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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, klockan 09:00 – 15:10
Ajournering för lunchpaus mellan klockan 12:00 – 13:30

Beslutande

Se sidan 2.

Utses att justera

Robin Tannarp (M) och Maria Forsberg (V)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 22 februari 2016, ordförandens
tjänsterum, stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande
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Ann-Sofie Wågström

Justerande
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Robin Tannarp
Maria Forsberg

Paragrafer 1 – 31

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatu
m
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Förvaringsplats för
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Kommunstyrelsens kansli, stadshuset
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Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Nicklas Karlsson (S) ersätter Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Mats Wernersson (S) ersätter Martin Gunnarsson (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S) §§ 1-10
Carin Zaric (S) ersätter Deria Ilia (S) §§ 12-31
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
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)
David Dishart (M)
Göran Gredfors (M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M) ersätter Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Sanna Mikkola (C) ersätter Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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2(57)

Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP) ersätter Irene Karlbom Häll (MP)
Yuri Silva (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD) §§ 1-9
Elin Blomberg (SD) ersätter Benny Ekström (SD) §§ 10-31
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
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KSKF/2015:3, KSKF/2016:3

§1
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 15 januari 2016 beslutat att utse Maud
Ekman (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Tommy Hamberg (V).
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 14 december 2015 beslutat att utse
Tommy Hamberg (V) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Ellen Karlsson
(V).
______
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/2016:4

§2
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
a) Flyktingbarn i barnäktenskap
Ställs av Stefan Krstic (L).
Besvaras av socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
b) Lågstadiesatsningen i Eskilstuna
Ställs av Maria Chergui (V).
Besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
c) Kameraövervakning i bostadsområden
Ställs av Adam Marttinen (SD).
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
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KSKF/2015:575

§3
Svar på interpellation - Ökat tryck på socialtjänsten
under december
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2016 på
grund av att interpellanten ej närvarar vid dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Karolin Fridell (L) har den 25 november 2015 lämnat in en interpellation – Ökat
tryck på socialtjänsten under december. Interpellationen ställs till socialnämndens
ordförande Göran Gredfors (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2015, § 274, att interpellationen
får ställas till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015, § 281, att interpellationen
bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari 2016 på grund
av att interpellanten ej närvarade vid sammanträdet.
______
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KSKF/2015:600

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

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Helen Wretling
(L) samt Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
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Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Helena Hirvi Ringmar (MP) reserverar sig muntligt på beslutspunkt 6.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 november 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige har
den 21 maj 2015 behandlat ärendet ”Översyn av bolagskoncernens struktur och
sammansättning” (KSKF/2015:269). Kommunstyrelsen har då fått i uppdrag att
utreda hur Eskilstuna kommun kan stärka styrning och synergier mellan
näringslivsenheten på kommunledningskontoret och Munktell Science Park för att
utveckla näringslivspolitiken ytterligare.
Nuläge
Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste
tillväxtregioner. En av de större utmaningarna för kommunen är att många trots det
saknar arbete idag. Jämfört med andra delar av landet så syns en förskjutning i
Eskilstuna från arbeten som driver fram andra jobb, till arbeten som är lokala och
lättrörliga. Det i sin tur innebär en utveckling mot högre arbetslöshet, mer pressade
lönenivåer, mindre kompetensutveckling och ökat tryck på både de kommunala och
på övriga offentliga stödsystem. Sammantaget innebär denna utveckling en stor
samhällspåverkan och utgör Eskilstunas största utmaning.
Under de senaste åren har näringslivsenheten haft starkt fokus på att förbättra
förutsättningarna för näringslivsklimatet i Eskilstuna. Det genom att bedriva
näringslivsarbete med stort fokus på befintligt företagande som bas för etableringar
och nyföretagande. Fortfarande finns ett antal förbättringar som kan göras och då
främst för att få en gemensam målbild för kommunens näringslivssatsningar.
Munktell Science Park har verkat i 10 år och verksamhet har utifrån sitt uppdrag
haft ett stort fokus på innovation och affärsidé till första finansiering. En
kartläggning av Science-parks i Sverige visar att framgångsrika Science-parks har
fokus på befintliga företag och etableringar istället.
Det har också stöd i den strategi som näringslivsenheten arbetar efter och bidrar då
till en tydlig målbild för alla involverade. För Munktell Science Parks del innebär
det att göra en generationsförflyttning och ändra fokus för verksamheten.
Uppdragen och rollerna för samtliga kommunala näringslivsaktörer behöver
förändras.
Uppdrag och roller
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Näringslivsenheten i sin nya roll får huvudansvaret för uppdraget ”fler jobb och
fler avancerade jobb”. Enheten ska också operativt tillse att alla näringslivsaktörer i
kommunkoncernen har samma målbild och responderar koordinerat.
För att kunna utföra uppdraget behöver Näringslivsenheten tilldelas plats i
styrelserna för Munktell Science Park, Destination Eskilstuna och Eskilstuna
logistik som alla arbetar med näringslivsfrågor.
Munktell Science Parks roll blir att attrahera existerande företag och sådana som är
riktiga tillväxtföretag till Eskilstuna. Kärnan i Munktell Science Parks verksamhet
bör kopplas till fokusområden, det ger attraktion för företag som flyttar hit och
bidrar också till att de befintliga företagen inom fokusområdena får stöd och
tillväxt. Den miljön öppnar sig även för intressanta start-up´s.
Ägardirektiv och bolagsordning
En revidering av Munktell Science Parks ägardirektiv och bolagsordning
genomförs för att anpassas till Munktell Science Parks nya uppdrag.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 2, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Teresa Laurén yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut med en ändring i
beslutspunkten 7 enligt följande:
Styrelsen i Munktell Science Park ska senast 24 maj 2016 återkomma med
sitt förslag till genomförande av det nya uppdraget, organisering samt mål
och mätetal för den nya inriktningen.
Jari Puustinen (M) samt Lillemor Nordh (C) instämmer i Teresa Lauréns (S)
yrkanden.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7 med
Teresa Lauréns (S) ändring. Därefter yrkar Niklas Frykman (L) avslag på punkten
6 till förmån för Liberalernas ägardirektiv.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7 med
Teresa Lauréns (S) ändring. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) avslag på
punkten 6 till förmån för Sverigedemokraternas ägardirektiv.
Helena Hirvi Ringmar (MP) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7
med Teresa Lauréns (S) ändring.
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Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7 med
Teresa Lauréns (S) ändring. Därefter yrkar Lotta Jonsson (KD) avslag på punkten 6
till förmån för Kristdemokraternas ägardirektiv
Maria Chergui (V) yrkar bifall till punkterna 1-5 samt bifall till punkten 7 med
Teresa Lauréns (S) ändring. Därefter yrkar Maria Chergui (V) på ändring i
beslutspunkt 6, att antalet ledamöter ändras från tre till fem.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Teresa Lauréns (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag med ändring på beslutspunkten 7.



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



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

Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-5 samt punkten 7 med Teresa Lauréns (S)
ändring. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag med Teresa Lauréns (S) ändring på punkten 7.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Teresa
Lauréns (S) med fleras förslag om bifall till punkten 6 ställs mot avslag till
detsamma. Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkten 6, får
kommunfullmäktige därefter ta ställning till Maria Cherguis (V) ändringsyrkande
där bifall ställs mot avslag till detsamma.
Ordföranden ställer först proposition på bifall till punkten 6 mot avslag till
detsamma, och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Teresa
Lauréns (S) med fleras förslag, innebärande bifall till punkten 6. Därefter ställer
ordföranden proposition på bifall till Maria Cherguis (V) ändringsyrkande mot
avslag till detsamma, och finner att kommunfullmäktige har beslutat att avslå
Maria Cherguis (V) ändringsyrkande.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, näringsliv
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
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KSKF/2015:554

§5
Begäran om godkännande av försäljning av aktier i
Eskilstuna Logistikkrysset AB till Kilenkrysset
Beslut
Försäljning av aktier i Eskilstuna Logistikkrysset AB till Kilenkrysset AB,
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
december 2015. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Logistikkrysset AB bildades
tillsammans med Kilenkrysset AB 2011. Aktiekapital uppgick till 50 000 kronor
varav Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger 45 procent, motsvarande 22 500
kronor. Syftet med bolaget var att i Eskilstuna Logistikpark tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler och anläggningar för skilda typer av industri och
logistikföretag i avsikt att utveckla industriföretagandet i Eskilstuna kommun.
Bolaget har efter bildandet varit vilande och inte bedrivit någon verksamhet.
Kilenkrysset AB erbjuder sig nu att köpa Eskilstuna Kommunfastigheter ABs
aktier för bokfört restvärde om 9 951 kronor.
Eskilstuna Kommunföretag AB har inga invändningar till Eskilstuna
Kommunfastigheter ABs förslag om försäljning av aktierna till Kilenkrysset AB.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 3, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, Ekonomi och kvalitet
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2015:559

§6
Godkännande av nya lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämndens förslag till nya särskilda lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun, daterad den 20
oktober 2015, antas.
2. Kommunfullmäktiges beslut 1995-11-30, § 224 upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
december 2015. Av skrivelsen framgår att nya Fristadstorget som invigdes under
hösten 2014 har ambitionen att utvecklas till ett mångfaldens torg. Torghandeln är
en viktig del för ett levande torg och den behöver ges förutsättningar att kunna
utvecklas och bli flexiblare för att kunna samspela med andra verksamheter och
arrangemang.
Under del av 2014 och 2015 finns interimistiska ordningsföreskrifter för
torghandeln i Eskilstuna kommun (SBN 2014:395), bilaga 2 tillhörande ärendet.
Detta med anledning av att Fristadstorget var under ombyggnad vilket påverkade
torghandeln och avsteg från de ordinarie föreskrifterna behövde genomföras.
Anledningen till att föreskrifterna behöver uppdateras är för att möta nya
förutsättningar för torghandeln på Fristadstorget, men även försäljningsplatserna
Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget samt Östra torget.
Förslaget har tagits fram i samråd med några av de fasta torghandlarna vi har som
kunder i dagsläget genom några utvärderingsmöten samt en enkät riktad till
allmänheten. Enkäten genomfördes under sommaren 2015 där cirka 500
respondenter från allmänheten svarade på frågor om torghandeln i Eskilstuna.
Eskilstuna kommun har beaktat de inkomna synpunkterna i hög utsträckning.
Utifrån erfarenheter från det gångna året föreslås nu nya särskilda lokala
föreskrifter för torghandeln i Eskilstuna. Så tillvida ersätter de nya föreskrifterna de
föreskrifter som antogs av kommunfullmäktige 1995-11-30 § 224.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 4, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Magnus Arreflod (MP) samt Joel Hamberg (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2015:569

§7
Samverkanöverenskommelse mellan Eskilstuna
kommun och Polismyndigheten 2016-2019
Beslut
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Eskilstuna kommun
2016-2019 antas.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Helen Wretling
(L) samt Aza Safari (-) 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
30 november 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att
samverkansöverenskommelsen är ett avtal mellan Polismyndigheten och Eskilstuna
kommun. I överenskommelsen har man kommit överens om vissa åtaganden
gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter som ska gälla under
perioden 2016-2019. Överenskommelsen följs upp kontinuerligt i Trygga
Eskilstuna.
Samverkansöverenskommelsen överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I
förhållande till tidigare överenskommelser har några förändringar gjorts.
Tidsperioden har förlängts då långsiktighet och uthållighet är ännu viktigare i det
kommande arbetet. Överenskommelsen föreslås gälla över mandatperioden och
inte revideras under valåret.
Dessutom har en tydligare lägesbild samt en gemensam problembild skrivits fram.
Det finns också tydligare mätbara mål samt en kommunikationsplan med i
åtagandeplanen.
Arbetet ryms i huvudsak inom ordinarie verksamhet. Den koordinatorsfunktion
som föreslås och som i enlighet med samverkansöverenskommelsen och Trygga
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Eskilstunas verksamhetsplan för 2016 har arbetsfokus i Fröslunda och Lagersberg
kommer att finansieras av bosociala medel under 2016. Den samlade användningen
av bosociala medel redovisas i ett separat ärende med trygghetsaspekten inskriven.
Överenskommelsen resulterar i ökad effektivitet då samverkan kring uttalade
aktiviteter genomförs. Åtagandena bygger på långsiktighet och uthålliget som följs
upp kontinuerligt.
Överenskommelsen tar höjd i den nya polisorganisationen och det lokala arbetet
med medborgarlöften, vilket säkrar fokus i trygghetsskapande åtgärder, den är
integrerad i Trygga Eskilstunas arbete, där polisen deltar. Den är avstämd emot
kommunens socioekonomiska arbete enligt det strategiska målet Social uthållighet
och den gjorda analysen av hur social oro kan förebyggas.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 11, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till de
tillägg som lades på kommunstyrelsens sammanträde den 26 januari 2016, § 11.
Göran Gredfors (M) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden.
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkanden.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lisa Friberg (S), Mona Kanaan (S), Rebaz Sanar Khadja (M), Borhan Bajati (KD),
Firat Nemrud (V), Faisal Hassan (MP), Yuri Silva (MP), Aza Safari (-) samt Ingrid
Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Annelie Klavins Nyströms (M) med fleras yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om tillägg.
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Göran Gredfors (M) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons
(SD) tilläggsyrkanden.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag undantaget tilläggsyrkandena. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim
Fredrikssons (SD) förslag om bifall till tilläggsyrkandena ställs mot avslag till
detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att avslå tilläggsyrkandena.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Polismyndigheten
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KSKF/2016:2

§8
Val till kommunala uppdrag 2016
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
 Heidi Greijer (M) avsägelse som ledamot i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
 Lena Ilhags (MP) avsägelse som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
 Theresia Jansson (S) avsägelse som ledamot i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
 Eva Samuelsson Persson (V) avsägelse som suppleant i Näshultagården AB.
 Madeleine Sääksjärvi (S) avsägelse som 1:e vice ordförande i Torshälla stads
nämnd.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 11
februari 2016 till och med den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (M)
efter Heidi Greijer (M)
Vakant (S)
efter Theresia Jansson (S)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 11 februari 2016 till och med
den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (MP)
efter Lena Ilhag (MP)
Torshälla stads nämnd, från och med den 11 februari 2016 till och med den
31 december 2018.
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1:e vice ordförande
Ledamot

Eine Ikonen (S)
efter Madeleine Sääksjärvi (S)
Vakant (S)
efter Eine Ikonen (S)

Näshultagården AB, från och med den 1 mars 2016 till och med den 31
december 2018.
Suppleant
Vakant (V)
efter Eva Samuelsson Persson (V)

3. Föräldraledighet
Niklas Frykman (L) beviljas föräldraledighet från sitt uppdrag som
gruppledare från och med 2016-01-11 till och med 2016-01-22.

Jäv
Niklas Frykman (L) anmäler jäv och deltar ej i behandlingen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har den 11 februari 2016 inkommit med en
skrivelse i ärendet. I skrivelsen redovisas inkomna avsägelser från politiska
uppdrag, samt förslag till fyllnadsval.
Heidi Greijer (M) har i skrivelse inkommen den 25 januari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Lena Ilhag (MP) har i skrivelse inkommen den 2 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och som ledamot i
kommunala pensionärsrådet. Avsägelsen rörande kommunala pensionärsrådet
hanteras av kommunstyrelsen.
Theresia Jansson (S) har i skrivelse inkommen den 3 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Eva Samuelsson Persson (V) har i skrivelse inkommen den 8 februari 2016 avsagt
sig uppdraget som suppleant i Näshultagården AB.
Madeleine Sääksjärvi (S) har i skrivelse inkomna den 9 februari 2016 avsagt sig
uppdraget som 1:e vice ordförande i Torshälla stads nämnd.

Yrkanden
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Annelie Klavins Nyström (M) yrkar på en rättelse under punkten 2, Nedanstående
personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid, Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
Ledamot ska ersättas med Ersättare.
______
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/2015:279

§9
Svar på motion om att avtal för mottagande av
nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige
Beslut
Motionen avslås.

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

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 22 april 2015 lämnat in en motion där han föreslår
att alla avtal som berör mottagning av nyanlända ska beslutas av
kommunfullmäktige. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2015. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige den 24 maj 2012, §
116, behandlat ett ärende om tydliggörande av Eskilstuna kommuns ansvar för
integration och flyktingmottagande. Ärendet behandlar främst ansvarsfördelningen
mellan kommunens nämnder. I det nu pågående arbetet med reviderade
reglementen för nämnderna tydliggörs ansvarsfördelningen även i reglementena.
Av kommunfullmäktiges beslut framgår bland annat att kommunstyrelsen ansvarar
för externa kontakter med Migrationsverket och länsstyrelsen gällande
flyktingmottagande. Här ingår att vara huvudman för överenskommelser om
mottagande som träffas mellan kommunen och de statliga myndigheterna. Arbetet
ska ske i samarbete med berörda nämnder.
Det är framförallt två typer av överenskommelser som tecknas. Överenskommelse
om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare tecknas mellan Eskilstuna
kommun och staten genom Länsstyrelsen i Södermanlands län. Överenskommelse
om mottagande av samt anordnande av boende för barn utan legal vårdnadshavare i
Sverige, s.k. ensamkommande barn, träffas mellan Eskilstuna kommun och
Migrationsverket. Kommunstyrelsen ansvarar för dessa avtal i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut från den 24 maj 2012 och överenskommelserna
tecknas i regel en gång per år.
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Kommunledningskontoret anser att beslutsprocessen kring de här
överenskommelserna behöver förtydligas, men delar inte motionärens uppfattning
att besluten i normalfallet ska fattas i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontorets uppfattning är att ärenden med de typer av
överenskommelser som nämns ovan istället på ett tydligare sätt ska lyftas till
kommunstyrelsen för beslut. En öppning behöver dock finnas för att, precis som
inom andra områden, kunna fatta ordförandebeslut i brådskande ärenden.
I vissa fall kan de typer av avtal som nämns ovan vara av principiell beskaffenhet
och större vikt för kommunen. I de fallen ska ärendena, enligt 3 kapitlet 9 §
kommunallagen, alltid lyftas till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 november 2015, § 243, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag innebärande att
motionen avslås.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2015,
§ 260 på grund av tidsbrist.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2015,
§ 279 på grund av tidsbrist.

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

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag att
avslå 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.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag att avslå motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2015:119

§ 10
Svar på motion - Inför en testperiod med möjlighet
för krogarna i centrum att ha längre serveringstider
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Helen Wretling
(L) samt Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Elin
Blomberg (SD), Ann-Kristin Eriksson (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson
(SD), Per Johansson (SD), Thomas Lindeberg (SD), Adam Marttinen (SD), Anita
Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) samt Laszlo von Óvári (SD) reserverar sig
muntligt mot beslutet.
Ann Berglund (M), Johan Bergquist (M), David Dishart (M), Tomas Jönsson (M),
Torbjörn Olsson (M), Abshir Osman (M), Jari Puustinen (M), Tony Meshko (M),
Rebaz Sanar Khadja (M), Robin Tannarp (M) reserverar sig muntligt mot beslutet.
Faisal Hassan (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
11 januari 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att i en motion från den 17
februari 2015 lämnar Stefan Krstic, Folkpartiet Liberalerna ett förslag om att införa
en testperiod med möjlighet för krogarna i centrum att ha längre serveringstider.
Samtliga krogar i centrum stänger i dag klockan 02:00. Anledningen till förslaget
är att motionären menar att då alla krogar stänger samtidigt, så skapas en
mötesplats för våld i centrum. En annan anledning är att man skulle motverka
svartklubbar och fler efterfester där väldigt unga minderåriga får i sig stora
mängder alkohol.
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Motionären skriver att både Kalmar och Visby har testat att förlänga
serveringstiderna vilket resulterat i till kraftiga minskningar av våldsbrotten i
anslutning till krogarna. Utöver förlängda serveringstider behövs även en
förbättrad samverkan mellan polisen, ordningsvakter och krögare i Eskilstuna för
att minska våldsbrotten
Förslaget från motionären är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att införa en
testperiod för krogarna i Eskilstuna centrum med möjligheten att ha längre
serveringstider.
Socialnämnden föreslår att motionen avslås då förslaget inte anses bidra till en
ansvarsfull alkoholservering och ett ansvarsfullt alkoholbruk. Det går heller inte i
linje med mål som finns i handlingsplanen mot alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT). Förslaget anses även leda till ökade kostnader för samhället i form
av ökad tillsyn från kommunen och ökad polisiär närvaro. Det finns också en
otydlighet vad som egentligen har lett till minskningen av våldsbrott i de
kommuner som motionären nämner, om det är de förlängda serveringstiderna eller
en ökad polisiär närvaro och ökad samverkan med ordningsvakter som har varit
orsaken.
Kommunledningskontoret ställer sig negativ till förslaget att under en testperiod
förlänga serveringstiderna på krogarna i centrum både utifrån ett alkoholpolitiskt
perspektiv och att det i kommunens handlingsplan mot ANDT 2013-2015 står att
det mest effektiva mot att minska skadeverkningar och problem relaterat till
alkohol, narkotika, dopning och tobak är att begränsa tillgång och tillgängligheten.
Det bidrar heller inte till en ansvarsfull alkoholservering från krogarnas sida.
En annan anledning är ökade samhällskostnader i form av ökad polisnärvaro och
ökad tillsyn från kommunen.
De kommuner som har nämnts i motionen är inte jämförbara med Eskilstuna då de
är stora sommarturistorter. Enligt polisen är det en helt annan publik och kategori
av människor som går på krogen där än här i Eskilstuna. Motionären räknar upp att
för både Visby och Kalmar handlade resultatet av minskat våldsbrott av både
förlängda serveringstider, ökad polisär närvaro, ökad samarbete med polis och
ordningsvakt, ansvarsfull alkoholservering samt förändring i den fysiska miljön
som belysning. Det går då inte att konstatera vad som egentligen var anledningen
till minskat våldsbrott, det kan ha hjälpt med enbart ökad polisiär närvaro.
Information från polisen har samlats in utifrån motionen. Polisen tror att förlängda
serveringstider enbart skulle innebära ännu fler berusade personer, men en timme
senare. Polisen har under de senaste 3-4 åren haft en ökad polisiär närvaro i
anslutning till krogmiljön, utifrån det hot-spots arbete som drivits av Brå och där
Eskilstuna var en av pilotkommunerna som deltog i projektet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2016-02-11

24(57)

Om en testperiod ska genomföras där krogarna i centrum får möjlighet att testa
längre serveringstider så krävs ett gott samarbete och ett gemensamt beslut mellan
kommun, polis och krogägare. Förlängda serveringstider skulle innebära en hårdare
reglering för de krogar som skulle få utökad tid till klockan 03.00. Det skulle inte
gälla alla krogar utan ett fåtal. De krogar det skulle kunna tänkas gälla är de som
beskrivs som nattklubb och som har tillstånd för dans. (Harrys, Grappa och
Gränden/Biff& Grill). Det är också viktigt att ha en beredskap för konsekvenser
som till exempel att våldsbrotten skulle öka och att krogarna inte skulle
upprätthålla en ansvarsfull alkoholservering.
Kommunledningskontoret föreslår att frågan kring öppettider fortsätter att
diskuteras inom ramen för ”Purple flag”. ”Purple flag” syftar till en ökad
samverkan mellan krognäringen, övriga näringslivet, fastighetsägare, polis och
kommun. Målet är att kvällsekonomin ska öka i centrum men också att brottslighet
ska minska samt öka tryggheten.
Ansvaret för tillsyn av tobak och alkohol flyttas över från socialnämnden till miljö
och räddningstjänstnämnden från 2016. I samband med revidering av nämndernas
reglemente fick miljö- och räddningstjänstnämnden uppdrag att revidera
riktlinjerna för alkoholservering. I samband med revideringen kan det vara bra att
genomföra en dialog med krogägarna i centrum gällande öppettider i syfte att få
krogägarna mer delaktiga och skapa en bättre samverkan.
Ett utökat samarbete mellan krogarna, ordningsvakter, kommun och polis har
påbörjats, inom ramen för ”krogar mot knark”. Nästa steg är att polisen genomför
en heldagsutbildning för krogpersonal kring tecken, symptom och hur man hanterar
narkotikapåverkade personer på krogen. ”Krogar mot knark” syftar också till ökad
samverkan men främst att minska narkotikaanvändande och narkotikaförsäljning i
krogmiljön.
Västerås stad har genomfört en testperiod med att vissa krogar i centrum har
serveringstider till 03.00, några till 02.00 och några till 01.00, som har resulterat i
minskade våldsbrott, bättre samverkan med och mellan krogarna. Det kan dock inte
konstateras att det är de förlängda öppettiderna som har gett det resultatet. Det kan
i stället vara den ökade samverkan, en ökad polisiär närvaro och/eller att
ordningsvakter har utbildats.
Med en begränsad tillgänglighet på alkohol minskar vi risken att människor
utvecklar missbruk och beroende. Motionärens förslag skulle innebära ökad
tillgänglighet på alkohol och därmed också öka risken att fler personer berusade
sig. Dessutom skulle förslaget öka kostnaderna för samhället utifrån bland annat
ökad polisnärvaro. Däremot skulle förlängda serveringstider för ett fåtal krogar
kunna innebära minskad friktion av människor vid stängningsdags och därmed då
minskad risk för våldsbrott. Det finns dock inget belägg för att det skulle ske.
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 16, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Stefan Krstic (L), Niklas Frykman (L), Jari Puustinen (M), Robin Tannarp (M),
Rebaz Sanar Khadja (M), Abshir Osman (M), Johan Bergquist (M), Tomas Jönsson
(M), Kim Fredriksson (SD) samt Laszlo von Óvári (SD) yrkar bifall till motionen.
Göran Gredfors (M), Annelie Klavins Nyström (M), Servat Barzangi (M), Nina
Tuncer (S), Geerth Gustavsson (S), Lars G Linder (S), Abdirisak Hussein (S),
Karola Bast (S), Lillemor Nordh (C), Magnus Arreflod (MP), Anette Stavehaug
(V), Firat Nemrud (V), samt Borhan Bajati (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Göran Gredfors (M) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.



Stefan Krstics (L) med fleras 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
beslutar i enlighet med Göran Gredfors (M) med fleras förslag att bifalla
kommunalstyrelsens förslag att avslå motionen.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande
omröstningsproposition:
Den som röstar på Göran Gredfors (M) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen, röstar JA.
Den som röstar på Stefan Krstics (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionen, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)

Ja
X

Nej

Avstår
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Lars Anderson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Lisa Friberg (S)
Mats Wernersson (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Göran Gredfors(M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Servat Barzangi (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Sanna Mikkola (C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Yuri Silva(MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
48

29

1

Omröstningsresultat
Med 48 JA-röster för bifall till Göran Gredfors (M) med fleras förslag mot 29 NEJröster för bifall till Stefan Krstics (L) med fleras förslag, 1 ledamot avstår från att
rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Göran
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Gredfors (M) med fleras förslag, innebärande att bifalla kommunstyrelsens förslag
att avslå motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Socialnämnden, för kännedom
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KSKF/2015:391

§ 11
Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare
att åka tillbaka hem och bistå dem därefter
ekonomiskt i deras hemländer
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om
att hjälpa utländska tiggare att åka tillbaka hem och därefter bistå dem ekonomiskt
i deras hemländer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 7 augusti 2015.
Kommunfullmäktige tog beslut den 27 augusti 2015 att medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
Frågan om bistå utsatta EU-medborgare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter
ekonomiskt i deras hemländer kan uppfattas som ett uppdrag för kommunal
verksamhet. På senare år har ett stort antal utsatta EU-medborgare sökt sig till
bland annat Sverige och flera av dessa personer försörjer sig genom tiggeri.
Som medlem i EU innefattar Svensk lagförfattning även EU:s regelverk. Där ingår
bland annat den fria rörligheten för EU-medborgare som en grundprincip vilket
garanteras av EU. Det innebär att varje unionsmedborgare och deras
familjemedlemmar har rätt att röra sig, bo studera, arbeta, etablera sig eller
tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat utan att diskrimineras på grund av
sin nationalitet.
För att få uppehållsrätt inom en annan medlemsstats territorium under längre tid än
tre månader ska personen antingen vara anställd, egenföretagare, arbetssökande
med verklig möjlighet att få en anställning, studerande med heltäckande
sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars
försörjning eller enbart vistas i den mottagande medlemsstaten men ha en
heltäckande sjukförsäkring och tillräckliga tillgångar för sin och sina
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familjemedlemmars försörjning. Utan möjlighet till egen försörjningsträcker sig
rätten att uppehålla sig i Sverige till högst tre månader.
Beslut om avvisning fattas av Migrationsverket eller Polismyndigheten. Beslut om
utvisning fattas av Migrationsverket.
Kommunen är skyldig att lämna understöd om en person ansöker om bistånd och
om det behovet inte kan tillgodoses på något annat sätt. Ett sätt att se om behovet
kan tillgodoses på annat sätt är att som en första åtgärd vara att efterhöra med
aktuell ambassad om ambassaden har möjlighet att bistå sin medborgare med
medel till hemresa. Om ambassaden lämnar besked om att de kan bistå sin
medborgare så kan respektive vistelsekommun bistå med medel för resa till
ambassaden. I annat fall kan bistånd lämnas för biljett från vistelsekommun direkt
till hemlandet. Utöver det kan annat bistånd bli aktuellt, om det gäller bistånd för
mat eller härbärge. Alla beslut enligt socialtjänstelagen ska ske efter ansökan och
efter en individuell bedömning av sökandes behov.
Internationellt bistånd är ett statligt ansvar. Under vissa specifika förutsättningar i
4-9 §§ lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter kan dock även kommuner
och landsting lämna visst bistånd. Kommuner och landsting får lämna bistånd i
form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får
svenskt statligt bistånd. Bistånd i form av ekonomisk ersättning får endast lämnas
för att genomföra utbildning och rådgivning. Bistånd till ett land som får svenskt
statligt bistånd ska anmälas till Sida. Bistånd till ett land som inte får statligt
bistånd får lämnas i form av utrustning som kommunen eller landstinget inte längre
behöver i sin verksamhet. Därutöver måste regeringen ge sitt tillstånd. Möjligheten
för kommuner och landsting att genomföra insatser i ett annat EU-land är alltså
mycket begränsad.
Kommunen kan inte tillhandahålla direkta ekonomiska bistånd till människor i
andra länder. Kommunen kan inte heller, utöver vad lagföreskrifter fastslår, avhysa
EU-medborgare eller utge ekonomiskt bistånd till personer i annat land.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås, då man inom
regelverk för ärendet inte har rätten till att avhysa eller bistå utsatta EUmedborgare utöver vad som föreskrivs i lag.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 19, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för kännedom
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KSKF/2015:396

§ 12
Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna
Eskilstunaån för båttrafik
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L), Helen Wretling
(L) samt Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga A).
Lotta Jonsson (KD) samt Borhan Bajati (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Elin
Blomberg (SD), Ann-Kristin Eriksson (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson
(SD), Per Johansson (SD), Thomas Lindeberg (SD), Adam Marttinen (SD), Anita
Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) samt Laszlo von Óvári (SD) reserverar sig
muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
22 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om
att arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 8 augusti 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015, § 193, att remittera
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och att ärendet därefter ska
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Ärendet har beretts av
kommunledningskontoret.
Förslagsställaren föreslår att politikerna bör ta fram en arbetsplan och ett
måldokument där man tittar på möjligheterna att både kortsiktigt och långsiktigt
öppna upp Eskilstunaån för båttrafik så att Eskilstuna blir en attraktiv turist- och
sommarstad som går att besöka med båt. Enligt förslaget skulle detta kunna nås
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genom att höja tre broar till samma höjd som E20-bron (seglingsfri höjd 3,5 m) och
genom att göra en bro öppningsbar.
Medborgarförslaget berör fyra broar i Eskilstunaån: den tidigare öppningsbara bron
(Brogatan) i Torshälla, bron vid Gökstensskolan i Torshälla samt Gap Sundins bro
och Gasverksbron i Eskilstuna.
Broar har idag en seglingsfri höjd mellan 1,2 meter och 1,95 meter. Gap Sundins
bro och Gasverksbron har en seglingsfri höjd på 1,2 m och bron vid
Gökstensskolan 1,95 meter. Den tidigare öppningsbara bron i Torshälla (Brogatan)
har idag inget maskineri eller el som möjliggör att bron öppnas. Brons seglingsfria
höjd är 1,86 meter.
Broarna används idag också för annan infrastruktur. Enligt Eskilstuna Energi och
Miljö AB finns det flera fjärrvärmeledningar under bron i Torshälla (Brogatan) och
under Gasverksbron. Dricksvatten- och VA-ledningar har också lagts i närheten av
broarna.
Frågan att öppna Eskilstunaån för båttrafik har diskuterats vid flera tillfällen
tidigare. Förslaget stämmer med den kommande översiktsplanens långsiktiga
ställningstaganden om näringsliv och fritid. Ställningstagandet lyder: ”Kommunen
ska verka för goda förbindelser med gång, cykel och kollektivtrafik samt för att
öppna vattenvägarna för sjöturism längs Eskilstunaån och sjötrafik.” Den
kommande översiktsplanen har en tidshorisont fram till år 2030.
Det finns ett antal tekniska begränsningar som behöver beaktas och diskuteras om
Eskilstunaån ska öppnas för båttrafik. Dessa frågor ska tas med i ett långsiktigt
perspektiv. Att höja broarna till samma höjd som bron över E20 (3,5 meter) skulle
innebära en omfattande ombyggnation av tre broar: bron vid Gökstensskolan, Gap
Sundins bro och Gasverksbron. Samtidigt behövs en ombyggnation av
infrastruktur, t.ex. fjärrvärmeledningar som idag är integrerade i broarna
genomföras. Bron i Torshälla (Brogatan) behöver utrustas med nytt maskineri för
att göra bron öppningsbar. Ombyggnation av broarna och annan infrastruktur
skulle utan tvivel medföra stora kostnader.
Kommunledningskontorets bedömning är att genomförandet av medborgarförslaget
innebär stora kostnader som i nuläget inte är möjliga att budgetera för och att en
kortsiktig arbetsplan därmed inte är aktuell. Istället kommer frågan om att öppna
vattenvägarna längs Eskilstunaån behandlas i aktualiseringen av översiktsplanen
som ska genomföras. Kommunledningskontoret föreslår därför att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 20, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande avslag på medborgarförslaget.
Lotta Jonsson (KD), Niklas Frykman (L), Magnus Arreflod (MP), Yuri Silva (MP)
samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


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



Lotta Jonsson (KD) med fleras yrkande om bifall till medborgarförslaget.

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 har
beslutat i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag att bifalla
kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande
omröstningsproposition:
Den som röstar på Sarita Hottis (S) förslag, innebärande att bifalla
kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget, röstar JA.
Den som röstar på Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag, innebärande att bifalla
medborgarförslaget, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Lars Anderson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Lisa Friberg (S)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Mats Wernersson (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Carin Zaric (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Göran Gredfors(M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Servat Barzangi (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Sanna Mikkola (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Yuri Silva(MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
53

26

Omröstningsresultat
Med 53 JA-röster för bifall till Sarita Hottis (S) med fleras förslag mot 26 NEJröster för bifall till Lotta Jonssons (KD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Sarita Hottis (S) med fleras förslag,
innebärande att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå medborgarförslaget.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2016-02-11

36(57)

KSKF/2015:415

§ 13
Svar på medborgarförslag - Genomför en
folkomröstning om flytt av en del åkattraktioner från
Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
10 november 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att den 16 augusti 2015
inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Förslagsställaren vill att
kommunen genomför en folkomröstning om flytt av en del åkattraktioner från
Parken Zoo till Stadsparken i Eskilstuna.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015 att medborgarförslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.
I Sverige har vi som statsskick en representativ demokrati, vilket innebär att
politiskt utövande sker av folkvalda representanter ifrån respektive politiskt parti
som befinner sig i riksdag, kommun, landsting och regering. Dessa politiska partier
konkurrerar i allmänna val om väljares röster vilket innebär att man som
medborgare har möjligheten att påverka politisk policy och likaså utkräva ansvar
från de styrande. Tanken med den representativa demokratin är att det skapas
förutsättningar för en hållbar och långsiktig politik där politiken utformas för en
övergripande helhetsbild.
I frågor som kan uppfattas vara av stor vikt och långsiktig betydelse, är
folkomröstningar, där medborgarna har möjligheten att ta direkt ställning, ett
värdefullt komplement till den representativa demokratin. Det svenska statsskicket
utgår främst från den representativa demokratin. Insyn och delaktighet i skapandet
av politiska inriktningar är i första hand verktyget för medborgaren att påverka i
beslutsfattande. Genom val utses representanter för att framföra människors åsikter
och därigenom kan medborgare utkräva ansvar. En folkomröstning problematiserar
dessutom ansvaret för beslut, eftersom beslutet blir taget igenom en folkomröstning
och inte av ett politiskt organ.
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Risken är stor att frågor som tas upp i folkomröstningar inte är anpassade för att
besvaras med ett ja- eller nejalternativ. Det i sig kan föranleda till att viktiga
aspekter och intressen bortses, vilket i sig innebär att man kanske inte når
konsensus i beslut.
Valdeltagandet i av kommunala folkomröstningar är i allmänhet låg vilket också
innebär att beslut som då tas igenom folkomröstning sannolikt inte återspeglar
eskilstunabornas vilja. För att samordna en folkomröstning med högt valdeltagande
krävs det att mycket resurser tillskjuts i frågan. Det blir alltså väldigt kostsamt för
kommunen att engagera medborgare till en folkomröstning i dessa mindre frågor
som enklare behandlas av våra folkvalda politiker.
Ett allmänt val i Eskilstuna kommun kostar cirka tre miljoner kronor att genomföra.
Ekonomiskt sett så är det bäst att genomföra en kommunal folkomröstning i
samband med allmänna val. I så fall tillkommer kostnader för tryck av valsedlar,
valkuvert, extra valurnor samt del av annonskostnader. (År 2006 cirka 120 000
kronor)
Även om folkomröstningar är ett värdefullt komplement till den representativa
demokratin bör de ses som undantag och enbart röra frågor som är av stor vikt och
har långsiktig betydelse. Frågan om placering av åkattraktioner från Parken Zoo
bedöms inte vara av den karaktären och därför föreslår kommunledningskontoret
att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 21, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för kännedom

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2016-02-11

38(57)

KSKF/2015:5

§ 14
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS), kvartal 3, 2015
Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 19 november 2015 samt
vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport den 19 november 2015, för kvartal
3, 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
4 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av
alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum
samt beslut där verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader.
Rapporteringen lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 3 2015 från barn- och utbildningsnämnden visar två
beslut som inte är verkställda.
Insänd rapportering från vård- och omsorgsnämnden visar totalt tio beslut som inte
är verkställda.
 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS: Sex beslut, en kvinna och fem
män. Två av dessa berodde på resursbrist, och fyra av ”annan anledning”.
 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS: Tre beslut, en kvinna och tre män.
Samtliga beslut har grundats av ”annan anledning”.
 Kontaktperson vuxna enligt 9 § 4 LSS: Ett beslut, en man.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet ej verkställda beslut
generellt inte ser ut att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
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.
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Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 23, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
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KSKF/2015:6

§ 15
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 3, 2015
Beslut
Socialnämndens beslut om rapport den 12 november 2015, Torshälla stads nämnd
beslut om rapport den 21 oktober 2015, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 19 november 2015, för kvartal 3 2015 anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
3 december 2015. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska
varje kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen och avser
icke verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges. Rapporteringar
sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det tredje kvartalet 2015 från socialnämnden, Torshälla
stads nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden: För tredje kvartalet 2015 uppgår antalet ej verkställda beslut
inom tremånadersgränsen till 27 ärenden. Av dessa avser nio kontaktmannaskap,
13 boendestöd, tre vuxen/missbruk- insats, och två barn- och föräldrainsats.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 18 pojkar/män och 9 flickor/kvinnor.
För dessa ärenden har det fram till och med september gått i genomsnitt cirka
5 månader sedan beslut om bistånd fattades. Under perioden har 37 ärenden
verkställts eller avslutats som angetts ha över tre månaders väntetid till
verkställighet.
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Vård- och omsorgsnämnden: För tredje kvartalet 2015 uppgår antalet ej
verkställda beslut inom tremånadersgränsen till 54 ärenden. Av dessa avser 12
boendestöd, 1 boende med särskilt stöd enligt socialtjänstlagen, 1 växelvård, 1
dagverksamhet demens, 1 sysselsättning, 6 demensboende, 30 Äldreboende och 2
hemtjänst.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 15 män och 39 kvinnor. För dessa
ärenden har det fram till och med september gått i genomsnitt cirka
5 månader sedan beslut om bistånd fattades. Under perioden har 3 ärenden
verkställts eller avslutats som angetts ha över tre månaders väntetid till
verkställighet.
Torshälla stads nämnd: För tredje kvartalet 2015 uppgår antalet ej verkställda
beslut inom tremånadersgränsen till 10 ärenden. Av dessa avser 2
kontaktmannaskap, 3 boendestöd, 4 särskilt boende och 1 växelvård.
Sammanställningen visar att ärendena gäller 5 pojkar/män och 5 flickor/kvinnor.
För dessa ärenden har det fram till och med september gått i genomsnitt cirka
5 månader sedan beslut om bistånd fattades. Under perioden har 4 ärenden
verkställts eller avslutats som angetts ha över tre månaders väntetid till
verkställighet.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut
att uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är flera förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
just nu står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten
positivt för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det
sociala arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 26 januari 2016, § 24, att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för kännedom
Socialnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
Torshälla stads nämnd, för kännedom
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KSKF/2015:597

§ 16
Motion om att tillåta uteservering året runt
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Jan Svensson (L) har den 15 december 2015 lämnat in en motion om att tillåta
uteservering året runt. Motionären yrkar på följande:
-

Att kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att ändra regelverket
så att uteserveringar tillåts året runt.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2015:604

§ 17
Motion om att införa ett mobilt Sportotek
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 22 december 2015 lämnat in en motion om att inför
mobilt Sportotek. Motionären yrkar på följande:
-

Att kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att införa ett mobilt Sportotek
tillgängligt för stadens barn och ungdomar.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2015:582

§ 18
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Hissa svenska flaggan framför
stadshuset
Beslut
Medborgarförslaget avskrivs med motiveringen att förslagsställaren önskar
återkalla förslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att hissa den svenska flaggan framför stadshuset, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 28 november 2015.
Kommunledningskontoret föreslog inför kommunfullmäktiges sammanträde den 10
december att medborgarförslaget skulle överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut. Kommunfullmäktiges sammanträde drog ut på tiden och
kommunfullmäktige beslutade därför att bordlägga ärendet.
Förslagsställaren har efter kommunfullmäktiges sammanträde i december hört av
sig till kommunledningskontoret med en önskan om att återta medborgarförslaget.
Eftersom kommunfullmäktige ännu inte har beslutat om hur förslaget ska hanteras
är det fortfarande möjligt för förslagsställaren att återkalla medborgarförslaget. I
och med att kommunfullmäktige har bordlagt ärendet behöver dock ett formellt
beslut tas om att avskriva förslaget.
______

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för kännedom
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KSKF/2015:591

§ 19
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg ut Mesta skola till en skola som
inkluderar årskurs F-6
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga ut Mesta skola till en skola som inkluderar
årskurs F-6, har lämnats in till kommunfullmäktige den 7 december 2015.
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 barnoch utbildningsnämnden för beslut.
______

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2015:592

§ 20
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Placera ett av de planerade utegymmen i
Sundbyholm
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen
ska samråda med stadsbyggnadsnämnden innan dess att beslutet tas.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att placera ett av de planerade utegymmen i Sundbyholm,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 7 december 2015.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Stadsbyggnadsnämnden är ansvarig för de utegym som finns i kommunen. När det
gäller Sundbyholm har dock kommunstyrelsen, efter ett beslut i
kommunfullmäktige, ett särskilt utvecklingsansvar. Kommunledningskontoret
föreslår därför att medborgarförslaget ska överlämnas till kommunstyrelsen för
beslut, samt att kommunstyrelsen ska samråda med stadsbyggnadsnämnden innan
dess att beslut tas i ärendet.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, för åtgärd
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KSKF/2016:11

§ 21
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ersätt fyrverkerierna på nyårsafton med
en ljus- och ljudshow
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ersätta fyrverkerierna på nyårsafton med en ljus- och
ljudshow, har lämnats in till kommunfullmäktige den 2 januari 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab, för åtgärd
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KSKF/2016:53

§ 22
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Sätt upp tillfälliga dusch- och tvättrum
för EU-migranterna och andra fattiga utan hem
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att sätta upp tillfälliga dusch- och tvättrum för EUmigranterna och andra fattiga utan hem, har lämnats in till kommunfullmäktige den
8 januari 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för åtgärd
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KSKF/2016:54

§ 23
Anmälan av medborgarförslag och förlag till
beredning - Kräv tillstånd för användande av
fyrverkerier och smällare
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att kräva tillstånd för användande av fyrverkerier och
smällare, har lämnats in till kommunfullmäktige den 11 januari 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 remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab, för åtgärd
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KSKF/2016:55

§ 24
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Komplettera utegymen med en
hinderbana för vuxna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att komplettera utegymen med en hinderbana för vuxna,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 12 januari 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
kultur- och fritidsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:56

§ 25
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Totalförbjud försäljning och avfyrande
av fyrverkerier
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att totalförbjuda försäljning och avfyrande av
fyrverkerier, har lämnats in till kommunfullmäktige den 13 januari 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 remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen inhämta yttrande från
miljö- och räddningstjänstnämnden.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab, för åtgärd
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KSKF/2016:75

§ 26
Interpellation - Säkra skolvägar
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 1 februari 2016 lämnat in en interpellation – Säkra
skolvägar. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (L)
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KSKF/2016:112

§ 27
Interpellation - Vräkta barn
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Helen Wretling (L) har den 9 februari 2016 lämnat in en interpellation – Vräkta
barn. Interpellationen ställs till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
Beslutet skickas till:
Göran Gredfors (M)
Helen Wretling (L)
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KSKF/2016:118

§ 28
Motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i
arbetstid
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 9 februari 2016 lämnat in en motion om att erbjuda äldre
möjligheten att gå ner i arbetstid. Motionären yrkar på följande:
-

Att Eskilstuna kommun erbjuder sina årsrika anställda möjligheten att gå
ner i arbetstid.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2016:119

§ 29
Motion om kameraövervakning i brottsutsatta
bostadsområden
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Adam Marttinen (SD) har den 9 februari 2016 lämnat in en motion om
kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden. Motionären yrkar på följande:
-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta för att polisen får
tillgång till kameraövervakning i Eskilstunas mest brottsutsatta
bostadsområden.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2016:122

§ 30
Interpellation - biblioteksstök
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 10 februari 2016 lämnat in en interpellation –
biblioteksstök. Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Niklas Frykman (L)
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KSKF/2016:127

§ 31
Interpellation - Vad händer med
flyktingguideverksamheten efter maj 2016?
Beslut
Interpellationen får ställas.

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).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Joel Hamberg (V)
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