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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, klockan 09.00-15.10
Ajournering klockan 9.10-9.45 och 11.55-13.15
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Se sidan 2.
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Benny Karlsson (S) och Niklas Frykman (L)
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Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Lars Andersson (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Pamela Nordberg (S) ersätter Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
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), §§ 68-70 och §§ 73-108.
Björn Larsson (S) ersätter Majo Kuusikoski (S), §§ 62-67
och 71-72
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)
Gunnel Ristander (M) ersätter David Dishart (M)
Göran Gredfors (M)
Thomas Hylvander (M), §§ 62-67, 71-83, 94-97.
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannart (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Linnea Elvesjö (MP)
Faisal Hassan (MP)
Marielle Liikanen (MP) ersätter Helena Hirvi Ringmar (MP)
Yuri Silva (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V), §§ 68-70 och 73-108
Alar Kuutmann (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Jan Svensson (L) ersätter Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD), §§ 62-67, 71-83, 94-108.
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD),
Benny Ekström (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Bo Larsson (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Sida

3(82)

KSKF/2016:3

§ 62
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige 2016
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 22 april 2016 beslutat att utse Linnéa
Elvesjö (MP) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Iréne Karlbom Häll (MP).
Robert Lindberg (MP) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 11 april 2016 beslutat att utse Marcus
Kingston (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Lilian Olsén (SD).
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 1 april 2016 beslutat att utse Nicklas
Karlsson (S) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Haidi Opava (S). Hemin
Gomei (S) utses till ny ersättare i kommunfullmäktige.
______
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

§ 63
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
 Jan Laidlas (tjänsteman) avsägelse som ledamot i Eskilstuna Vindkraft AB.
 Haidi Opavas (S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och vård- och
omsorgsnämnden.
 Osku Sääksjärvis (S) avsägelse som ersättare i Torshälla stads nämnd.
 Ruth-Lillian Olséns (SD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
 Irène Karlbom Hälls (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 Tine Bröns (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 28 april 2016 till och med den
31 december 2018.
Ersättare
Magnus Carlsson (S)
efter Kent Sedin (S)
Torshälla stads nämnd, från och med den 28 april 2016 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Jonny Pettersson (S)
efter Osku Sääksjärvi (S)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 28 april 2016 till och med den
31 december 2018.
Ledamot
Timothy Stayton (S)
efter Haidi Opava (S)
Ersättare
Erik Unnerdal (S)
efter Timothy Stayton (S)
Tuna Kross AB, från och med den 28 april 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamöter
Magnus Nyström (tjänsteman)
efter Per Idesten (tjänsteman)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

5(82)

2016-04-28

3. Till uppdrag i nedanstående bolag väljs, för tiden från ordinarie
bolagsstämma 2016 till och med ordinarie bolagsstämma 2017
Ombud vid bolagsstämmor
Ombud
Ersättare ombud

Marie Svensson (S)
Helena Hirvi Ringmar (MP)

Ovanstående ombud ska representera Eskilstuna kommun vid bolagsstämmor
om inte annat följer av bolagsordning eller särskilt beslut.
Eskilstuna Kommunföretag AB
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare
Eskilstuna Kommunfastighet AB
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter

Lekmannarevisor

Lars Andersson (S)
Johan Holmqvist (Oberoende ledamot
nominerad av M)
Maria Buco (L)
Sarita Hotti (S)
Nicklas Karlsson (S)
Kari Lainio (M)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Teresa Laurén (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Ann-Catrin Rothlind (C)
Tommy Hamberg (V)
Per Johnsson (SD)
Leif Jilsmo (M)
Ulla Lindahl (S)

Bertil Andersson (M)
Benny Karlsson (S)
Birgitta Eriksson (MP)
Karola Bast (S)
Nicklas Karlsson (S)
Torgny Zetterling (M)
Håkan Ingårda (C)
Bosse Jonsson (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Bert Eriksson (S)
Mahabad Minozada (S)
Jimmy Haller (S)
Madelene Rossköld (M)
Anna Bildt (C)
Rune Nyberg (L)
Stig Johansson (SD)
Tine Bröns (S)
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Lekmannarevisor ersättare

Richard Karlsson (L)

Destination Eskilstuna AB
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare

Mats Bengtsson
Teresa Laurén (S)
Eric Johansson
Carina Lewin
Anette Rogers
Eva Karlsson
Göran Pettersson
Mia Forslöv
Vakant
Roger Pihl
Mathias Stjärnström
Leif Jilsmo (M)
Rasmus Haglund (SD)

Ann-Sofie Wågström (S)
Ingvar Åstrand (M)
Tommy Hamberg (V)
Björn Larsson (S)
Camilla Anglemark (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Lars-Göran Hammarberg (S)
Theresia Jansson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Vakant (M)
Bo Larsson (C)
Bo Hellmark (KD)
Fredrik Holmqvist (SD)
Margareta Svedbjörk (C)
Håkan Hargedahl (M)

Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Björn Larsson (S)
Camilla Anglemark (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
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Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Lars-Göran Hammarberg (S)
Theresia Jansson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Vakant (M)
Bo Larsson (C)
Bo Hellmark (KD)
Fredrik Holmqvist (SD)
Margareta Svedbjörk (C)
Håkan Hargedahl (M)

Suppleanter

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare

Eskilstuna Energi och Miljö, Försäljning AB
Ordförande
Ann-Sofie Wågström (S)
1:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
2:e vice ordförande
Tommy Hamberg (V)
Ledamöter
Björn Larsson (S)
Camilla Anglemark (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Suppleanter
Lars-Göran Hammarberg (S)
Theresia Jansson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Vakant (M)
Bo Larsson (C)
Bo Hellmark (KD)
Fredrik Holmqvist (SD)
Lekmannarevisor
Margareta Svedbjörk (C)
Lekmannarevisor ersättare
Håkan Hargedahl (M)
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Suppleanter

Ann-Sofie Wågström (S)
Ingvar Åstrand (M)
Tommy Hamberg (V)
Björn Larsson (S)
Camilla Anglemark (S)
Thomas Olsson (C)
Robert Forsman (MP)
Kari Lainio (M)
Per Johnsson (SD)
Lars-Göran Hammarberg (S)
Theresia Jansson (S)
Georges Yenga Muhindo (S)
Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

8(82)

2016-04-28

Vakant (M)
Bo Larsson (C)
Bo Hellmark (KD)
Fredrik Holmqvist (SD)
Margareta Svedbjörk (C)
Håkan Hargedahl (M)

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Ordförande
Lars Andersson (S)
2:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
Ledamot
Ann-Sofie Wågström (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Lekmannarevisor ersättare
Margareta Svedbjörk (C)
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
Ordförande
Lars Andersson (S)
2:e vice ordförande
Ingvar Åstrand (M)
Ledamöter
Ann-Sofie Wågström (S)
Rashid Azarå (V)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Lekmannarevisor ersättare
Margareta Svedbjörk (C)
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Ordförande
Johan Holmquist (Oberoende ledamot
nominerad av M)
Vice ordförande
Hans Ekström (S)
Ledamöter
Carlos Costa (C)
Lennie Frykman (L)
Stefan Bergqvist (SD)
Lekmannarevisor
Majvor Gyllhamn (M)
Lekmannarevisor ersättare
Thomas Gustafsson (S)
Parken Zoo i Eskilstuna AB
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Mikael Edlund (S)
Torgny Zetterling (M)
Maria Forsberg (V)
Alice Öberg (Oberoende ledamot
nominerad av S)
Kjell Hasslert (Oberoende ledamot
nominerad av S)
Mats Bengtsson (Oberoende ledamot
nominerad av M)
Maria Hopstadius (C)
Karina Björk (L)
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Anton Berglund (SD)
Marianne Jonsson (S)
Lauri Sankari (M)
Mia Forslöf (Oberoende ledamot
nominerad av M)
Ida Engström (MP)
Thomas Gustafsson (S)
Håkan Unnerdal (S)

Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park)
Ordförande
Teresa Laurén (S)
Vice ordförande
Pontus Järleskog (Oberoende ledamot
nominerad av M)
Ledamöter
Eva Lagerkvist
Mattias Rossköld (tjänsteman)
Roger Pihl
Paul Petterson
Mikael Rydell
Lekmannarevisor
Leif Jilsmo (M)
Lekmannarevisor ersättare
Rasmus Haglund (SD)
Campus i Eskilstuna AB
Ordförande
Ledamot
Suppleanter
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare
Representant
Eskilstuna Vindkraft AB
Ordförande
Vice ordförande
Suppleanter
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare
Ombud vid bolagsstämma
ELP4 AB
Ordförande
Ledamot
Suppleanter
Lekmannarevisor

Kristina Birath (tjänsteman)
Ann-Sofi Salomon (tjänsteman)
Magnus Nyström (tjänsteman)
Alexandra Eriksson (tjänsteman)
Dinka Hodzic (MP)
Leif Jilsmo (M)
Pär Eriksson (tjänsteman)

Eva Lehto (tjänsteman)
Ann-Sofi Salomon (tjänsteman)
Christian Berg (tjänsteman)
Anette Gårlin (tjänsteman)
Dinka Hodzic (MP)
Rolf Waltersson (V)
Kristina Birath (tjänsteman)

Per Idesten (tjänsteman)
Ann-Sofi Salomon (tjänsteman)
Mikael Jonsson (tjänsteman)
Anna Bergqvist (tjänsteman)
Dinka Hodzic (MP)
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Lekmannarevisor ersättare
Ombud vid bolagsstämma

Richard Karlsson (L)
Benny Karlsson (S)

Gjutaren AB
Ordförande
Ledamot
Suppleanter
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare
Ombud vid bolagsstämma

Per Idesten (tjänsteman)
Ann-Sofi Salomon (tjänsteman)
Mikael Jonsson (tjänsteman)
Anna Bergqvist (tjänsteman)
Dinka Hodzic (MP)
Majvor Gyllhamn (M)
Benny Karlsson (S)

Energikontoret i Mälardalen AB
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor ersättare

Dinka Hodzic (MP)
Ove Johansson (S)

Ärendebeskrivning
Jan Laidla (tjänsteman) har i skrivelse inkommen den 18 mars 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Eskilstuna Vindkraft AB.
Haidi Opava (S) har i skrivelse inkommen den 21 mars 2016 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden.
Osku Sääksjärvi (S) har i skrivelse inkommen den 21 mars 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Torshälla stads nämnd.
Ruth-Lillian Olsén (SD) har i skrivelse inkommen den 31 mars 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Irène Karlbom Häll (MP) har i skrivelse inkommen den 20 april 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Tine Bröns (S) har i skrivelse inkommen den 25 april 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/2016:4

§ 64
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
2016
Följande frågor i aktuella kommunala angelägenheter ställs och besvaras under
sammanträdet.
a) Vårdnadsutredningar
Ställs av Stefan Krstic (L).
Besvaras av socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
b) Skolans budget
Ställs av Niklas Frykman (L).
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Janasson (S).
c) Gör förskoleutskottet lärarbesök?
Ställs av Stefan Krstic(L).
Besvaras av förskoleutskottets ordförande Deria Ilia (S).
d) Gör grundskoleutskottet lärarbesök?
Ställs av Stefan Krstic(L).
Besvaras av Lars G Linder (S) istället för grundskoleutskottets ordförande Susann
Karlsson (S).
e) Gör gymnasieutskottet lärarbesök?
Ställs av Stefan Krstic(L).
Besvaras av gymnasieutskottets ordförande Lillemor Nordh (C).
______
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KSKF/2016:127

§ 65
Svar på interpellation - Vad händer med
flyktingguideverksamheten efter maj 2016?
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av att interpellanten ej närvarar.

Ärendebeskrivning
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 till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 på
grund av att interpellanten ej närvarar vid dagens sammanträde.
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Joel Hamberg (V)
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KSKF/2016:174

§ 66
Svar på interpellation - Arbetet med att motverka
rasism
Maria Chergui (V) har den 15 mars 2016 lämnat in en interpellation – Arbetet med
att motverka rasism. Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande
Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 52, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Jimmy Jansson (S)
har överlåtit till Lars G Linder (S) att besvara interpellationen.
Lars G Linder (S) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
_____
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KSKF/2016:178

§ 67
Svar på interpellation - Jämställdhet även i
kommunens bolag?
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av att den som ska svara på interpellationen inte är närvarande vid dagens
sammanträde.

Ärendebeskrivning
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).
______
Beslutet skickas till:
Lars Andersson (S)
Maria Forsberg (V)
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KSKF/2016:221

§ 68
Svar på interpellation - Fristadsreservatet
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Marielle Liikanen (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).
______
Beslutet skickas till:
Sarita Hotti (S)
Marielle Liikanen (MP)
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KSKF/2016:229

§ 69
Svar på interpellation - Tre bra skolreformer
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (L)
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KSKF/2016:230

§ 70
Svar på interpellation - Sjukfrånvaron i vård och
omsorg
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
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).
______
Beslutet skickas till:
Mikael Edlund (S)
Aza Safari (-)
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KSKF/2016:291

§ 71
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för
år 2015 för Eskilstuna kommun
Beslut
Kommunstyrelsen, nämnderna, Gemensamma nämnden för vård, omsorg och
hjälpmedel samt Gemensamma patientnämnden, och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2015. Av
revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat kommunstyrelsen och
nämnderna samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivs i
kommunens företag.
Granskningen har utförts utifrån kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Revisorerna sammantagna bedömning är att kommunstyrelsen, nämnder och
beredningar i Eskilstuna kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, Gemensamma nämnden
för vård, omsorg och hjälpmedel samt Gemensamma patientnämnden, och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Kommunrevisorernas ordförande Dinka Hodzic (MP) redogör för
revisionsberättelsen.

Jäv
Enligt 5 kapitlet 20a § andra punkten kommunallagen (1991:900), får en ledamot
eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av beslutet
om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv. Nedanstående
tjänstgörande ledamöter och ersättare deltar därför inte i beslutet om ansvarsfrihet
för respektive nämnds verksamhet.
Kommunstyrelsen
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i kommunstyrelsen under
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Mikael
Edlund (S), Mona Kanaan (S), Marie Svensson (S), Lars-Göran Karlsson (S), Nina
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Tuncer (S), Annelie Klavins Nyström (M), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors
(M), Ulf Ståhl (M), Madeléne Tannarp (M), Arne Jonsson (C), Lillemor Nordh (C),
Magnus Arreflod (MP), Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD), Kim Fredriksson
(SD), Benny Ekström (SD), Ann-Kristin Eriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD)
och Niklas Frykman (L).
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Marie
Svensson (S), Theresia Jansson (S), Sirpa Mäkipää (S), Abdirisak Hussein (S),
Abshir Osman (M), Madeléne Tannarp (M), Kim Fredriksson (SD), Elin Blomberg
(SD), Anita Nygren (SD) och Helen Wretling (L).
Barn- och utbildningsnämnden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i barn- och
utbildningsnämnden under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Lars G Linder (S),
Deria Ilia (S), Jari Puustinen (M), Sanar Khadja Rebaz (M), Faisal Hassan (MP),
Niklas Frykman (L), Lillemor Nordh (C), Anton Berglund (SD) och Aila
Johansson (SD).
Kultur- och fritidsnämnden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i kultur- och
fritidsnämnden under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Mona Kanaan (S), Inger
Eriksson (S), Magnus Hansson (S), Johan Bergquist (M), Thomas Hylvander (M),
Annelie Klavins Nyström (M), Marielle Liikanen (MP), Anette Stavehaug (V),
Anita Nygren (SD) och Mikael Strömberg (SD).
Miljö- och räddningstjänstnämnden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i miljö- och
räddningstjänstnämnden under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Geerth
Gustavsson (S), Marianne Jonsson (S), Björn Larsson (S), Ulf Ståhl (M), Alar
Kuutmann (V) och Seppo Vuolteenaho (SD).
Socialnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i stadsbyggnadsnämnden
under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Gunilla Cederfjord (S), Benny Ekström
(SD), Göran Gredfors (M), Aila Johansson (SD), Lotta Jonsson (KD), Anita
Nygren (SD), Clarence Palm (S), Yuri Silva (MP), Robin Tannarp (M) och Nina
Tuncer (S).
Stadsbyggnadsnämnden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i stadsbyggnadsnämnden
under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Sarita Hotti (S), Lisa Friberg (S),
Nicklas Karlsson (S), Pamela Nordberg (S), Monica Wikberg (M), Tomas Jönsson
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(M), Arne Jonsson (C), Jan Svensson (L), Linnéa Elvesjö (MP), Laszlo von Óvári
(SD) och Seppo Vuolteenaho (SD).
Torshälla stads nämnd
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i Torshälla stads nämnd
under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Lars-Göran Karlsson (S), Eine Ikonen
(S), Ann Berglund (M), Gunnel Ristander (M), Robin Tannarp (M), Magnus
Arreflod (MP), Stefan Krstic (L), Solveig Pohjola (V) och Ann-Kristin Eriksson
(SD).
Valnämnden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i valnämnden under
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Aila Johansson (SD) och Björn Larsson (S).
Vård- och omsorgsnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i vård- och
omsorgsnämnden under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Mikael Edlund (S),
Timothy Stayton (S), Torbjörn Olsson (M), Filip Rundström (M), Christina
Andersson (C), Maria Forsberg (V), Benny Ekström (SD) och Ann-Kristin
Eriksson (SD).
Patientnämnden 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i patientnämnden under
perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Ann Berglund (M), Thomas Hylvander (M)
och Marianne Jonsson (S).
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Maria
Chergui (V) och Mikael Edlund (S).
Överförmyndarnämnden
Tjänstgörande ledamöter och ersättare som hade uppdrag i överförmyndarnämnden
under perioden 2015-01-01 – 2015-12-31: Clarence Palm (S).
_____
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KSKF/2016:205

§ 72
Årsredovisning 2015 för Eskilstuna kommun
Beslut
1. Av kommunens resultat 2015 öronmärks i det egna kapitalet 0,8 miljoner kronor
av nämndernas över- och underskott enligt fastställt regelverk.
2. Kommunstyrelsens begäran att få överföra 3,0 miljoner till 2016 för projektet
modern kommun direkt godkänns
3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att överföra 271 000 kronor till
2016 för projektet jobbcirkus godkänns.
4. Årsredovisningen för 2015 med gjorda dispositioner godkänns.
5. Nämndernas redovisningar godkänns.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V), Alar Kuutmann (V)
samt Solveig Pohjola (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har med skrivelse, daterad den 1 april 2016, överlämnat
årsredovisning 2015 för Eskilstuna kommun. Årsredovisningen består av två delar:
 En officiell del som motsvarar redovisningslagens krav. Den består av en
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningar samt finansieringsanalyser.
Förutom den kommunala verksamheten ingår även en sammanställd redovisning
för kommunkoncernen. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett
kommunal ägande om minst 20 procent om de är av väsentlig betydelse.
 En intern del med redovisning som omfattar samtliga nämnders
verksamhetsberättelser och resultaträkningar.
Kommunens resultat uppgick till 106 miljoner kronor för 2015. Detta ska jämföras
med budgeterat resultat på 110 miljoner kronor. De största avvikelserna mot
budgeten förklaras av lägre skatteintäkter, högre kostnader inom vård och omsorg,
fler barn i skolan och återbetalning av AFA-pengar.
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Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till minus 0,3 procent av den totala
budgeten. Sex av tio nämnder samt fem av sex bolag hade en ekonomi i balans. En
avgörande faktor för kommunens ekonomi framöver är en fortsatt bra
ekonomistyrning och en god budgetdisciplin.
Kommunens och bolagens sammanlagda resultat blev 209 miljoner kronor.
Kommunen har fortsatt hög investeringstakt. Soliditeten har förbättrats något för
kommunen, inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, till 3,9 procent. Förbättrad
soliditet ökar, på längre sikt, generellt kapaciteten att möta finansiella svårigheter.
Soliditeten för kommunkoncernen har ökat de senaste femton åren och uppgår till
27,5 procent.
Eskilstuna kommun uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning genom att ha
en ekonomi i balans, en effektiv organisation samt genom att ha en hög
måluppfyllelse inom hållbar utveckling.
Av de sju övergripande processerna inom hållbar utveckling är det tre som är bättre
än målet och fyra som är nära målet.
Inom effektiv organisation ligger alla tre perspektiven nära målet.
Strategiska mål
Den sammanlagda bedömningen utifrån band annat organisationsindikatorerna för
de strategiska målen är:
 Attraktiv stad och landsbygd är bättre än målet
 Ekologisk uthållighet är bättre än målet
 Fler jobb är nära målet
 Höjd utbildningsnivå är nära målet.
Sammantaget görs bedömning utifrån såväl de övergripande processernas
måluppfyllnad som den strategiska måluppfyllnaden att kommunen har klarat
kraven på god ekonomisk hushållning.
För femte året tillämpas också regelverket för över- och underskottshantering. I
korthet innebär det att alla budgetavvikelser i bokslutet, över- eller underskott
avseende nämndens verksamheter överförs till 2016. Dock max en procent av
nämndens budgetomslutning. För mindre nämnder med en budgetomslutning lägre
än 200 miljoner kronor finns i stället ett max tak på 2 miljoner kronor.
Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav
på ökade anslag.
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Underskott får inte ackumuleras utan hela underskottet ska täckas under de
kommande två verksamhetsåren. Begränsningar i regelverket finns också
beträffande över-/underskott för försörjningsstöd och Lagen om stöd och service
(LSS) som innebär att endast 20 procent av över-/underskottet betraktas som
påverkbart. Hänsyn i beslutet ska också tas till hur kvalité och resultat i
verksamheten har uppnåtts under året.
I 2015 års bokslut förslås över- och underskott till nämnderna överföras till 2016
enligt nedanstående tabell.

Nämnder, mnkr

KS, kommunledningskontoret

Ej
Avvikelse
disponerat
mot
överåtagande
/underskott
2015
tidigare år

Beslutat
ackumulerat
Justering
överbeslut KS
/underskott
till 2016

11,0

1,5

3,3

*)

KS, konsult och uppdrag

4,8

0,0

2,8

*)

Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden

0,1

Barn- och utbildningsnämnden

0,1

31,5

10,0

18,7

Kultur och fritidsnämnden

0,7

0,6

1,3

Miljö- och
räddningstjänstnämnden

2,4

1,1

2,0

Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård och omsorgsnämnden
Summa

-6,2
5,3

*)

**)

-6,2
0,8

3,4

-9,0

*)

-9

-15,7

-22,5

22,5

-15,7

24,9

-8,5

22,5

0,8

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

Alla nämnder med överförda underskott ska täcka dessa inom två år.
Vård- och omsorgnämndens tidigare ackumulerade underskott på 22,5 miljoner
förslås att tas bort.
I kommunledningskontorets överskott på 3,3 miljoner kronor ingår projektpengar
med 1,1 miljoner kronor som avser Eskilstuna Direkt.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 51, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Lisa Friberg (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Niklas
Frykman (L), Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod (MP),
Faisal Hassan (MP), Marielle Liikanen (MP) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för kännedom
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KSKF/2016:117

§ 73
Arvodesnivå för Eskilstuna Logistik och Etablering
AB
Beslut
1.

Månadsarvodet för Eskilstuna Logistik och Etablering AB fastställs till 30
procent av basarvodet för ordföranden och 10 procent av basarvodet för vice
ordföranden.

2.

Arvodesnivåer enligt punkt 1 gäller från och med den 1 januari 2016 och tills
vidare.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén beslutade den 16 februari 2016, § 8 om förslag till arvodesnivå
för Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Kommunfullmäktige beslutade den 10
december 2015, § 283, att bilda bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering AB.
Arvodeskommitténs uppdrag är att bereda frågan om eventuella fasta
månadsarvoden i bolaget.
Månadsarvodet i Parken Zoo AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna
Kommunföretag AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB uppgår till 30 procent
av basarvodet för ordförande och 10 procent för vice ordförande. Det föreslås att
månadsarvodet för Eskilstuna Logistik och Etablering AB ska uppgå till samma
nivå.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 53, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Arvodeskommittén
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KSKF/2014:441

§ 74
Revidering av det gemensamma reglementet för
Eskilstuna kommuns nämnder
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till revidering av det gemensamma reglementet
för Eskilstuna kommuns nämnder, daterat den 24 mars 2016, antas att gälla från
och med den 1 juli 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade
den 11 december 2014, § 255, att anta ett gemensamt reglemente för Eskilstuna
kommuns nämnder. Reglementet trädde ikraft den 1 januari 2015. Sedan dess
omfattas varje nämnd i kommunen av två reglementen. Det ena är specifikt för
nämnden och reglerar verksamhetsområdet, medan det gemensamma reglementet
reglerar arbetsformer och viss verksamhet som är gemensam för alla nämnder.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ett ändrat gemensamt
reglemente. Bakgrunden är dels att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
tagit fram ett nytt underlag, vilket presenterades i december 2014, samt dels att en
översyn av kommunstyrelsens och övriga nämnders reglementen har genomförts.
Både SKLs förslag och den lokala översynen har lett till att
kommunledningskontoret föreslår några revideringar av det gemensamma
reglementet.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 54, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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KSKF/2014:442

§ 75
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen,
daterat den 24 mars 2016, antas att gälla från och med den 1 juli 2016.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
mars 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen
med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Varje
nämnd i kommunen omfattas numera av två reglementen. Det ena är specifikt för
nämnden och reglerar verksamhetsområdet och det andra är ett gemensamt
reglemente för kommunens nämnder som reglerar arbetsformer och viss
verksamhet som är gemensam för alla nämnder. Detta gäller även
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reglemente för
kommunstyrelsen. Förslaget utgår från det underlag som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har tagit fram och som presenterades i december 2014.
Kommunledningskontoret har bearbetat SKLs förslag och anpassat det till de
förhållanden som råder i Eskilstuna kommun.
Det nya reglementet innebär en helt ny struktur. Den viktigaste förändringen är att
kommunstyrelsens ledande, styrande och uppföljande funktion tydliggörs. Här
ingår bland annat ansvaret för att ta fram övergripande mål och styrande dokument,
uppsiktsplikten över nämnder, företag, stiftelser och kommunalförbund, samt det
övergripande ansvaret för kommunens ekonomi och personalpolitik.
I avsnittet om särskilda uppgifter ingår framförallt uppgifter som ligger i
kommunstyrelsens nämndansvar. Det är uppgifter där kommunstyrelsen har ett
”facknämndsansvar”. Här ingår till exempel mark och exploatering samt
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kommunstyrelsens skolansvar. Här finns också exempel på flera uppgifter som
ligger inom förvaltningen Konsult och Uppdrag.
En viktig förändring i reglementet är att kommunstyrelsen föreslås vara
krisledningsnämnd.
Avsnittet om delegation från kommunfullmäktige följer i stora delar tidigare
reglemente, samt separata beslut som fattats av kommunfullmäktige. Här kan
särskilt nämnas kommunstyrelsens befogenhet att teckna överenskommelser med
Migrationsverket och länsstyrelsen om mottagande m.m. av nyanlända invandrare.
All delegation från kommunfullmäktige sker under förutsättning att ärendet inte är
av principiell beskaffenhet eller större vikt för kommunen enligt 3 kapitlet 9 §
kommunallagen. Om så är fallet gäller inte delegationen och ärendet ska istället
lyftas till kommunfullmäktige för beslut.
I det här avsnittet föreslås också förändringen att kommunstyrelsen ska få
delegation på att avge yttranden till Statens skolinspektion avseende ansökan om
godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet eller om
utökning av befintlig verksamhet enligt skollagen. De besluten fattas idag av
kommunfullmäktige, men kan delegeras om kommunfullmäktige så önskar.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 55, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
punkten 8 i 10 § Delegation till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige, stryks.
Punkten har följande lydelse: ”Överenskommelser med länsstyrelsen om
mottagnade och bosättning av nyanlända invandrare samt överenskommelser med
Migrationsverket om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan
legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, förutsatt att besluten
inte är av principiell beskaffenhet eller större vikt för kommunen enligt 3 kapitlet 9
§ kommunallagen.”
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.
Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att
punkten 9 i 10 § Delegation till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige, stryks.
Punkten har följande lydelse: ”Yttrande till Statens skolinspektion avseende
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ansökan om godkännande av enskild som huvudman för fristående skolverksamhet
eller om utökning av befintlig verksamhet enligt skollagen.”

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag i sin helhet.


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



Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.



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



Faisal Hassans (MP) ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår först en propositionsordning som innebär att bifall till
kommunstyrelsens förslag förutom punkterna 8 samt 9 i § 10, Delegation till
kommunstyrelsen från kommunfullmäktige, ställs mot avslag till detsamma.
Därefter föreslår ordföranden att bifall till kommunstyrelsens förslag i § 10,
punkten 8 ställs mot Kim Fredrikssons (SD) ändringsförslag.
Slutligen föreslår ordföranden att bifall till kommunstyrelsens förslag i § 10,
punkten 9 ställs mot Faisal Hassans (MP) ändringsförslag.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer propostion på förslagen och finner att kommunfullmäktuge har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsen förslag, samt att avslå Kim Fredrikssons
(SD) och Faisal Hassans (MP) ändringsyrkanden.
______
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KSKF/2015:365

§ 76
Instruktion för kommunstyrelsens utskott
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2012, § 184, om inrättande av markoch exploateringsutskott under kommunstyrelsen med tillhörande reglemente,
upphävs från och med den 1 juli 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
tagit fram ett förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, vilket hanteras
i ett separat ärende. I det nya förslaget har avsnittet om utskott tagits bort, eftersom
det numera är upp till respektive nämnd att reglera regelverket för sina utskott.
Utskotten behöver alltså inte längre omnämnas i det reglemente som antas av
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har antagit en instruktion för kommunstyrelsens utskott, vilken
ersätter tidigare reglering i reglementet. Instruktionen har tagits fram utifrån
bestämmelserna i nu gällande reglemente för kommunstyrelsen, det gemensamma
reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder, samt separata beslut om inrättande
av mark- och exploateringsutskottet och utbildningsutskottet.
Beslutet om inrättande av och reglemente för mark- och exploateringsutskottet togs
år 2012 av kommunfullmäktige. Eftersom det inte längre är nödvändigt med
kommunfullmäktigebeslut vid inrättande av utskott föreslår
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige ska upphäva det beslutet i
samband med att den nya instruktionen träder ikraft. Mark- och
exploateringsutskottets ansvar framgår istället i instruktionen.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 56, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2016:13

§ 77
Reviderad bolagsordning för Eskilstuna
Kommunfastigheter AB
Beslut
1. Bolagsordningen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt bilaga A
tillhörande ärendet, godkänns.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att analysera alla helägda bolags verksamhet i
förhållande till de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen. Förslag på
ändringar i bolagsordningar med anledning av denna analys ska lämnas till
kommunfullmäktige innan utgången av 2016. Analys ska ske av såväl bolag i
koncernen som de bolag som ligger under kommunstyrelsen.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).
Marielle Liikanen (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag
AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Eskilstuna
kommunfastigheter, efter översyn av gällande. Det var vid revision av 2014 års
räkenskaper som bolagens lekmannarevisorer påpekade att vissa av koncernens
bolagsordningar kunde behöva ses över och presenteras på ett annat sätt än idag.
I bolagsordningen föreslås ändringar dels utifrån att badverksamhet tillförts bolaget
genom fusionen med Eskilstuna Bad AB och dels utifrån Lag (2010:879) om
allmännyttiga kommunala bostadaktiebolag, § 2, av vilken framgår att
verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär att
nuvarande lydelse avseende självkostnadsprincipen inte överensstämmer med
gällande lag.
Kommunledningskontoret föreslår också att samtliga bolagsordningar till de av
kommunen helägda bolag ska gås igenom och uppdateras med aktuella principer.
Kommunledningskontoret föreslår också en reglering av tillgångar vid likvidation.
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Säkerställandet av de kommunala principerna i kommunala bolag
Om en kommun lämnar över vården av en kommunal angelägenhet till ett helägt
kommunalt bolag, ska kommunfullmäktige enligt 3 kap. 17 § kommunallagen, bl.a.
fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten anges i bolagsordningen. Med det kommunala ändamålet avses vad
verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som
är kompetensenliga enligt lag och praxis.
De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på vilka
kommunalrättsliga principer som gäller för verksamheten. Det kan vara såväl de
kompetensbegränsande principerna, t.ex. förbudet mot spekulativ verksamhet (2
kap. 7 § KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. 1 § KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen
(8 kap. 3 c § KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 § KL). Kraven innebär dock
enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella för den aktuella
bolagsverksamheten ska anges. Det innebär att bolagens verksamhet noga behöver
analyseras gentemot de kommunalrättsliga principerna så att aktuella principerna
anges för respektive bolag.
Förbudet mot spekulativ verksamhet innebär att kommunen får driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Principen
innebär att kommunala bolag inte som sitt huvudsakliga syfte ska ge kommunen en
ekonomisk vinst. Kommunala bolag bärs i grunden upp av ett allmänt och
samhälleligt syfte. Principen innebär alltså att det primära syftet med den
kommunala bolagsverksamheten inte får vara att bereda vinst. Principen innebär
dock inte att det råder ett vinstförbud. Likställighetsprincipen innebär att
kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
annat. Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv
grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga
överväganden. Något godtycke får inte förekomma. Lokaliseringsprincipen innebär
att kommunal bolagsverksamhet ska vara knuten till kommunens geografiska
område eller dess kommunmedlemmar.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 57, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Maria Forsberg (V) yrkar på ett tillägg enligt följande:
”Likställighetsprincipen ska gälla för Eskilstuna Kommunfastigheter AB och
skivas in i bolagsordningen.”
Marielle Liikanen (MP) yrkar på att första meningen i 4 § bör ändras till följande:
”Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av den
kommunala likställighetsprincipen och inom ramen för kommunens
bostadspolitiska mål främja bostadsförsörjningen i kommunen.”
Jimmy Jansson (S) och Arne Jonsson (C) yrkar avslag på Maria Forsbergs (V)
tilläggsyrkande samt avslag på Marielle Liikanens (MP) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.


Maria Forsbergs (V) tilläggsyrkande.



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



Marielle Liikanens (MP) ändringsyrkande.



Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Marielle Liikanens
(MP) ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer
proposition på kommunstyrelsens förslag undantaget tilläggsyrkandet samt
ändringsyrkandet. Därefter ställer hon proposition på bifall mot avslag på Maria
Forsbergs (V) tilläggsyrkande. Avslutningsvis ställer hon proposition på bifall mot
avslag på Marielle Liikanens (MP) ändringsyrkande. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag, samt att avslå Maria Forsbergs
(V) tilläggsyrkande och Marielle Liikanens (MP) ändringsyrkande.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2015:308

§ 78
Reviderad bolagsordning för Stadsnät i Svealand
AB, SISAB
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring av bolagsordning daterad
den 23 februari 2015 enligt bilaga (tillhörande ärendet) för SISAB innebärande
bland annat byte av firma till FIBRA.

2.

Ägarbolagen till följande intressebolag får utse ledamöter och bevaka
ägarintresset i övrigt:
 Energikontoret i Mälardalen AB (ägarbolag: Eskilstuna
Kommunföretag AB)
 Mellansvenska städers kraft AB, EFO AB, EFO Energiaskor AB, Värmek,
Samkraft AB, SISAB/FIBRA (ägarbolag: Eskilstuna Energi och Miljö AB)
 HBV (ägarbolag: Eskilstuna Kommunfastigheter AB)
 Create Business Incubator Mälardalen AB (ägarbolag: Eskilstuna
Jernmanufaktur AB)

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
februari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag
AB har inkommit med förslag på förändrad bolagsordning för Stadsnät i Svealand
AB samt förslag till ordinarie ledamöter och ersättare till SISABs styrelse. För
förslag om ny bolagsordning finns i bilaga tillhörande ärendet.
Enligt kommunallagen (3 kap 17§) ska styrelseledamöter i helägda juridiska
personer utses av kommunfullmäktige, eftersom vården av en
kommunalangelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag. Hittills har
kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun utsett styrelseledamöter även i
intressebolag. Det ligger i kommunfullmäktiges intresse att se till att utse ledamöter
till bolag i koncernen såväl som under kommunstyrelsen oavsett om man heläger
eller inte. Det är ett aktivt sätt för kommunfullmäktige att kontrollera och styra sitt
hel- eller delägande.
Eskilstuna Kommunföretag AB föreslår i skrivningen ett undantag till gällande
praxis. De föreslår att kommunfullmäktige delegerar rätten att utse
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styrelseledamöter för intressebolag till respektive ägarbolag i de fall då det
motiveras av operativa verksamhetsmässiga skäl och har godkänts av
kommunfullmäktige. Ägarbolagen ska även bevaka intresset i övrigt.
Förutsättningen är att ägandet av intressebolagen finns av verksamhetsmässiga skäl
och utgör ett led i fullgörandet av ägarbolagets grunduppdrag, där
styrelserepresentation avser att ge insyn i den verksamhet som intressebolaget
bedriver för att tillvarata ägarens affärsmässiga nytta.
Innehav i nedanstående intressebolag föreslås hanteras enligt ovanstående föreslag
om att rätten att utse ledamöter och bevaka ägarintresset i övrigt delegeras till
ägarbolagen.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 60, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2016:242

§ 79
Instruktion till ombud vid årsstämmor för
kommunala bolag verksamhetsåret 2015
Beslut
Kommunens ombud i Eskilstuna Kommunföretag AB, Näshultagården AB, Tuna
Kross AB, ELP 4 AB, Gjutaren i Torshälla AB samt Eskilstuna Vindkraft AB,
instrueras att vid respektive årsstämma – under förutsättning av revisorernas
tillstyrkan – rösta för att årsstämman:
1. Fastställer i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall i koncernredovisningen ingående koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
2. Godkänner styrelsens och verkställande direktörens förslag till disposition av
verksamhetsårets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
3. Beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att aktiebolag med kommunala
ägarintressen håller årsstämmor under perioden maj-juni varje år. Ärendet avser
instruktioner till ombuden vid årsstämmor i Eskilstuna Kommunföretag AB,
Näshultagården AB, ELP4 AB, Gjutaren i Torshälla AB, Tuna Kross AB samt
Eskilstuna Vindkraft AB för verksamheten år 2015.
Övrigt avseende ägarrollen
Särskilda ägardirektiv gällande verksamhetsåret 2016 fastställdes av
kommunfullmäktige i juni 2015 och kommer att återrapporteras till
kommunfullmäktige i delårsuppföljning och årsredovisning.
I samband med pågående budgetarbete för 2017 kommer ägardirektiven till
bolagskoncernen att förnyas avseende uppdrag.
Ägardirektiv för 2017 fastställs av kommunfullmäktige vid juni-sammanträdet för
samordning i kommunkoncernens samlade budgetarbete.
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 61, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Respektive ombud till bolagsstämma i Eskilstuna Kommunföretag AB, Näshultagården AB, Tuna
Kross AB, ELP 4 AB, Gjutaren i Torshälla AB samt Eskilstuna Vindkraft AB.
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KSKF/2016:237

§ 80
Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i
Skjulsta samt anvisning om finansiering till kulturoch fritidsnämnden
Beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden får teckna tilläggsavtal för fastigheten Litografen 1
(Skjulstahallarna) med Eskilstuna Kommunfastigheter AB i 15 år med start från
och med den 1 september 2016.
2. Kultur- och fritidsnämndens kostnadsökning för att täcka tillkommande hyresoch driftskonsekvens under 2017 och därpå följande år (1,35 miljoner kronor),
anvisas i årsplan 2017.

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny
Ekström (SD), Ann-Kristin Eriksson (SD), Aila Johansson (SD), Mikael Strömberg
(SD), Per Johnsson (SD), Bo Larsson (SD), Elin Blomberg (SD), Anita Nygren
(SD), Seppo Vuolteenaho (SD) och Laszlo von Óvári (SD) avstår från att delta i
beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L) och
Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att sedan hösten 2015 hyr kulturoch fritidsnämnden fastigheten Litografen 1 (Skjulstahallarna) för att tillgodose
behovet av idrotts- och motionsanläggningar.
Kultur- och fritidsnämnden har den 15 mars 2016 beslutat ge förvaltningen utökat
uppdrag att utveckla hallarna långsiktigt för att möta allmänhetens, föreningslivets
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och skolans behov av flexibla lokaler i närliggande områdena Skogstorp, Mesta,
Lagersberg, Fröslunda och Råbergstorp.
I avvaktan på besked om försenad tidplan för nya Arenan har förvaltningen gjort
ordning hallarna för i första hand skolidrottens behov och olika bollsporter. I ett
längre perspektiv ska hallarna utvecklas, som nämnts ovan, för olika gruppers
behov. I det sammanhanget är nämndens inriktning att förstärka
jämställdhetsperspektivet på fritidssidan och förvaltningen har uppdraget att säkra
att innehållet i anläggningen ska möta flickors och pojkars nya intressen och behov
över en längre tidsperiod. Detta sker i dialog med olika målgrupper.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att lämna den nuvarande sporthallen den 1
juni 2016 då förberedelserna för byggandet av nya Mälardalens högskola startar.
Den nya arenan beräknas vara färdig under senare delen av våren 2017. Detta
innebär att Skjulstahallarna under en period behöver användas som ersättningslokal
för sporthallen.
För att klara att dels ersätta Sporthallen under en period och dels de långsiktiga
behoven har dialog förts med fastighetsägaren om justeringar av lokalen. Förslag
finns vilket innebär en utbyggnad innehållande bättre entré, publika toaletter,
omklädningsrum samt mindre café/uppehållsrum och förbereda så kallad A-hallen
för cirka 1 500 publikplatser, brandskydd med mera. Kommunledningskontoret
föreslår att kommunsstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag teckna
tilläggskontrakt med Kommunfastighet AB samt att kommunfullmäktige beslutar
att kultur- och fritidsnämnden får utökad budgetram för täckande av utökad driftoch hyreskonsekvens.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har förhandlat hyreskonsekvensen med
fastighetsägaren. Med anledning av fastighetsägarens investering och
avskrivningstid anser bolaget att 1.0 miljoner kronor per år är skälig och i nivå med
likvärdiga lokalhyresåtaganden.
De tillkommande driftskostnaderna har beräknats utifrån schablonkostnader för
liknande lokaler. Kostnader för el, värme, vatten, sophantering, städning och
förbrukningsmaterial uppgår totalt till 625 kronor/kvadratmeter. Det ger en total
kostnad för tillkommande yta på 560 kvadratmeter 350 000 kronor per år. Övrig
drift i form av snöröjning, yttre skötsel och tillsyn av lokalen kommer att utföras
inom ramen för Arenor och föreningsstöds verksamhet. Genom effektiviseringar
klarar enheten av det inom nuvarande budget.
Det sker ingen ramökning av hyres- och driftkostnad under 2016, kostnaden ingår i
kultur- och fritidsnämndens nuvarande budget. För 2016 blir hyreskostnaden
333 000 kronor som betalas till hyresvärden 2017. Kultur- och fritidsnämndens
kostnadsökning för att täcka tillkommande hyres- och driftskonsekvens under 2017
och därpå följande år (1,35 miljoner kronor), behandlas i arbetet med årsplan 2017.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Vikten av god folkhälsa blir allt viktigare för alla i samhället. En aktiv och frisk
befolkning mår bättre, arbetar längre och belastar vård och omsorg mindre. Ett rikt
utbud av idrott, fritid och föreningsliv minskar negativa tendenser som klotter,
skadegörelse och missbruk i olika former. Det är viktigt att balansera sociala och
hälsomässiga värden, både i utvecklingen av befintliga anläggningar och i
uppförandet av nya idrotts- och fritidsanläggningar där idrott på breddnivå och
elitidrott båda ges goda förutsättningar, och föreningar som bedriver en sund,
tillgänglig och hälsosam verksamhet prioriteras.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret har medverkat i arbetet med föreslaget hyresåtagande
vilket innebär att kontoret ställer sig bakom kultur- och fritidsförvaltningens
ärendebeskrivning och dess nämnds beslut. kultur- och fritidsnämndens
kostnadsökning för att täcka tillkommande hyres- och driftskonsekvens under 2017
och därpå följande år (1,35 miljoner kronor), behandlas i arbetet med årsplan 2017.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 62, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med en reservation
(bilaga A)
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, vilket
redovisas i bilaga C.
Mona Kanaan (S) samt Göran Gredfors yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.
Arne Jonsson (C), Lotta Jonsson (KD), Marielle Liikanen (MP), Jari Puustinen (M)
samt Jimmy Janssons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
 Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande.
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Maria Cherguis (V)
tilläggsyrkande.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer
proposition på kommunstyrelsens förslag undantaget tilläggsyrkandet. Därefter
ställer hon proposition på Maria Cherguis (V) tilläggsyrkande, där bifall ställs mot
avslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå Maria Cherguis (V)
tilläggsyrkande.
______

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
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KSKF/2016:125

§ 81
Upphörande av riktlinjer för parkeringsnorm
Beslut
Riktlinjer för parkering i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige
den 15 juni 2006, upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår att stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18
januari 2016 att anta dokumentet ”Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring” att
gälla från och med. den 1 maj 2016. Dokumentet har antagits under förutsättning
att kommunfullmäktige upphäver nu gällande ”Riktlinjer för parkering i Eskilstuna
kommun”.
Inför stadsbyggnadsnämndens beredning och beslut i ärendet har
kommunledningskontoret bedömt att stadsbyggnadsnämnden har befogenhet att
anta riktlinjer för parkering i Eskilstuna kommun. Bedömningen bygger dels på det
ansvar kommunfullmäktige gett stadsbyggnadsnämnden i trafikplanefrågor genom
reglementet, dels på den detaljeringsgrad som finns i dokumentet ”Parkeringstal för
ett Eskilstuna i förändring”.
Eskilstuna kommun kan inte ha två dokument som innehåller samma typ av
riktlinje. Riktlinjer beslutade av kommunfullmäktige kan endast upphävas av
fullmäktige. Med anledning av detta föreslås att kommunfullmäktige upphäver
riktlinjerna antagna 2006. ”Parkeringstal för ett Eskilstuna i förändring” antagna av
stadsbyggnadsnämnden kommer därmed att gälla som riktlinje för parkering i
Eskilstuna kommun från och med den 1 maj 2016.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 63, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2016:57

§ 82
Detaljplan för Slagsta 1:13
Beslut
Godkänna förslag till detaljplan för Slagsta 1:13 m.fl. daterad den 8 januari 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att syftet med detaljplanen är att
möjliggöra en utvidgning av fastigheterna Nimbusen 1 och Nasaren 9 mot
Fabriksgatan och därmed skapa utrymme för en byggnad för industri/handel på
fastigheten Nasaren 9. Planen ger också möjlighet att bilda en ny fastighet för den
befintliga biogasmacken som idag ligger på allmän platsmark.
Genom fastighetsreglering ska marköverföring ske mellan fastigheterna Nimbusen
1 och Slagsta 1:13, samt mellan Nasaren 7 och 9 och Slagsta 1:13.
Befintlig biogasanläggning ska utgöra en egen fastighet som avstyckas från Slagsta
1:13. Befintlig transformatorstation på Nimbusen 1 kan styckas av från Nimbusen
1 och utgöra en egen fastighet.
Mark och exploatering ansvarar för att upprätta avtal om fastighetsreglering med
berörda fastighetsägare samt upprätta köpeavtal för den blivande biogasfastigheten.
Kostnaden för planens genomförande, mindre ombyggnation av gata och
fastighetsbildning, finansieras av köparna av kvartersmark genom uttag av
gatukostnadsbidrag i samband med att reglerings- och köpeavtal upprättas.
Kommunledningskontoret föreslår att förslag till detaljplan för Slagsta 1:13 m.fl.
daterad den 8 januari 2016, antas.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 64, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2016:240

§ 83
Förvaltningsavtal för järnvägsinfrastruktur
Beslut
Avtalet godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun äger
järnvägsinfrastruktur i Vilsta industriområde, Eskilstuna Logistikpark och
Eskilstuna kombiterminal. Det måste enligt järnvägslagen finnas en utsedd
järnvägsinfrastrukturförvaltare som också innehar de säkerhetstillstånd för
infrastruktur som behövs. Den som innehar säkerhetstillstånden måste också ha
ansvar för anläggningen enligt järnvägslagen. Detta avtal reglerar ansvaret för
anläggningen och kostnaderna som det ger.
Sedan 2011 har Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Affärsområde logistik, på
uppdrag av Kommunen förvaltat järnvägsnät som Kommunen äger. Affärsområdet
logistik har flyttat ifrån Eskilstuna Kommunfastigheter AB till det nybildade
kommunala bolaget Eskilstuna logistik och etablering AB. Med anledning av detta
behöver nytt förvaltningsavtal avseende järnvägsinfrastruktur upprättas mellan
parterna.
I syfte att förvalta och vid behov utveckla järnvägsinfrastrukturen i Eskilstuna vill
därför kommunstyrelsen att Eskilstuna logistik åtar sig att svara för
infrastrukturförvaltning av kommunens järnvägsnät i den omfattning och på de
villkor som framgår av detta avtal och med beaktande av tillämpliga lagstiftning.
Finansiering
Avtalet ska finansieras med ett årligt bidrag på 3,5 miljoner kronor enligt beslut om
bildande av Eskilstuna Logistik och Etablering KSKF/2015:550.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Eskilstuna kommun måste enligt lag ha en utsedd förvaltare av
järnvägsinfrastrukturen i kommunens ägo. Eskilstuna logistik och etablering AB
har den kompetens som behövs för att ta detta ansvar. Genom årlig uppföljning
kring underhållsplaner och planering av eventuella behov av investeringar kan en
god standard av infrastrukturen säkras. Det gör också att målet om ökad
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överflyttning av gods från väg till järnväg i Eskilstuna kommuns klimatplan
främjas
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 66, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2015:529

§ 84
Svar på motion om att revidera Eskilstuna
Kommunfastigheter AB:s uthyrningspolicy
Beslut
Motionen avslås.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har i en
motion yrkat på följande:
att Eskilstuna Kommunfastigheter AB ges i uppdrag att uppdatera sin
uthyrningspolicy enligt intentionen i motionen
att försörjningsstöd endast klassas som tillräcklig inkomst för att få hyra ifall den
boendesökande redan är folkbokförd i kommunen
att i uthyrningspolicyn ska anges ett maxtak för hur många som får vara
folkbokförda och boende i en lägenhet
I motionen lyfts problemet med trångboddhet, att alldeles för många folkbokförda
på en adress, troligt bidragfusk samt att uthyrningspolicyn är tunn.
Kommunstyrelsen fattade den 2 februari 2016 beslut om att skicka motionen att
uppdatera kommunens uthyrningspolicy på remiss till Eskilstuna Kommunföretag
AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har i sitt yttrande till Eskilstuna
Kommunföretag AB angett att gällande uthyrningspolicy tillsammans med
bifogade stöddokument SABOs skrift ”Ansvarsfull uthyrning av bostäder”,
hyreskontraktet samt checklista vid kontraktskrivande fungerar väl men aviserar att
en översyn av uthyrningspolicyn ska göras under hösten 2016.
Eskilstuna Kommunfastigheter ABs policy slår fast att en boendesökande som
kommer från en annan kommun och har försörjningsstöd ska avlämnande kommun
kontakta arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna innan
Kommunfastigheters hantering av ansökan kan påbörjas. Detta fungerar idag väl.
I motionen förslås att Eskilstuna Kommunfastighet AB i uthyrningspolicyn ska
reglera antalet boende i en lägenhet. Det är inte dock möjligt, eftersom hyreslagen
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inte reglerar hur många som får bo i en lägenhet. Följaktligen kan en sådan
reglering inte bli juridiskt bindande.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret delar Eskilstuna Kommunfastigheter ABs bedömning att
den nuvarande uthyrningspolicyn tillsammans med underlag från SABO och den
checklista som används vid kontraktsskrivande är fullgott underlag för uthyrning,
men att en uppdatering av policyn kan vara på sin plats, inte minst för att få färre
dokument och göra det mer tillgängligt för nya och befintliga hyresgäster. I övrigt
ställer sig Kommunledningskontoret bakom Eskilstuna kommunföretags
bedömning att hanteringen av boendesökande med försörjningsstöd från annan
kommun fungerar bra.
När det gäller antalet boende per lägenhet är det som Eskilstuna
Kommunfastigheter AB beskrivit inte möjligt att reglera detta i hyreskontrakt. Den
ökade trångboddheten är dock ett problem och hänger starkt ihop med den
bostadsbrist som nu råder i Eskilstuna. Därför har Eskilstuna Kommunfastigheter
AB uppdrag att bygga minst 200 bostäder per år och kommunledningskontoret
arbetar aktivt för att andra aktörer också bygger minst lika mycket per år.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 70, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

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

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande avslag på motionen.
 Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.
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
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag att avslå motionen.
______

Beslutet skickas till: Eskilstuna Kommunfastigheter AB
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KSKF/2015:544

§ 85
Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i
privata och företagsärenden
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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
av företagskunder (NKI) som sökt bygglov och avdelningen arbetar vidare för
fortsatt goda resultat.
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
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sökt bygglov hos kommunen. Det visar resultatet i SBA:s NKI undersökning. I
dagsläget finns därför ingen anledning att göra förändringar av handläggningen.
Det är dock viktigt att denna höga nivå på handläggning kan bibehållas och alla
möjligheter till effektivisering av verksamheten ska tas tillvara.
En kommun ska också beakta likställighetsprincipen som innebär att kommunen
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för annat.
Principen anger att det inte är tillåtet för kommuner att särbehandla vissa
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv
grund. Särbehandling måste alltså grunda sig på rationell hänsyn eller sakliga
överväganden. Kommunallagen är subsidiär i förhållande till speciallagstiftning.
Det finns dock inget stöd i plan- och bygglagen för en kommun att i sin
ärendehandläggning särbehandla olika grupper av sökanden av t.ex. bygglov. T.ex.
genom att handlägga lovärenden ifrån företag med förtur. Därmed gäller
likställighetsprincipen i kommunallagen.
Likställighetsprincipen samt de faktum att kommunen handlägger ärenden inom
den lagstadgade tiden och att företagare är nöjda med handläggningen av
lovärenden medför att kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 71, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2015:566

§ 86
Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till
personalen inom vård och omsorg
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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
tillhandahålla arbetsskor för vård- och omsorgsnämnden i ett redan ansträngt
ekonomiskt läge.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

51(82)

2016-04-28

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.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 72, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KSKF/2016:123

§ 87
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 5 kapitlet 33 §
kommunallagen (1991:900) bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan
avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid beredningen
anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Kommunfullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning eller låta beredningen av motionen
fortsätta.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen
vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka
motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats. Avstämning har
skett med kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Av sammanställningen för april 2016 framgår att det totalt finns 14 motioner som
inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Tre av motionerna beräknas
besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i april. Fem av motionerna har
inkommit under 2015 och nio av motioner har inkommit under 2016.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 73, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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KSKF/2015:364

§ 88
Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel
för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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 visionen, översiktsplaner,
markanvändnings- och exploateringsavtal, fördjupade översiktsplaner,
detaljplaner och bygglov.
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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.
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.
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.
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Torshälla stads nämnd har år 2016 medel avsatta till en skulpturpark, till Torshällas
infart och till omgörning av delar av Storgatan. Torshälla stads nämnd anser att
konstnärlig utsmyckning vid om- och tillbyggnad av fastigheter skulle kunna
diskuteras vid varje enskilt tillfälle och att detta även skulle kunna diskuteras med
bostadsexploatörer i varje enskilt fall.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätter 0,5 procent av byggkostnaden till
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av verksamhetslokaler.
Kommunens budget år 2016 för ny-, om- och tillbyggnad av lokaler för kommunal
verksamhet är 120 miljoner kronor. Normalt avsätts medel för konst vid nybyggnad
eller vid genomgripande renoveringar med upp till 0,5 procent.
Exploateringsverksamheten (nyinvestering i mark och allmänna platser i samarbete
med företag som bygger bostäder eller lokaler) kostade år 2015 482 miljoner kronor. Inga medel avsätts för konstnärlig utsmyckning inom exploateringsbudgeten.
Detta beror bland annat på att den största delen av investeringarna avser infrastrukturen i logistikparken i Kjula. Kommunen bedömer inte att behovet av konstnärlig
utsmyckning är så stor i detta industriområde, dessutom skulle beloppet för
konstnärlig utsmyckning bli oproportionerligt stort. I bostadsexploateringarna men
även där lokaler byggs, innebär det svårigheter att ta ut extra bidrag från exploatörerna utöver de kostnader som redan idag belastar framför allt bostadsprojekten.
Det är i dagsläget till och med svårt att få betalt fullt ut för de kostnader för gator
och allmänna platser som kommunen har lagstadgad rätt att betalt för.
Enligt Plan och bygglagen (PBL) kap.6 § 40 får kommunen endast göra avtal med
exploatörerna om åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna
genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande
ska också stå i rimligt förhållande till byggherrens eller fastighetsägarens nytta av
planen. Det kan vara svårt att påvisa att ett konstverk är nödvändigt för en detaljplans genomförande.
Kommunledningskontorets bedömning
De nämnder och förvaltningar inom Eskilstuna kommun som
kommunledningskontoret har frågat om deras inställning till att införa
enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning har varit entydiga i sina svar. Deras
önskemål är att ha kvar det sätt för avsättning till konstnärlig utsmyckning som de
har idag och att inte införa enprocentsregeln. Nuvarande system anses mer flexibelt
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.
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 75, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2015:581

§ 89
Svar på medborgarförslag - Förse personalen på
servicekontoret i Värjan med små skyltar eller pins
som visar vilka språk de kan prata
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har
inkommit avseende personalen på servicekontoret i Värjan som föreslås förses med
små skyltar eller pins på sina kläder som indikerar vilket språk de kan prata. Syftet
är att underlätta för nyanlända att kommunicera med personalen.
Kommunledningskontorets synpunkter

Den 20 april startar Eskilstuna direkt i Värjan och tar då över servicecenters
receptionsdisk.
Hjälpbehovet är stort för de personer som nyligen har flyttat till Sverige. Det är
många olika frågor att sätta sig in i och det kan många gånger vara svårt att förstå
samhällets olika funktioner. I rekryteringen till Eskilstuna direkt har därför
språkkunskaper varit meriterande och personalen har från start kunskaper i många
olika språk.
När det gäller myndighetsutövning är det viktigt att en auktoriserad tolk anlitas för
att bedriva en rättssäker myndighetsutövning. När det gäller information och
rådgivning kan det däremot vara till stor nytta för de som söker hjälp att se vilken
personal som kan vilka språk.
Det är därför en mycket god idé att personalen som arbetar i Eskilstuna direkt ska
bära pins som indikerar språkkunskaper, precis som Medborgarkontorets personal
som sitter i Stadshuset redan gör i dag. Kommunledningskontoret föreslår därför att
medborgarförlaget ska bifallas.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016, § 76, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag._
_____
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KSKF/2015:474

§ 90
Svar på medborgarförslag - Ge förslagsställaren
möjlighet att debattera sitt medborgarförslag på ett
förberedande möte inför kommunfullmäktige
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
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.
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.
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
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och kommunstyrelsen innan dess att det överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
De formella förberedande möten som hålls innan dess att ett beslut fattas är alltså
utskottssammanträden för ärenden som ska avgöras i nämnderna och
kommunstyrelsens sammanträden för ärenden som ska avgöras av
kommunfullmäktige. Utskottssammanträden ska enligt kommunallagen vara
stängda för allmänheten. Det är också huvudregeln för kommunstyrelsens
sammanträden, även om det finns en möjlighet att hålla helt eller delvis offentliga
kommunstyrelsesammanträden.
Den diskussion förslagsställaren efterfrågar bedöms ske i begränsad omfattning i
den formella ärendeprocessen. Kommunstyrelsen behandlar till exempel fler
ärenden än kommunfullmäktige och på betydligt kortare tid. De ställningstaganden
som ledamöter i nämnderna och i kommunfullmäktige kommer fram till sker
sannolikt snarare i diskussioner i partigruppen. Respektive parti ansvarar för hur
detta organiseras och ett beslut om rätten att delta på den typen av förberedande
möten kan alltså inte fattas av komunfullmäktige.
En annan aspekt att ta hänsyn till i det här sammanhanget är den lagstyrda
ärendeprocessen för medborgarförslag. Fram till dess att medborgarförslaget har
väckts i kommunfullmäktige kan förslagsställaren dra tillbaka eller revidera sitt
förslag, men därefter är det inte längre möjligt att ändra i förslaget. I och med att
förslaget är väckt, så ska det behandlas i det skick det har lämnats in. Det finns
därmed inte någon möjlighet att genom att delta i ett förberedande möte revidera
själva förslaget, till exempel utifrån vad som har kommit fram i beredningen. Det
skulle annars kunna ha varit ett skäl till en mer omfattande dialog med
förslagsställaren under hanteringen av ett medborgarförslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att
medborgarförslaget avslås.
______
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KSKF/2016:243

§ 91
Redovisning av medborgarförslag
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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, § 80, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2015:5

§ 92
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS), kvartal 4, 2015
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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.
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
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 kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2015:6

§ 93
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 4, 2015
Beslut
Ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 på
grund av tidsbrist.

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:
- 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.
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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.

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 kommunstyrelsens förslag.
______
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KSKF/2016:121

§ 94
Yttrande över ansökan från Kunskapscompaniets
Gymnasium KCGY AB om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola vid Kunskapscompaniets
Gymnasium i Eskilstuna kommun - Dnr 32-2016:654
Beslut
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kunskapscompaniet gymnasium
KCGY AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Eskilstuna kommun från och med
läsåret 2017/18. Ansökan gäller start av Naturbruksprogrammet med inriktning
Trädgård.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 32 2016:654) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till
Skolinspektionen ska framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av
Kunskapscompaniets planerade utbildning. Ärendet har behandlats i samråd med
barn- och utbildningsförvaltningen. Kommunens remissvar ska vara
Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.
Kommunledningskontoret har utrett ärendet och föreslår att Eskilstuna kommun
ska tillstyrka Kunskapscompaniets ansökan om utökning.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 12 april 2016 att
kommunfullmäktige ska tillstyrka ansökan.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Lars-Göran Karlsson
(S), Niklas Frykman (L), Faisal Hassan (MP), Rebaz Sanar Khadja (M), Tomas
Jönsson (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att tillstyrka ansökan.
Maria Chergui (V) yrkar att ansökan ska avstyrkas.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.
 Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
med fleras yrkande att tillstyrka ansökan ställs mot Maria Cherguis (V) yrkande att
avstyrka ansökan. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
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KSKF/2016:155

§ 95
Yttrande över ansökan från föreningen Cultura om
godkännande som huvudman för en nyetablering av
ett fristående fritidshem och grundskola vid
Kulturskolan i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret
2017/18 - Dnr 31-2016:624
Beslut
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).

Särskilt yttrande
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L) och
Aza Safari (-) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Föreningen Cultura har ansökt
hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för nyetablering av en
fristående grundskola och fritidshem med start läsåret 2017/18. Ansökan avser
grundskola i årskurserna 4 – 9 för 150 elever samt fritidshem för 50 elever i
årskurserna 4 – 7 i fullt utbyggd verksamhet år 2021. Skolan ska heta Kulturskolan.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 31 2016:624) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen ska
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan
uppstå på lång sikt vid eventuell utökning av Föreningen Culturas planerade
utbildning. Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den
15 april 2016.
Kommunledningskontoret har utrett ärendet och föreslår att Eskilstuna kommun
ska avstyrka föreningen Culturas ansökan om att få etablera en grundskola.
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Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 12 april 2016 att
kommunfullmäktige ska tillstyrka ansökan.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Lars-Göran Karlsson
(S), Niklas Frykman (L), Faisal Hassan (MP), Rebaz Sanar Khadja (M) och Tomas
Jönsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att tillstyrka ansökan.
Maria Chergui (V) och Kim Fredriksson (SD) yrkar att ansökan ska avstyrkas.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.



Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
med fleras yrkande att tillstyrka ansökan ställs mot Maria Cherguis (V) yrkande att
avstyrka ansökan. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Sida

68(82)

KSKF/2016:160

§ 96
Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid
Realgymnasiet i Eskilstuna fr.o.m. läsåret 2017/2018
- Dnr 32-2016:899
Beslut
1. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka med El- och
energiprogrammet.
2. Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan om att få utöka med Fordons- och
transportprogrammet (lärling).

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

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

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Lars-Göran Karlsson
(S), Niklas Frykman (L), Faisal Hassan (MP), Rebaz Sanar Khadja (M), Tomas
Jönsson (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att tillstyrka ansökan.
Maria Chergui (V) yrkar att ansökan ska avstyrkas.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.
 Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
med fleras yrkande att tillstyrka ansökan ställs mot Maria Cherguis (V) yrkande att
avstyrka ansökan. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
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KSKF/2016:176

§ 97
Yttrande över remiss från Kunskapscompaniet
Gymnasium KCGY AB om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Kunskapscompaniets
Gymnasium i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret
2017/2018
Beslut
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Anette Stavehaug (V),
Alar Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
mars 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kunskapscompaniet gymnasium
KCGY AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för
riksrekryterande utbildning i Eskilstuna kommun från och med läsåret 2017/18.
Ansökan gäller start av Tågteknikprogrammet.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 37 2016:659) i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om
etableringen av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder
för skolväsendet i kommunen. I konsekvensbeskrivning ska framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på
lång sikt vid eventuell utökning av Kunskapscompaniets planerade utbildning.
Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj
2016.
Kommunledningskontoret har utrett ärendet och föreslår att Eskilstuna kommun
ska tillstyrka Kunskapscompaniet ABs ansökan om utökning.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 12 april 2016 att kommunfullmäktige
ska tillstyrka ansökan.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Lars-Göran Karlsson
(S), Niklas Frykman (L), Faisal Hassan (MP), Rebaz Sanar Khadja (M), Tomas
Jönsson (M) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att tillstyrka ansökan.
Maria Chergui (V) yrkar att ansökan ska avstyrkas.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att tillstyrka ansökan.
 Maria Cherguis (V) yrkande om att avstyrka ansökan.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
med fleras yrkande att tillstyrka ansökan ställs mot Maria Cherguis (V) yrkande att
avstyrka ansökan. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande att
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______
Beslutet skickas till:
Skolinspektionen
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KSKF/2016:241

§ 98
Motion om att minska tiggeriet
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 26 april 2016 lämnat in en motion om att minska
tiggeriet. Motionären yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun i sina ordningsföreskrifter lägger till en skrivelse
som ger Polisen mandat att avvisa tiggare från offentlig plats, enligt
motionärens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2016:244

§ 99
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Stoppa byggnationen av vindkraftverk
på Kafjärden
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att stoppa byggnationen av vindkraftverk på Kafjärden,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 12 april 2016.
Kommunledningskontorets bedömning är att förslaget inte uppfyller de formella
krav som enligt kommunallagen ställs på medborgarförslag eftersom
kommunfullmäktige inte har behörighet att besluta i frågan.
Av 12 kapitlet 2 § Regeringsformen framgår bland annat att en kommuns
beslutande organ (kommunfullmäktige) inte får bestämma hur en
förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör
myndighetsutövning mot en enskild. Kommunledningskontoret föreslår därför att
medborgarförslaget ska avslås.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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KSKF/2016:258

§ 100
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bevara Fristadsreservatets
kulturhistoriska värde
Beslut
1. De två medborgarförslagen om att bevara Fristadsreservatets kulturhistoriska
värde ska behandlas som ett ärende.
2. Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas därefter
till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Två stycken medborgarförslag om att bevara Fristadsreservatets kulturhistoriska
värde har lämnats in till kommunfullmäktige den 15 april.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslagen uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att de två medborgarförslagen ska hanteras som
ett ärende. Kommunledningskontoret föreslår vidare att medborgarförslaget ska
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen
inhämta yttrande från stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Sida

75(82)

KSKF/2016:302

§ 101
Interpellation - Blir det en bostadsförmedling i
Eskilstuna?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
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).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Maria Chergui (V)
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KSKF/2016:268

§ 102
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Förhindra fortsatt olagliga
byggverksamhet av vindkraftverk på Kafjärden
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ”förhindra fortsatt olaglig byggverksamhet av
vindkraftverk på Kafjärden”, har lämnats in till kommunfullmäktige den 31 mars
2016.
Kommunledningskontorets bedömning är att förslaget inte uppfyller de formella
krav som enligt kommunallagen ställs på medborgarförslag eftersom
kommunfullmäktige inte har behörighet att besluta i frågan.
Av 12 kapitlet 2 § Regeringsformen framgår bland annat att en kommuns
beslutande organ (kommunfullmäktige) inte får bestämma hur en
förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild. Kommunledningskontoret föreslår därför att
medborgarförslaget ska avslås.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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KSKF/2016:299

§ 103
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ändra strålarnas riktning i fontänen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ändra strålarnas riktning i fontänen, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 19 april 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/2016:300

§ 104
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ändra placeringen på stenarna i
dammarna på torget
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ändra placeringen på stenarna i dammarna på torget,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 19 april 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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 105
Motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för
kommunanställda
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 25 april 2016 lämnat in en motion - Möjlighet för
löneavdrag vid cykelinköp för kommunanställda. Motionären yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommuns anställda ska ha möjlighet att köpa cyklar eller
elcyklar genom löneavdrag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Sida

80(82)

KSKF/2016:301

§ 106
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg en rondell på Krongatan utanför
Rekarnegymnasiet
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en rondell på Krongatan utanför
Rekarnegymnasiet, har lämnats in till kommunfullmäktige den 19 april 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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
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§ 107
Motion - Upprätta riktlinjer för skolors och
förskolors skolgårdar
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Liikanen (MP) har den 26 april 2016 lämnat
in en motion - Upprätta riktlinjer för skolors och förskolors skolgårdar.
Motionärerna yrkar på följande:
 Att Eskilstuna kommun med utgångpunkt från Boverkets allmänna råd,
upprättar lokala riktlinjer skolor och förskolors skolgårdar med avseende på
yta, utformning, tillgänglighet och säkerhet.
 Att Eskilstuna kommun tillämpar dessa riktlinjer vid skoletableringar,
nyproduktion, ombyggnationer och vid förtätning av befintliga
skolområden.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-28

Sida

82(82)

KSKF/2016:326

§ 108
Interpellation - Studieförbunden
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Liikanen (MP) har den 27 april 2016 lämnat in en interpellation –
Studieförbunden. Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Marielle Liikanen (MP)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

