utredningens rekommendationer medför inga direkta finansiella konsekvenser då
de kan hanteras inom ramarna för nuvarande organisation men med vissa
förändringar i arbetssätt. En bättre samordning av allt stadsdelsarbete kring social
uthållighet bör kunna bidra till effektiviseringar i form av större fokus för varje
projekt samt en mindre risk för dubbelarbete.
Att genomföra detaljerade kartläggningar av hur den socioekonomiska
sammansättningen ser ut bidrar till det strategiska målet social uthållighet genom
att fungera som underlag för hur det faktiskt ser ut i olika delar av Eskilstuna och
hur resurser kan riktas där behoven är som störst och därmed göra störst nytta.
Ett väl fungerande förebyggande arbete bidrar långsiktigt till att frigöra resurser
som annars skulle behöva läggas på akuta insatser.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras. Om
ärendet inte återremitteras yrkar Kim Fredriksson (SD) i andra hand bifall till
kommunledningskontorets förslag.

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



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om återremiss av ärendet.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får
ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, finns enbart bifallsyrkande till
kommunledningskontorets förslag som kommunstyrelsen får ta ställning till.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa en proposition på om ärendet ska återremitteras
eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2015:608

§ 10
Disposition av medel för bostadssociala åtgärder
2015 och 2016
Beslut
Redovisning av de bostadssociala medlen 2.2 miljoner kronor för år 2015 och plan
för år 2016 godkänns.

Jäv
Maria Chergui (V) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
29 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att tidigare år har
kommunledningskontoret, under 2015, disponerat medel från Eskilstuna
Kommunfastighet ABs resultat från 2014. Dispositionen av medlen har skett enligt
Boverkets rapport 2013:1 med regler för Värdeöverföringar från allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag.
En redovisning av den planerade användningen gavs kommunstyrelsen i samband
med årsredovisning 2014 och planen sändes in till länsstyrelsen enligt stipulerade
regler i juli 2015.
Medlen används dels i samverkan med Eskilstuna Kommunfastighet AB där
rådighet över fastighetsbeståndet finns men också i övrigt enligt den plan för
prioriterad stadsdelsutveckling som antagits av kommunfullmäktige, och där lokala
planer sedan 2013 finns för LaRS (Lagersberg, Råbergstorp och Stenby) och från
2016 för Skiftinge. Medlen används också för stöd till stadsdels- och
områdesutveckling i icke-kommunal regi, där arrangörer ansöker om stöd från
kommunledningskontoret.
I sammanställningar, bilagor tillhörande ärendet, framgår användningen av medel
för bosociala åtgärder. Prioritering sker till projekt, utvecklingsarbeten och
arrangemang som bedöms öka områdets attraktivitet, stimulera gemenskap och
trivsel och stödja integrationsarbetet.
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Kommunledningskontoret kombinerar de givna medlen med medel i egen ram för
stadsdelsutveckling samt särskilt erhållet stöd ur kommunstyrelsens allmänna
anslag.

För 2016 har här kommunstyrelsen anvisat 300 000 kronor för
stadsdelsutvecklingsarbetet i Skiftinge. Detta finns beskrivet i den av
kommunstyrelsens antagna utvecklingsplan.
Planen för de bosociala medlens användning 2.2 miljoner kronor innehåller även
stöd till Årbyföreningens arbete med hållbar utveckling. Denna ansökan uppgår till
500 000 kronor, men kommunledningskontoret bedömer i likhet med beslut om
ansökan 2015 att enbart 200 000 kronor bör beviljas (stöd till samordningstjänsten)
och kan inrymmas i anslag för bosociala åtgärder 2016
De bostadssociala medlen möjliggöra profilerat arbete i stadsdelar och
bostadsområden och är således viktiga för kommunens samtliga strategiska mål
och planer, men är särskilt betydelsefulla i arbetet med social uthållighet.
För 2016 riktas insatserna tydligare mot trygghetsskapande åtgärder.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Kommunledningskontoret , ekonomi och planering
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KSKF/2015:569

§ 11
Samverkanöverenskommelse mellan Eskilstuna
kommun och Polismyndigheten 2016-2019
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun
2016-2019 antas.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 november 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att
samverkansöverenskommelsen är ett avtal mellan Polismyndigheten och Eskilstuna
kommun. I överenskommelsen har man kommit överens om vissa åtaganden
gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter som ska gälla under
perioden 2016-2019. Överenskommelsen följs upp kontinuerligt i Trygga
Eskilstuna.
Samverkansöverenskommelsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I
förhållande till tidigare överenskommelser har några förändringar gjorts.
Tidsperioden har förlängts då långsiktighet och uthållighet är ännu viktigare i det
kommande arbetet. Överenskommelsen föreslås gälla över mandatperioden och
inte revideras under valåret.
Dessutom har en tydligare lägesbild samt en gemensam problembild skrivits fram.
Det finns också tydligare mätbara mål samt en kommunikationsplan med i
åtagandeplanen.
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Arbetet ryms i huvudsak inom ordinarie verksamhet. Den koordinatorsfunktion
som föreslås och som i enlighet med samverkansöverenskommelsen och Trygga
Eskilstunas verksamhetsplan för 2016 har arbetsfokus i Fröslunda och Lagersberg
kommer att finansieras av bosociala medel under 2016. Den samlade användningen
av bosociala medel redovisas i ett separat ärende med trygghetsaspekten inskriven.
Överenskommelsen resulterar i ökad effektivitet då samverkan kring uttalade
aktiviteter genomförs. Åtagandena bygger på långsiktighet och uthålliget som följs
upp kontinuerligt.
Överenskommelsen tar höjd i den nya polisorganisationen och det lokala arbetet
med medborgarlöften, vilket säkrar fokus i trygghetsskapande åtgärder, den är
integrerad i Trygga Eskilstunas arbete, där polisen deltar. Den är avstämd emot
kommunens socioekonomiska arbete enligt det strategiska målet Social uthållighet
och den gjorda analysen av hur social oro kan förebyggas.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar, med instämmande från Seppo Vuolteenaho (SD),
bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg (bilaga A).
Annelie Klavins Nyström (M), Ingrid Sermeno Escobar (MP) samt Maria Chergui
(V) yrkar först bifall till kommunledningskontorets förslag, därefter avslag på Kim
Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledingskontorets förslag med en
reservation (bilaga B).

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


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



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om tillägg.



Annelie Klavins Nyströms (M) med fleras yrkande om avslag på Kim
Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden.
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Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget tilläggsyrkandena. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim
Fredrikssons (SD) förslag om bifall till tilläggsyrkandena ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå tilläggsyrkandena.
______
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KSKF/2015:587

§ 12
Överenskommelse mellan Migrationsverket och
Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslut 2015-12-10 § 289 upphävs
2. Eskilstuna kommun godkänner överenskommelsen mellan Migrationsverket
och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige. Överenskommelsen gäller från 1 mars 2016.
3. Kommundirektör Pär Eriksson får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen beslutade
den 10 december att godkänna en överenskommelse mellan Migrationsverket och
Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare
i Sverige, så kallade ensamkommande barn. Överenskommelsen skulle börja gälla
från 1 januari 2016. Överenskommelsen var feldaterad och därför behöver beslutet
rivas upp och ett nytt beslut fattas med en överenskommelse som gäller från 1 mars
2016.
Denna övergripande överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse om
mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.
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Överenskommelsen tydliggör Eskilstuna kommuns åtaganden samt rätt till
ersättning för varje s.k. ensamkommande barn. Även överenskommelsens
fortlöpande giltighet och eventuella uppsägning regleras i förslaget.
Den nya överenskommelsen medför två ändringar av formalia:
(1) Tidigare överenskommelse refererade till sig själv för ersättning;
”Kommunen erhåller som en följd av denna överenskommelse…” vilket numera är
ersatt av
”Kommunen erhåller som en följd av en överenskommelse…” (§ 6).
(2)Tidigare överenskommelse benämner specifikt - asylsökande barn;
”… tillhörande överenskommelse om boendeplatser för asylsökande barn.” vilket
numera är ersatt av
”…tillhörande överenskommelse om boendeplatser.” (§ 13).
Kommunstyrelsen beslutar om sitt deltagande i överenskommelsen utifrån beslutet
om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för integration och
flyktingmottagande (KSKF/2012:112 § 97)
Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen överenskommelse förtydligar
ansvaret och föreslår att kommunstyrelsen antar överenskommelsen enligt
Migrationsverkets förslag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


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



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om avslag på
kommunledningskontorets förslag.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Sarita Hottis (S) med
fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:588

§ 13
Överenskommelse mellan Migrationsverket och
Eskilstuna kommun om anordnande av blandade
platser, dvs boende för såväl asylsökande
ensamkommande barn som ensamkommande barn
med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i
Sverige
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslut 2015-12-10 § 290 upphävs.
2. Eskilstuna kommun godkänner överenskommelsen mellan Migrationsverket
och Eskilstuna kommun om anordnande av blandade platser (boende för
såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med
uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige). Överenskommelsen
gäller från 1 mars 2016.
3. Kommundirektör Pär Eriksson får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen beslutade
den 10 december att godkänna en överenskommelse mellan Migrationsverket,
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Eskilstuna kommun om anordnande av
boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn
med uppehållstill-stånd utan legal vårdnadshavare i Sverige. Överenskommelsen
skulle börja gälla från 1 januari 2016. Överenskommelsen var feldaterad och därför
behöver beslutet rivas upp och ett nytt beslut fattas som gäller från 1 mars 2016.
Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om asylplatser och
resulterar i ett för Eskilstuna kommun utökat ansvar i boendefrågan genom den
tillkommande kategorin ensamkommande barn med uppehållstillstånd och genom
att boendeplatser för Eskilstuna kommun att hålla tillgängliga utökas.
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Med asylsökande menas personer som väntar på att få sitt asylärende avgjort. Efter
beviljad asyl meddelas givet uppehållstillstånd. Uppehållstillstånden kan vara
tillfälliga eller permanenta.
Enligt förslaget förbinder sig Eskilstuna kommun att tillhandahålla 300
boendeplatser för ensamkommande barn. Minst 200 av dessa platser är ämnade för
asylsökande barn. De 300 boendeplatserna är relationellt framräknade utifrån de
prognoser om flyktingströmmar som fungerat som beslutsunderlag för
Migrationsverket. De ovan nämnda boendeplatserna är tillsvidare tänkta att gälla
från och med 1 mars 2016 och kan komma att ändras genom senare avtal mellan
Eskilstuna kommun och Migrationsverket.
I överenskommelsen framgår bestämmelser som aktualiseras vid utebliven
prestation från endera av undertecknade parter. Även bestämmelser gällande
överenskommelsens fortlöpande, eventuell villkorsändring och upphörande så väl
som kommunens ekonomiska ersättning.
Enligt tidigare överenskommelser åtar sig Eskilstuna kommun en fortsatt
rapporteringsskyldighet till Migrationsverket angående lediga boendeplatser.
Kommunstyrelsen beslutar om sitt deltagande i överenskommelsen utifrån beslutet
om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för integration och
flyktingmottagande (KSKF/2012:112 § 97)
Det reella motagandet av ensamkommande barn har under flera år överstigit det
beräknade antalet (kvot) i gällande avtal.
Det är viktigt för Eskilstuna kommun att här godkänna föreslagen
överenskommelse då detta underlättar framtida planering och återsökning av
statsbidragsmedel enligt gällande schabloner.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna
Migrationsverkets förslag till överenskommelse.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
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Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


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



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Sarita Hottis (S) med
fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag ställs mot avslag till
detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:572

§ 14
Återrapportering av internkontroll 2015 för
kommunstyrelsen
Beslut
Återrapportering avseende internkontrollgranskning för kommunledningskontoret
och konsult och uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret tillsammans med konsult och uppdrag har inkommit
med en skrivelse i ärendet daterad den 16 december 2015. Av skrivelsen framgår
bland annat att internkontrollgranskning har genomförts enligt fastställd
internkontrollplan 2015 för kommunledningskontoret och konsult och uppdrag.
Granskningen visar inga väsentliga avvikelser.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2015:573

§ 15
Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen
Beslut
Internkontrollplanerna för 2016 avseende kommunledningskontoret och konsult
och uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret tillsammans med konsult och uppdrag har inkommit
med en skrivelse i ärendet daterad den 16 december 2015.
Av skrivelsen framgår bland annat att i internontrollplanen ingår två
kontrollmoment som fastställts av kommunfullmäktige, F1 och F2. I
kommunledningskontorets internkontrollplan 2016 ingår dessutom två
kontrollmoment som överförts från slutrapport internkontroll 2015.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, ledningsstab
Konsult och uppdrag
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KSKF/2015:119

§ 16
Svar på motion - Inför en testperiod med möjlighet
för krogarna i centrum att ha längre serveringstider
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att i en motion från den 17
februari 2015 lämnar Stefan Krstic, Folkpartiet Liberalerna ett förslag om att införa
en testperiod med möjlighet för krogarna i centrum att ha längre serveringstider.
Samtliga krogar i centrum stänger i dag klockan 02:00. Anledningen till förslaget
är att motionären menar att då alla krogar stänger samtidigt, så skapas en
mötesplats för våld i centrum. En annan anledning är att man skulle motverka
svartklubbar och fler efterfester där väldigt unga minderåriga får i sig stora
mängder alkohol.
Motionären skriver att både Kalmar och Visby har testat att förlänga
serveringstiderna vilket resulterat i till kraftiga minskningar av våldsbrotten i
anslutning till krogarna. Utöver förlängda serveringstider behövs även en
förbättrad samverkan mellan polisen, ordningsvakter och krögare i Eskilstuna för
att minska våldsbrotten
Förslaget från motionären är att ge kommunstyreslen i uppdrag att införa en
testperiod för krogarna i Eskilstuna centrum med möjligheten att ha längre
serveringstider.
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Socialnämnden föreslår att motionen avslås då förslaget inte anses bidra till en
ansvarsfull alkoholservering och ett ansvarsfullt alkoholbruk. Det går heller inte i
linje med mål som finns i handlingsplanen mot alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT). Förslaget anses även leda till ökade kostnader för samhället i form
av ökad tillsyn från kommunen och ökad polisiär närvaro. Det finns också en
otydlighet vad som egentligen har lett till minskningen av våldsbrott i de
kommuner som motionären nämner, om det är de förlängda serveringstiderna eller
en ökad polisiär närvaro och ökad samverkan med ordningsvakter som har varit
orsaken.
Kommunledningskontoret ställer sig negativ till förslaget att under en testperiod
förlänga serveringstiderna på krogarna i centrum både utifrån ett alkoholpolitiskt
perspektiv och att det i kommunens handlingsplan mot ANDT 2013-2015 står att
det mest effektiva mot att minska skadeverkningar och problem relaterat till
alkohol, narkotika, dopning och tobak är att begränsa tillgång och tillgängligheten.
Det bidrar heller inte till en ansvarsfull alkoholservering från krogarnas sida.
En annan anledning är ökade samhällskostnader i form av ökad polisnärvaro och
ökad tillsyn från kommunen.
De kommuner som har nämnts i motionen är inte jämförbara med Eskilstuna då de
är stora sommarturistorter. Enligt polisen är det en helt annan publik och kategori
av människor som går på krogen där än här i Eskilstuna. Motionären räknar upp att
för både Visby och Kalmar handlade resultatet av minskat våldsbrott av både
förlängda serveringstider, ökad polisär närvaro, ökad samarbete med polis och
ordningsvakt, ansvarsfull alkoholservering samt förändring i den fysiska miljön
som belysning. Det går då inte att konstatera vad som egentligen var anledningen
till minskat våldsbrott, det kan ha hjälpt med enbart ökad polisiär närvaro.
Information från polisen har samlats in utifrån motionen. Polisen tror att förlängda
serveringstider enbart skulle innebära ännu fler berusade personer, men en timme
senare. Polisen har under de senaste 3-4 åren haft en ökad polisiär närvaro i
anslutning till krogmiljön, utifrån det hot-spots arbete som drivits av Brå och där
Eskilstuna var en av pilotkommunerna som deltog i projektet.
Om en testperiod ska genomföras där krogarna i centrum får möjlighet att testa
längre serveringstider så krävs ett gott samarbete och ett gemensamt beslut mellan
kommun, polis och krogägare. Förlängda serveringstider skulle innebära en hårdare
reglering för de krogar som skulle få utökad tid till klockan 03.00. Det skulle inte
gälla alla krogar utan ett fåtal. De krogar det skulle kunna tänkas gälla är de som
beskrivs som nattklubb och som har tillstånd för dans. (Harrys, Grappa och
Gränden/Biff& Grill). Det är också viktigt att ha en beredskap för konsekvenser
som till exempel att våldsbrotten skulle öka och att krogarna inte skulle
upprätthålla en ansvarsfull alkoholservering.
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Kommunledningskontoret föreslår att frågan kring öppettider fortsätter att
diskuteras inom ramen för ”Purple flag”. ”Purple flag” syftar till en ökad
samverkan mellan krognäringen, övriga näringslivet, fastighetsägare, polis och
kommun. Målet är att kvällsekonomin ska öka i centrum men också att brottslighet
ska minska samt öka tryggheten.
Ansvaret för tillsyn av tobak och alkohol flyttas över från socialnämnden till miljö
och räddningstjänstnämnden från 2016. I samband med revidering av nämndernas
reglemente fick miljö- och räddningstjänstnämnden uppdrag att revidera
riktlinjerna för alkoholservering. I samband med revideringen kan det vara bra att
genomföra en dialog med krogägarna i centrum gällande öppettider i syfte att få
krogägarna mer delaktiga och skapa en bättre samverkan.
Ett utökat samarbete mellan krogarna, ordningsvakter, kommun och polis har
påbörjats, inom ramen för ”krogar mot knark”. Nästa steg är att polisen genomför
en heldagsutbildning för krogpersonal kring tecken, symptom och hur man hanterar
narkotikapåverkade personer på krogen. ”Krogar mot knark” syftar också till ökad
samverkan men främst att minska narkotikaanvändande och narkotikaförsäljning i
krogmiljön.
Västerås stad har genomfört en testperiod med att vissa krogar i centrum har
serveringstider till 03.00, några till 02.00 och några till 01.00, som har resulterat i
minskade våldsbrott, bättre samverkan med och mellan krogarna. Det kan dock inte
konstateras att det är de förlängda öppettiderna som har gett det resultatet. Det kan
i stället vara den ökade samverkan, en ökad polisiär närvaro och/eller att
ordningsvakter har utbildats.
Med en begränsad tillgänglighet på alkohol minskar vi risken att människor
utvecklar missbruk och beroende. Motionärens förslag skulle innebära ökad
tillgänglighet på alkohol och därmed också öka risken att fler personer berusade
sig. Dessutom skulle förslaget öka kostnaderna för samhället utifrån bland annat
ökad polisnärvaro. Däremot skulle förlängda serveringstider för ett fåtal krogar
kunna innebära minskad friktion av människor vid stängningsdags och därmed då
minskad risk för våldsbrott. Det finns dock inget belägg för att det skulle ske.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Marie Svensson (S), Lars-Göran Karlsson (S), Arne Jonsson (C),
Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande avslag på motionen.
Niklas Frykman (L), Jari Puustinen (M) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


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



Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till 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
beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå motionen.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå motionen, röstar JA.
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionen, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Lars Göran Karlsson (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 (MP)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykmans (L)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Sarita Hotti (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

4

0
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Omröstningsresultat
Med 11 JA-röster för bifall till Sarita Hottis (S) med fleras förslag mot 4 NEJröster för bifall till Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag,
innebärande att bifalla kommunledningskontorets förslag att avslå motionen.
_____
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KSKF/2015:276

§ 17
Svar på medborgarförslag - Öka antalet bostäder i
centrala Eskilstuna genom att flytta de gamla och
tomma husen i kv Vapensmeden 1 och istället bygga
bostäder på platsen
Beslut
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med
stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, ta fram ett förslag
som möjliggör bostäder och verksamhetsfastigheter på Vapensmeden 1.
2. Medborgarförslaget förklaras besvarat.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
12 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om
att kommunen ska öka antalet bostäder i centrala Eskilstuna genom att flytta de
gamla och tomma husen i kvarteret Vapensmeden 1 och istället bygga bostäder på
platsen, har den 17 april 2015 lämnats in till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har den 27 augusti, § 179, beslutat att medborgarförslaget ska
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
År 2007 fick Structor Projektutveckling uppdraget att utföra en förstudie om
fastighetens förutsättningar för framtida användning. Detta resulterade i en rapport
som ger en historisk bakgrund och beskriver fastigheten och byggnadernas skick.
Slutsatsen av rapporten var att i det skick byggnaderna är för närvarande är det
svårt att hitta någon som är villig att betala för att nyttja dem. Förutom stora
renoveringsbehov av ytskikt, saknas vatten, avlopp och toalett och modern
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uppvärmning. Upprustning till uthyrbart skick, oavsett ändamål, är mycket
kostsamt.
Att låta fastigheten stå outnyttjad i väntan på framtida användning är dock förenat
med årliga kostnader. Nedlagda kostnader finns redan för inköp av fastigheten och
flytt av byggnader. Drifts- och underhållskostnader tillkommer.
Kommunledningskontorets bedömning är att genomförandet av medborgarförslaget
inte kan ske utan att en ny analys av förutsättningarna för en exploatering av
fastigheten görs. Flera olika förslag på exploatering av fastigheten har redan
presenterats, men inget har lett vidare till skarpa åtgärder.
Med anledning av det stora behovet av bostäder som föreligger, föreslår
kommunledningskontoret att ytterligare en prövning av möjligheterna att tillskapa
en mindre mängd bostäder och verksamhetslokaler genomförs. En förutsättning för
detta kan vara en flytt av vissa byggnader. Kommunledningskontoret får i uppdrag
att ta fram ett förslag som möjliggör bostäder på platsen, i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Mona Kanaan (S), Annelie Klavins Nyström (M) samt Kim
Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar avslag på punkten ett (1) till förmån för en ny punkt
enligt följande, Liberalernas förslag;
Kommunledningskontroet får i uppdrag att sälja fastigheten Vapensmeden 1.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


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



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag i punkten
ett (1).

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag i punkten två (2). Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag.
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Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att
kommunledningskontorets förslag i punkten ett (1) ställs mot Niklas Frykmans (L)
förslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i punkten ett (1).
______
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KSKF/2015:363

§ 18
Svar på medborgarförslag - Skapa ett Mälar-västligt
storstadsalternativ till Stockholmsregionen
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om
att skapa ett Mälar-västligt storstadsalternativ till Stockholmsregionen genom stora
investeringar i transportinfrastruktur för supersnabba kommunikationer mellan
Eskilstuna och Västerås har lämnats in till kommunfullmäktige den 10 juni 2015.
Förslaget uppfyller de formella kraven som enligt kommunallagen ställs på
medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015, § 185, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Att skapa ett Mälar-västligt storstadsalternativ till Stockholmsregionen är en del i
arbetet med 4 Mälarstäder, ett samarbete mellan Eskilstuna kommun, Västerås
Stad, Enköping och Strängsnäs kommuner. Avsiktsförklaringen om samverkan har
åtta punkter varav en handlar om förbättrade kommunikationer mellan städerna.
Varje punkt ska följas av en handlingsplan och för kommunikationer/infrastruktur
har handlingsplan beslutats av kommunstyrelserna i alla fyra kommunerna.
Handlingsplanen för infrastruktur består av tre delar, en att ta fram ett förslag på ett
”Mälardalspaket” för infrastrukturinvesteringar, en om gemensamt
informationsmaterial om paketet samt en del som handlar om samverkan kring
logistiklösningar.
För närvarande arbetar en grupp med representanter för de fyra kommunerna på ett
förslag på innehållet i ett Mälardalspaket för infrastruktur. Detta förslag ska sedan
bli kommunernas gemensamma inspel till såväl den nationella/statliga
infrastrukturplaneringen som görs under 2016 som till de länstransportplaner som
tas fram för Södermanlands, Västmanlands respektive Uppsalas län under 2016 och
2017.
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Mycket arbete har gjorts genom åren för ökade investeringar i förbättrad
infrastruktur regionen. Det senaste decenniets resultat av kommunalt och statligt
arbete i frågan kan beskrivas i följande punkter:
2011 var förstudie för ny järnväg med möjlighet till snabbare och tätare tågtrafik
mellan Eskilstuna-Västerås klar. En ny sträckning av järnvägen från Kvicksund till
Dingtuna samt dubbelspår hela vägen skulle medge 20-minuters trafik i båda
riktningarna med en restid på cirka 22 minuter. En parallell studie som visade på
den ekonomiska betydelsen ur olika perspektiv av ökad tillgänglighet EskilstunaVästerås redovisades samtidigt.
2011 var förstudie för riksväg 56 klar. Kvicksund-Västjädra ingår i nuvarande
Nationell plan för transportinfrastruktur med planerad byggstart 2019 av 2+1 väg.
2012 Uppvaktning av Västerås och Eskilstunas kommunledningar på Trafikverkets
regionledning om fortsatt arbete med förbättrade kommunikationer mellan
städerna. Ledde till en överenskommelse mellan Trafikverket, kommunerna och
respektive läns länsplaneupprättare (Regionförbundet Sörmland samt
Västmanlands läns länsstyrelse) om att genomföra en så kallad Åtgärdsvalsstudie
för stråket Eskilstuna-Västerås.
2015 är åtgärdsvalsstudien klar. En rad åtgärder föreslås på såväl väg som järnväg.
Största satsningen skulle vara på järnvägen likt förstudien 2011. Total investering
cirka 3 miljarder kronor.
Åtgärdsvalsstudiens förslag måste nu finansieras för att kunna genomföras, i första
hand genom den statliga Nationella planen för transportinfrastuktur, vilken ska
revideras under 2016.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:391

§ 19
Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare
att åka tillbaka hem och bistå dem därefter
ekonomiskt i deras hemländer
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om
att hjälpa utländska tiggare att åka tillbaka hem och därefter bistå dem ekonomiskt
i deras hemländer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 7 augusti 2015.
Kommunfullmäktige tog beslut den 27 augusti 2015 att medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
Frågan om bistå utsatta EU-medborgare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter
ekonomiskt i deras hemländer kan uppfattas som ett uppdrag för kommunal
verksamhet. På senare år har ett stort antal utsatta EU-medborgare sökt sig till
bland annat Sverige och flera av dessa personer försörjer sig genom tiggeri.
Som medlem i EU innefattar Svensk lagförfattning även EU:s regelverk. Där ingår
bland annat den fria rörligheten för EU-medborgare som en grundprincip vilket
garanteras av EU. Det innebär att varje unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar har rätt att röra sig, bo studera, arbeta, etablera sig eller
tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av
sin nationalitet.
För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än
tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande
med verklig möjlighet att få en anställning, studerande med heltäckande
sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars
försörjning eller enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men ha en
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heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina
familjemedlemmars försörjning. Utan möjlighet till egen försörjningsträcker sig
rätten att uppehålla sig i Sverige till högst tre månader.
Beslut om avvisning fattas av Migrationsverket eller Polismyndigheten. Beslut om
utvisning fattas av Migrationsverket.
Kommunen är skyldig att lämna understöd om en person ansöker om bistånd och
om det behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Ett sätt att se om behovet
kan tillgodoses på annat sätt är att som en första åtgärd vara att efterhöra med
aktuell ambassad om ambassaden har möjlighet att bistå sin medborgare med
medel till hemresa. Om ambassaden lämnar besked om att de kan bistå sin
medborgare så kan respektive vistelsekommun bistå med medel för resa till
ambassaden. I annat fall kan bistånd lämnas för biljett från vistelsekommun direkt
till hemlandet. Utöver det kan annat bistånd bli aktuellt, om det gäller bistånd för
mat eller härbärge. Alla beslut enligt socialtjänstelagen ska ske efter ansökan och
efter en individuell bedömning av sökandes behov.
Internationellt bistånd är ett statligt ansvar. Under vissa specifika förutsättningar i
4-9 §§ lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan dock även kommuner
och landsting lämna visst bistånd. Kommuner och landsting får lämna bistånd i
form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får
svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomisk ersättning får endast lämnas
för att genomföra utbildning och rådgivning. Bistånd till ett land som får svenskt
statligt bistånd ska anmälas till Sida. Bistånd till ett land som inte får statligt
bistånd får lämnas i form av utrustning som kommunen eller landstinget inte längre
behöver i sin verksamhet. Därutöver måste regeringen ge sitt tillstånd. Möjligheten
för kommuner och landsting att genomföra insatser i ett annat EU-land är alltså
mycket begränsad.
Kommunen kan inte tillhandahålla direkta ekonomiska bistånd till människor i
andra länder. Kommunen kan inte heller, utöver vad lagföreskrifter fastslår, avhysa
EU-medborgare eller utge ekonomiskt bistånd till personer i annat land.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås, då man inom
regelverk för ärendet inte har rätten till att avhysa eller bistå utsatta EUmedborgare utöver vad som föreskrivs i lag.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl (M) samt Arne Jonsson
(C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:396

§ 20
Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna
Eskilstunaån för båttrafik
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.
Ingrid Sermeno Escobar (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
22 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om
att arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 8 augusti 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015, § 193, att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och att ärendet därefter ska
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Ärendet har beretts av
kommunledningskontoret.
Förslagsställaren föreslår att politikerna bör ta fram en arbetsplan och ett
måldokument där man tittar på möjligheterna att både kortsiktigt och långsiktigt
öppna upp Eskilstunaån för båttrafik så att Eskilstuna blir en attraktiv turist- och
sommarstad som går att besöka med båt. Enligt förslaget skulle detta kunna nås
genom att höja tre broar till samma höjd som E20-bron (seglingsfri höjd 3,5 m) och
genom att göra en bro öppningsbar.
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Medborgarförslaget berör fyra broar i Eskilstunaån: den tidigare öppningsbara bron
(Brogatan) i Torshälla, bron vid Gökstensskolan i Torshälla samt Gap Sundins bro
och Gasverksbron i Eskilstuna.
Broar har idag en seglingsfri höjd mellan 1,2 meter och 1,95 meter. Gap Sundins
bro och Gasverksbron har en seglingsfri höjd på 1,2 m och bron vid
Gökstensskolan 1,95 meter. Den tidigare öppningsbara bron i Torshälla (Brogatan)
har idag inget maskineri eller el som möjliggör att bron öppnas. Brons seglingsfria
höjd är 1,86 meter.
Broarna används idag också för annan infrastruktur. Enligt Eskilstuna Energi och
Miljö AB finns det flera fjärrvärmeledningar under bron i Torshälla (Brogatan) och
under Gasverksbron. Dricksvatten- och VA-ledningar har också lagts i närheten av
broarna.
Frågan att öppna Eskilstunaån för båttrafik har diskuterats vid flera tillfällen
tidigare. Förslaget stämmer med den kommande översiktsplanens långsiktiga
ställningstaganden om näringsliv och fritid. Ställningstagandet lyder: ”Kommunen
ska verka för goda förbindelser med gång, cykel och kollektivtrafik samt för att
öppna vattenvägarna för sjöturism längs Eskilstunaån och sjötrafik.” Den
kommande översiktsplanen har en tidshorisont fram till år 2030.
Det finns ett antal tekniska begränsningar som behöver beaktas och diskuteras om
Eskilstunaån ska öppnas för båttrafik. Dessa frågor ska tas med i ett långsiktigt
perspektiv. Att höja broarna till samma höjd som bron över E20 (3,5 meter) skulle
innebära en omfattande ombyggnation av tre broar: bron vid Gökstensskolan, Gap
Sundins bro och Gasverksbron. Samtidigt behövs en ombyggnation av
infrastruktur, t.ex. fjärrvärmeledningar som idag är integrerade i broarna
genomföras. Bron i Torshälla (Brogatan) behöver utrustas med nytt maskineri för
att göra bron öppningsbar. Ombyggnation av broarna och annan infrastruktur
skulle utan tvivel medföra stora kostnader.
Kommunledningskontorets bedömning är att genomförandet av medborgarförslaget
innebär stora kostnader som i nuläget inte är möjliga att budgetera för och att en
kortsiktig arbetsplan därmed inte är aktuell. Istället kommer frågan om att öppna
vattenvägarna längs Eskilstunaån behandlas i aktualiseringen av översiktsplanen
som ska genomföras. Kommunledningskontoret föreslår därför att
medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
avslag på medborgarförslaget.
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Kim Fredriksson (SD), Niklas Frykman (L) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP)
yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Sarita Hottis (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag,
innebärande avslag på medborgarförslaget.



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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) förslag att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå medborgarförslaget.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Sarita Hottis (S) förslag, innebärande att bifalla
kommunledningskontorets förslag att avslå medborgarförslaget, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att
bifalla medborgarförslaget, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Lars Göran Karlsson (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 (MP)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykmans (L)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sarita Hotti (S), ordförande
Summa

X
10

4

1

Omröstningsresultat
Med 10 JA-röster för bifall till Sarita Hottis (S) förslag mot 4 NEJ-röster för bifall
till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, 1 ledamot avstår från att rösta, finner
ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Sarita Hottis (S) förslag,
innebärande att bifalla kommunledningskontorets förslag att avslå
medborgarförslaget.
_____
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KSKF/2015:415

§ 21
Svar på medborgarförslag - Genomför en
folkomröstning om flytt av en del åkattraktioner från
Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
10november 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att den 16 augusti 2015
inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att
kommunen genomför en folkomröstning om flytt av en del åkattraktioner från
Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015 att Medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
I Sverige har vi som statsskick en representativ demokrati, vilket innebär att
politiskt utövande sker av folkvalda representanter ifrån respektive politiskt parti
som befinner sig i riksdag, kommun, landsting och regering. Dessa politiska partier
konkurrerar i allmänna val om väljares röster vilket innebär att man som
medborgare har möjligheten att påverka politisk policy och likaså utkräva ansvar
från de styrande. Tanken med den representativa demokratin är att det skapas
förutsättningar för en hållbar och långsiktig politik där politiken utformas för en
övergripande helhetsbild.
I frågor som kan uppfattas vara av stor vikt och långsiktig betydelse, är
folkomröstningar, där medborgarna har möjligheten att ta direkt ställning, ett
värdefullt komplement till den representativa demokratin. Det svenska statsskicket
utgår främst från den representativa demokratin. Insyn och delaktighet i skapandet
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av politiska inriktningar är i första hand verktyget för medborgaren att påverka i
beslutsfattande. Genom val utses representanter för att framföra människors åsikter
och därigenom kan medborgare utkräva ansvar. En folkomröstning problematiserar
dessutom ansvaret för beslut, eftersom beslutet blir taget igenom en folkomröstning
och inte av ett politiskt organ.
Risken är stor att frågor som tas upp i folkomröstningar inte är anpassade för att
besvaras med ett ja- eller nejalternativ. Det i sig kan föranleda till att viktiga
aspekter och intressen bortses, vilket i sig innebär att man kanske inte når
konsensus i beslut.
Valdeltagandet i av kommunala folkomröstningar är i allmänhet låg vilket också
innebär att beslut som då tas igenom folkomröstning sannolikt inte återspeglar
eskilstunabornas vilja. För att samordna en folkomröstning med högt valdeltagande
krävs det att mycket resurser tillskjuts i frågan. Det blir alltså väldigt kostsamt för
kommunen att engagera medborgare till en folkomröstning i dessa mindre frågor
som enklare behandlas av våra folkvalda politiker.
Ett allmänt val i Eskilstuna kommun kostar cirka tre miljoner kronor att genomföra.
Ekonomiskt sett så är det bäst att genomföra en kommunal folkomröstning i
samband med allmänna val. I så fall tillkommer kostnader för tryck av valsedlar,
valkuvert, extra valurnor samt del av annonskostnader. (År 2006 cirka 120 000
kronor)
Även om folkomröstningar är ett värdefullt komplement till den representativa
demokratin bör de ses som undantag och enbart röra frågor som är av stor vikt och
har långsiktig betydelse. Frågan om placering av åkattraktioner från Parken Zoo
bedöms inte vara av den karaktären och därför föreslår kommunledningskontoret
att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) Göran Gredfors (M) samt Ingrid Sermeno Escobar (MP) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:472

§ 22
Svar på medborgarförslag - Lös snarast situationen
med tältläger vid Kjulavägen, Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
2 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att den 28 augusti 2015
inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att snarast lösa situationen
med tältläger vid Kjulavägen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2015 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Enligt förslagsställaren var det ett olovligt uppställt tältläger på Kjulavägen som
orsakade oro för bostadsområdet och ansågs vara av en sanitär olägenhet.
Situationen har sedan medborgarförslaget inkom förändrats och tältlägret finns inte
kvar. På lördagen, 28 oktober 2015 utförde kommunen en insats för att städa upp
området. Förslaget är därmed inaktuellt och kan inte längre behandlas.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget förklaras besvarat.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2015:5

§ 23
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS), kvartal 3, 2015
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 19 november 2015 samt
vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport den 19 november 2015, för kvartal
3, 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
4 december 2015. 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 3 2015 från barn- och utbildningsnämnden visar två
beslut som inte är verkställda.
Insänd rapportering från vård- och omsorgsnämnden visar totalt tio beslut som inte
är verkställda.
 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS: Sex beslut, en kvinna och fem
män. Två av dessa berodde på resursbrist, och fyra av ”annan anledning”.
 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS: Tre beslut, en kvinna och tre män.
Samtliga beslut har grundats av ”annan anledning”.
 Kontaktperson vuxna enligt 9 § 4 LSS: Ett beslut, en man.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet ej verkställda beslut
generellt inte ser ut att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
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Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut
är mycket viktigt för Eskilstuna kommun. Det påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.

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

§ 24
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 3, 2015
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 12 november 2015, Torshälla stads nämnd
beslut om rapport den 21 oktober 2015, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 19 november 2015, för kvartal 3 2015 anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
3 december 2015. 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 § 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 tredje kvartalet 2015 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden: För tredje kvartalet 2015 uppgår antalet ej verkställda beslut
inom tremånadersgränsen till 27 ärenden. Av dessa avser nio kontaktmannaskap,
13 boendestöd, tre vuxen/missbruk- insats, och två barn- och föräldrainsats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 18 pojkar/män och 9 flickor/kvinnor.
För dessa ärenden har det fram till och med september gått i genomsnitt cirka

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

58(63)

2016-01-26

5 månader sedan beslut om bistånd fattades. Under perioden har 37 ärenden
verkställts eller avslutats som angetts ha över tre månaders väntetid till
verkställighet.
Vård- och omsorgsnämnden: För tredje kvartalet 2015 uppgår antalet ej
verkställda beslut inom tremånadersgränsen till 54 ärenden. Av dessa avser 12
boendestöd, 1 boende med särskilt stöd enligt socialtjänstlagen, 1 växelvård, 1
dagverksamhet demens, 1 sysselsättning, 6 demensboende, 30 Äldreboende och 2
hemtjänst.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 15 män och 39 kvinnor. För dessa
ärenden har det fram till och med september gått i genomsnitt cirka
5 månader sedan beslut om bistånd fattades. Under perioden har 3 ärenden
verkställts eller avslutats som angetts ha över tre månaders väntetid till
verkställighet.
Torshälla stads nämnd: För tredje kvartalet 2015 uppgår antalet ej verkställda
beslut inom tremånadersgränsen till 10 ärenden. Av dessa avser 2
kontaktmannaskap, 3 boendestöd, 4 särskilt boende och 1 växelvård.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 5 pojkar/män och 5 flickor/kvinnor.
För dessa ärenden har det fram till och med september gått i genomsnitt cirka
5 månader sedan beslut om bistånd fattades. Under perioden har 4 ärenden
verkställts eller avslutats som angetts ha över tre månaders väntetid till
verkställighet.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är flera förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
just nu står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten
positivt för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2015:537

§ 25
Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken - SOU
2015:86
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till yttrande
över betänkandet Mål och myndighet – en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) och översänder yttrandet till
Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
14 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att regeringen beslutade den
3 april 2014 att tillsätta utredningen Uppföljning av utvecklingen mot jämställdhet
samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet (diarienummer
2014:55). Utredningens uppdrag har bestått av fyra delar:
1. Analysera och följa upp utvecklingen gällande jämställdhet mellan kvinnor
och män under den senaste tioårsperioden.
2. Analysera och bedöma hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts.
3. Bedöma om det finns skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och
indikatorerna.
4. Att utifrån en samlad analys av utvecklingen gällande jämställdhet pröva
om det finns skäl att överväga förändringar om hur jämställdhetspolitiken
ska organiseras och genomföras.
Betänkandet från utredningen – Mål och myndighet – en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) lämnades över till regeringen den 30
september 2015. Eskilstuna kommun har erbjudits möjlighet att lämna yttrande
över betänkandet.
Betänkandet innehåller förslag till regeringen om hur styrning och organisering av
jämställdhetspolitiken bör förändras för att bli effektivare och få en bättre
måluppfyllelse.
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Till betänkandet finns en samling forskarrapporter som redovisar hur
jämställdheten mellan kvinnor och män har utvecklats såväl nationellt som
regionalt under den senaste tioårsperioden. Uppföljningen och analysen har
genomförts i förhållande till de nuvarande jämställdhetspolitiska målen,
kompletterat med områdena hälsa, samt kultur och media inklusive sociala medier.
Eskilstuna kommun har med stort intresse tagit del av Jämställdhetsutredningens
analyser och förslag.
Eskilstuna kommun ställer sig bakom samtliga fyra förslag som utredningen
lämnar. Det grundar sig i den bild av utvecklingen av jämställdheten mellan
kvinnor och män som utredningen redovisar - att utvecklingen den senaste
tioårsperioden inneburit vissa framsteg, men inom flera områden står still eller till
och med går bakåt. Jämställdhetspolitiken behöver få en tydligare styrning för att
bli effektivare och nå målsättningen om ett jämställt samhälle.
Eskilstuna kommun instämmer i utredningens tankar om att det är viktigt att
tydligare betona det intersektionella perspektivet, livscykelperspektivet och
maskulinitetsnormernas koppling till resultatet av jämställdhetspolitiken.
Maskulinitetsnormer har börjat diskuterats mer i det våldsförebyggande arbetet
med koppling till delmål 4, Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Eskilstuna
kommun välkomnar en utveckling där normer om maskulinitet också kopplas till
övriga delmål och inte minst till det behandlande och stödjande arbetet med
våldsutsatta och våldsutövare.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet. daterat den
14 december 2015, samt att översända yttrandet till Socialdepartementet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

61(63)

2016-01-26

§ 26
Anmälan av delegationsbeslut januari 2016

1. KSKF/2015:94 – Anmälan av delegationsbeslut – Anmälan till
nämnd utifrån beslut fattade med stöd av nämnddelegation till
tjänstemän på konsult och uppdrag i inkassoärenden
Konsult och uppdrag har den 10 december 2015 inkommit med en
delegationsrapport gällande inkassoärenden punkt 8 i
delegationsordningen som skett mellan september – oktober 2015, som
anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2015:17 - Delegationsrapport om markärenden 2015
Kommunledningskontoret har den 16 december 2015 inkommit med en
delegationsrapport rörande markärenden 2015, som anmäls och läggs
till handlingarna.
3. KSKF/2015:543 – Anmälan av delegationsbeslut – Anmälan till
nämnd utifrån fattade med stöd av nämnddelegation till tjänstemän
godkännande som huvudman för fristående förskola och
fritidshem enligt 2 kap §, 2 st. SkolL
Kommunledningskontoret har den 17 december 2015 inkommit med ett
delegationsbeslut som fattats med stöd av punkt 11:1 i
kommunstyrelsens delegationsordning, rörande godkännande som
huvudman för fristående förskola och fritidshem enligt 2 kap. 7 §, 2 st.
SkolL. Delegationsbeslutet anmäls och läggs till handlingarna.
______
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§ 27
Anmälningsärenden januari 2016
1. KSKF/2015:43
Finansiell rapport för november 2015
Kommunledningskontoret har den 11 december 2015 lämnat in finansiell
rapport för november månad 2015.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning
den 30 november 2015 uppgick till 5 106,1 miljoner kronor jämfört med
4 098,3 miljoner kronor den 1 januari 2015.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 november 2015 till
3 466,0 miljoner kronor jämfört med 2 630,2 miljoner kronor den 1
januari 2015.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 november 2015 till 14,3
miljoner kronor jämfört med 12,3 miljoner kronor den 1 januari 2015.
Likviditeten omfattar bankmedel. Räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 november 2015 till 1 534,2
miljoner kronor jämfört med 1 355,5 miljoner kronor den 1 januari 2015.

2. Handlingsnummer: 2015:5545
Ny rapport från Inspektionen för vård och omsorg – På väg att snabbare
verkställa beslut – Tillsyn av fem kommuners arbete med att verkställa beslut
______
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