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Beslutande:
Clarence Palm (S) ersätter Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Carin Zaric (S) ersätter Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Mats Wernersson (S) ersätter Majo Kuusikoski (S)
Pamela Nordberg (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
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)
Filip Rundström (M)
Håkan Linnskog (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Sanna Mikkola (C) ersätter Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (FP)
Stefan Krstic (FP)
Jan Svensson (L) ersätter Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Tobias Gustafsson (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 (-)
Vakant (KD)
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KSKF/2016:4

§ 165
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Följande frågor i aktuella kommunala angelägenheter ställs och besvaras under
sammanträdet.
a) Trafiken på Gränsgatan
Ställs av Aza Safari (-).
Besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S.)
b) Barnomsorg på obekväm arbetstid
Ställs av Maria Chergui (V)
Besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
c) Remisstid för ärendet Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och
Eskilstuna
Utgår.
d) Handläggningstiden för färdtjänstansökningar
Ställs av Joel Hamberg (V).
Besvaras av stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
e) Direkttåget
Utgår.
____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

4(55)

KSKF/2016:3

§ 166
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 15 juni 2016 beslutat att utse Ronny Ilhag (MP) till
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Yuri Silva (MP) samt att utse Birgitta Eriksson (MP)
till ny ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 8 september 2016 beslutat att utse Marielle
Liikanen (MP), numera Marielle Lahti, till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Linnéa
Elvsjö (MP) samt att utse Sofia Makridis Pettersson (MP) 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

§ 167
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
• Niklas Faltin (M) avsägelse som ersättare i Torshälla stads nämnd.
• Linnéa Elvesjö (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, vård- och
omsorgsnämnden, arvodeskommittén och som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
• Evelina Dahlgren (M) avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
• Dirceu Cavalcanti Rigoni (SD) avsägelse som ledamot i socialnämnden.
• Alara Taher (KD) avsägelse som ersättare i miljö-och räddningstjänstnämnden.
• Karin Wretling (V) avsägelse som ledamot i överförmyndarnämnden.
• Andreas Rudin (SD) avsägelse som ersättare i miljö- och
räddningstjänstnämnden.
• Alexander Lundvall (M) avsägelse som ersättare i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
• Anna Hagström (SD) avsägelse som ersättare i socialnämnden.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 22 september
2016 till och med den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (M)
efter Alexander Lundvall (M)
Arvodeskommittén, från och med den 22 september 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (MP)
efter Linnéa Elvesjö (MP)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 22 september 2016 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Alara Shwan Taher (KD)
efter Vakant (KD)
Kommunfullmäktiges valberedning, från och med den 22 september 2016 till och
med den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (MP)
efter Linnéa Elvesjö (MP)
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Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 22 september 2016 till och med den
31 december 2018.
Ersättare
Louise Dahlgren (M)
efter Evelina Dahlgren (M)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 22 september 2016 till och
med den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (KD)
efter Alara Shwan Taher (KD)
Ersättare
Björn Näsman (SD)
efter Andreas Rudin (SD)
Socialnämnden, från och med den 22 september 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Siv Aksila (MP)
efter Yuri Silva (MP)
Ledamot
Fredrik Elf (SD)
efter Dirceu Cavalcanti Rigoni (SD)
Ersättare
Carina Åkesson (SD)
efter Anna Hagström (SD)
Torshälla stads nämnd, från och med den 22 september 2016 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Kaj Madsen (M)
efter Niklas Faltin (M)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 15 juni 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (MP)
efter Linnéa Elvesjö (MP)
Ersättare
Lars Bohlin (SD)
efter Vakant (SD)
Överförmyndarnämnden, från och med den 22 september 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (V)
efter Karin Wretling (V)
Stiftelsen Barvagården, från och med den 15 juni 2016 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Ersättare ombud
Vakant (C)
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
september 2016 med avsägelser samt val av ledamöter och 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/2016:395

§ 168
Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2017 klockan 09:00
Torsdag 9 februari
Torsdag 23 mars
Torsdag 27 april
Torsdag 18 maj
Onsdag 14 juni
Torsdag 15 juni

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

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

Verksamhetberättelse för år 2016: 21 februari (leverans senast den 23 februari).
Investeringsbudget och prioriteringar inför årsplan 2018: 18 april (leverans
senast den 20 april).
Delårsrapport 1 år 2017: 18 april (leverans senast den 20 april)
Delårsrapport 2 år 2017: 19 september (leverans senast den 21 september).
Verksamhetsplaner för år 2018: 10 oktober (leverans senast den 12 oktober).
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 149, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
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KSKF/2016:414

§ 169
Godkännande av ny förbundsordning för
Vårdförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland, att gälla från och med
den 1 oktober 2016, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 juli
2016. Av skrivelsen framgår att Vårdförbundet Sörmland har arbetat fram förslag till
en ny förbundsordning i och med att Flens kommun ansökt och beviljats
medelemskap i förbundet.
Ändringar har gjorts i medlemsparagrafen (§ 1) där Flen kommer att stå med.
Förslaget innehåller även ändring i ändamålsparagrafen (§ 4) om familjerådgivningens
ansvar där medelemskommunerna tidigare namngivits.
Medlemskommunernas ägarrepresentanter har vid ägarmöte 18 maj 2016 godkänt
förslaget. Vårdförbundet Sörmland överlämnar förslag till ny förbundsordning för
godkännande i kommunfullmäktige. Den nya förbundsordningen planeras träda i kraft
den 1 oktober 2016.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 152, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
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KSKF/2016:320

§ 170
Förslag till förändring av verksamhetsområde för
allmänna vattentjänster, Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Eskilstuna
kommun, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
juni 2016. Av skrivelsen framgår att kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen
bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom
allmän vattenanläggning. Huvudmannen för den allmänna vattenanläggningen i
Eskilstuna kommun, affärsområde Vatten och Avlopp inom Eskilstuna Energi och
Miljö AB, har utrett i vilken omfattning som verksamhetsområdet för de allmänna
vattentjänsterna behöver uppdateras och lämnat förslag på vilka fastigheter som ska
ingå i verksamhetsområdet.
Totalt 225 fastigheter föreslås tas in i verksamhetsområde för respektive tjänst enligt
beslutsunderlag dateratden 4 april 2016. Flera av dessa kommer att styckas upp vid
kommande exploatering. I några områden har verksamhetsområdesbeslutet släpat
efter och fastigheterna har varit anslutna sedan lång tid tillbaka. Totalt under åren
2014 och 2015 har vattenhuvudmannen ordnat vattentjänster för 284 nyanslutningar;
134 stycken år 2014 och 160 stycken år 2015. Flertalet ligger inom tidigare fastställt
verksamhetsområde.
Områden som här tas upp för beslut kan delas in i fyra kategorier:
-

Omvandlingsområden vattennät färdigställda under 2014/2015
Kommunala eller privata exploateringar (detaljplaner)
Övertagande av privata ledningsnät (gemensamhetsanläggningar eller
samfälligheter)
Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Eskilstuna kommun föreslås av
vatten huvudmannen och fastställs av kommunfullmäktige. Senaste beslutet om nya
verksamhetsområden togs fram under början av 2014 och fastställdes av
kommunfullmäktige den 29 januari 2015.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

12(55)

2016-09-22

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Tydlighet ifråga om ansvar och ekonomi för vattenförsörjning är
angeläget för fastighetsägare.
Miljömässig dimension Att ordna spillvattenhantering i allmän regi är en mycket
viktig insats för att minska näringsbelastning samt övriga utsläpp till våra vattendrag
och grundvatten.
Ekonomisk dimension Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster ska inrättas
där villkoren enligt Vattentjänstlagen är uppfyllda, så att rätt juridiska förhållanden
gäller ifråga om när vattenhuvudmannen ska ha det ekonomiska ansvaret för
vattenanläggningen, vilket detta beslut stödjer.
Effektiv organisation Beslutet är en förutsättning för effektiv allmän
vattenverksamhet i växande skala samt nyexploatering för bostäder.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 154, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB/Eskilstuna Energi och Miljö AB, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för kännedom
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KSKF/2016:321

§ 171
Förslag till Föreskrifter med principer för vatten- och
avloppstaxa i Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till Föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna
kommun, enligt bilaga tillhörande ärendet, antas att gälla från och med den 1
november 2016 med följande ändringar:
Anläggningsavgift för obebyggd fastighet §7 får ett tillägg med följande mening:
För obebyggda fastigheter inom verksamhetsområde och detaljplan ges möjlighet till 3 års anstånd med
upprättande av förbindelsepunkt, men avgiften beräknas alltid efter gällande taxa, se § 4.5.
Brukningsavgift för obebyggd fastighet tas inte ut, det vill säga §16 i taxeföreskrifterna
ändras till: ”För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift inte erläggas”.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
augusti 2016. Av skrivelsen framgår att i bilagan Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun redovisas förslag på reviderade föreskrifter.
Föreslagna föreskrifter är beslutade av Eskilstuna Energi och miljö AB:s respektive
Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelser under våren 2016.
Nuvarande föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna
kommun antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2014. När lagen om
allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) infördes framkom det behov av en
taxekonstruktion som var anpassad till den nya lagen. Svenskt Vatten tog under
hösten 2007 fram ”Vatten och avloppstaxa, Basförslag med alternativ”.
Föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna kommun baserat
på så kallat basförslag från Svenskt Vatten antogs den 29 november 2012 och
reviderad utgåva med några mindre förändringar den 11 december 2014. I gällande
föreskrifter har dock brukningsavgifter inte kunnat fördelas på samtliga vattentjänster
det vill säga inkludera avgifter för dagvatten fastigheter och dagvatten gata.
Avgiftsskyldighet för anläggnings- och brukningsavgifter för obebyggd fastighet har
inte heller tillämpats i gällande föreskrifter.
Syftet med den föreslagna taxeprincipen är att få en skälig och rättvis fördelning av
kostnaderna för va-anläggningarna mellan olika brukare, samt att använda en
taxekonstruktion som är vedertagen och juridiskt hållbar.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

14(55)

I bilagan Föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna kommun
redovisas förslag på reviderade föreskrifter.
De nya föreskrifterna för anläggningsavgifter och brukningsavgifter föreslås börja gälla
den 1 november 2016. Beloppsnivåer baserade på de nya föreskrifterna beräknas
under tiden och kommer att föreslås för Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse
senast september 2016.
Gällande föreskrifter med principer för vatten- och avloppstaxa i Eskilstuna kommun
antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2004 men belopp för samtliga
parametrar enligt dessa kunde inte sättas på grund av svårigheter att få alla nödvändiga
uppgifter för beräkning av beloppsnivåer samt förseningar med införandet av nytt
affärssystem på Eskilstuna Energi och Miljö AB. De nu föreslagna förändringarna är
vidareutveckling och anpassning av gällande föreskrifter och innebär full
implementering av redan antagna principer.
Det är styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB som i egenskap av huvudman för
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning har rätt att besluta om
avgifternas belopp och fördelning inom ramen för föreskrifter och lagen om allmänna
vattentjänster.
De huvudsakliga förändringarna i förslaget på reviderade föreskrifter avser:
§13, omfördelning av brukningsavgifter så att avgifterna fördelas på samtliga
vattentjänster (vatten, spill, dagvatten fastighet och dagvatten gata )
§7 och 16, införande av avgiftsskyldighet för anläggnings- och brukningsavgifter för
obebyggd fastighet i enlighet med §24 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
Va-huvudmannens förslag föreslås ändras ifråga om obebyggda fastigheter så att
brukningsavgifter inte tas ut (§16) och för anläggningsavgifter (§7) ges en möjlighet till
tidsfrist om 3 år. Detta avser fastigheter som är obebyggda, men avsedda för
bebyggelse enligt detaljplan och ligger inom verksamhetsområde för allmänt vatten
och avlopp. För de befintliga obebyggda fastigheterna som uppfyller villkoren 2016
innebär det att möjlighet till anstånd med upprättande av förbindelsepunkt ges med tre
år, det vill säga att de faktureras anläggningsavgift tidigast år 2019, men då med 2019
års nivå på avgiften. Fastighetsägaren kan också välja att betala direkt, vilket då är
avgiften enligt nu gällande taxa, se taxeföreskriftens §4.5 Anläggningsavgift skall beräknas
enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldigheten inträder.
Problembeskrivning obebyggda fastigheter
Obebyggd fastighet definieras här som fastighet som enligt detaljplan är avsedd för
bebyggande, men ännu inte bebyggts. Antalet obebyggda fastigheter inom Eskilstuna
kommuns nuvarande verksamhetsområde för allmän va-anläggning och befintliga
detaljplaner uppgår totalt till cirka 220 stycken varav cirka 50 stycken är i kommunal
ägo. Det är inte kontrollerat hur stor andel av dessa som har byggrätt enligt detaljplan,
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

15(55)

men det stora flertalet av fastigheterna bedöms ha det, åtminstone till delar av
fastighetens yta. En så kallat servisledning till fastighetsgräns ska också vara utbyggd
innan fakturering kan ske, i hur stor omfattning det är gjort för de befintliga
obebyggda fastigheterna är inte klarlagt. Lågt räknat (100 000 kronor exklusive
moms/fastighet) kan dock taxeändringen innebära intäkter av anläggningsavgifter om
22 miljoner kronor för va-huvudmannen, samt utgift för kommunen som
fastighetsägare om cirka 5 miljoner kronor.
För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan får bebyggas med bostäder ska enligt
förslaget tre av fyra taxeparametrar betalas av anläggningsavgiften, det vill säga alla
delar av avgiften utom den så kallade lägenhetsavgiften. Lägenhetsavgiften betalas när
fastigheten bebyggs. För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan får bebyggas med
annat än bostäder (industri, handel med mera) ska enbart tomtyteavgiften reduceras till
70 procent av full avgift jämfört med anläggningsavgiften för en bebyggd fastighet.
Den brukningsavgift, det vill säga årlig löpande avgift, som enligt förslaget skulle
betalas för en obebyggd fastighet är den fasta delen av årsavgiften. I 2016 års taxa
uppgår den till cirka 2 500 kronor/år inklusive moms, nivå för 2017 i den nya taxan är
inte satt ännu.
Att anläggningsavgift är erlagd för samtliga bebyggda fastigheter inom
verksamhetsområde är idag inte säkerställt av va-huvudmannen. Fakturering (och
eventuell anslutning) av samtliga bebyggda fastigheter inom verksamhetsområde är
viktigt att hantera innan obebyggda fastigheter faktureras anläggningsavgift bland
annat för att vara konsekventa inför kunderna.
En snabb utblick hur andra kommuner hanterar obebyggda fastigheter i vataxesammanhang ger vid handen att anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ut av
mer än hälften av de va-huvudmän som undersökts, men att brukningsavgift är
ovanligare och om sådan tas ut är det i storstadsområden och även där i vissa fall än
mer reducerad än vad som föreslagits av Eskilstunas va-huvudman. Västerås tar till
exempel inte ut brukningsavgift för obebyggd fastighet.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Obebyggda fastigheter belastas med höga kostnader, vilket kan
leda till en oönskad försäljning för de ägare som inte är nog kapitalstarka.
Miljömässig dimension Mer intäkter till va-verksamheten kan gynna
miljöinvesteringar om det finns ekonomisk planering för det i form av till exempel
investeringsfonder.
Ekonomisk dimension Omfördelning av kostnaderna för va inom va-kollektivet. vaverksamheten styrs av Vattentjänstlagen och självkostnadsprincipen, så slutresultatet
måste vara i balans. Obebyggda fastigheter belastas med höga kostnader, vilket kan
leda till fler försäljningar. Detta kan innebära ett ökat utbud av byggbar mark till lägre
priser än idag.
Effektiv organisation Va-huvudmannen behöver analysera konsekvenserna av sitt
förslag för att rätt kunna hantera och kommunicera den nya taxeföreskriften i sin
organisation och till sina kunder. Va-huvudmannen behöver också säkra att
anläggnings- och brukningsavgift för samtliga bebyggda fastigheter inom
verksamhetsområdet är betalda respektive betalas, för att bland annat framstå som
konsekventa inför kunderna.
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Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 155, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för kännedom
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KSKF/2016:20

§ 172
Rapport från Vänortsdelegationen 2015
Beslut
Vänortsdelegationens rapport från 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelse i ärendet daterad den 15 juni
2016. Av skrivelsen framgår att Vänortsdelegationen har den 15 juni 2016 inkommit
med sin verksamhetsrapport för år 2015.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 159, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

_____
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KSKF/2015:597

§ 173
Svar på motion om att tillåta uteservering året runt
Beslut
1. Motionen bifalles.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över praxis och rutiner för att göra
det möjligt att tillåta uteserveringar året om.
3. Miljö- och räddningstjänstnämnden får i uppdrag att i den pågående översynen
av riktlinjer för alkoholservering belysa frågan om tillstånd för
alkoholservering på uteserveringar året om.
4. En försöksverksamhet med tillstånd för uteserveringar införs under ett år för
att därefter utvärderas.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V) och Maria Forsberg (V) reserverar sig mot
beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 juni
2016. Av skrivelsen framgår att Jan Svensson (L) har den 15 december 2015 lämnat in
en motion om att tillåta uteservering året runt. Motionären yrkar på att
kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att ändra regelverket så att
uteserveringar tillåts året runt.
Motionen har remitterats till Trygga Eskilstuna, stadsbyggnadsnämnden och miljöoch räddningstjänstnämnden för yttrande.
Yttranden
Trygga Eskilstuna
Trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet, anser att uteservering inte
skulle missgynna tryggheten på något sätt, kanske tvärtom. Genom ökad
kvällsekonomi och en mer levande stadskärna kan det resultera i en ökad trivsel och
därmed också ökad trygghet. Även utifrån ett brottsförebyggande perspektiv skulle
uteservering året runt kunna leda till minskad brottslighet i den offentliga miljön.
Anledningen är att fler människor vistas ”ute”, då den sociala kontrollen ökar och
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minskar möjligheten för en motiverad gärningsman att utföra brott. Det gäller under
förutsättning att krogarna följer en ansvarsfull alkoholservering.
Stadsbyggnadsnämnden
Tiden då stadsbyggnadsnämnden upplåter mark för uteserveringar är 1 april tom 30
september och bygger på praxis. Därmed finns inget skriftligt regelverk att ändra som
motionären föreslår.
Då årstiderna ger olika förutsättningar förordar stadsbyggnadsnämnden att riktlinjerna
delas upp för olika säsonger, till exempel sommartid 1 april-31 oktober och vintertid 1
november-31 mars. Det blir då möjligt att ställa olika krav på bland annat fri passage
och konstruktion för att underlätta snöröjning och halkbekämpning. Med en
uppdelning i säsonger kan det också undvikas att bygglovspliktiga åtgärder
permanentas och på sikt övergår i en oönskad privatisering av allas vårt gemensamma
rum – den allmänna platsen. Även stadens olika miljöer skiljer sig åt, varför det kan
behövas särskilda regler och krav på utformning för vissa gator, stråk och platser, till
exempel Fristadstorget och Kungsgatan.
Sammantaget ser stadsbyggnadsnämnden positivt på att ha uteserveringar under hela
året. Det förutsätter att tydliga regler utarbetas i samverkan mellan berörda
myndigheter innan det kan genomföras.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att uteserveringar året runt tillåts under en prövotid
inledningsvis, på ett år, för att därefter utvärdera resultatet innan detta permanentas.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår också att nuvarande riktlinjer revideras så att dessa
möjliggör och förtydligar vilka krav som gäller för uteserveringar året runt.
Miljö- och räddningstjänstnämnden
En störning ska enligt lagstiftningen i miljöbalken ha en viss varaktighet för att anses
vara en olägenhet för människors hälsa och miljön. Störningen ska inte vara tillfällig.
Verksamheter som har sin uteservering i närheten av bostäder kan bidra till att de
närboende störs i deras inomhusmiljö. Miljökontoret får en ökning av klagomål på
buller från resturanger och krogar under den tiden på året när uteserveringar tillåts.
Nämnden tror därför att klagomål på buller i inomhusmiljön skulle kunna öka om
uteserveringar tilläts året runt.
Kommunledningskontorets synpunkter
Stadsbyggnadsnämnden har en praxis som anger när uteserveringar tillåts.
Tidsperioden som motionen hänvisar till finns däremot i riktlinjer för
alkoholservering. Miljö- och räddningstjänstnämnden har redan uppdraget ta fram ett
förslag på reviderade riktlinjer för alkoholservering (KSKF/2015:540). I samband med
det pågående arbetet kan de även pröva frågan med tillstånd för att servera alkohol.
Processen för att få tillstånd för uteservering börjar med en ansökan om att få tillstånd
för att använda offentlig plats. Kommunledningskontoret föreslår att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över riktlinjernas för uteservering så det
blir tydligt vad som krävs för att få ha en uteservering årets alla tider. Miljö- och
räddningstjänstnämnden får i uppdrag att även belysa frågan om tillstånd för
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alkoholservering på uteserveringarna året om. Därefter kan en försöksverksamhet med
tillstånd för uteserveringar införas under ett år för att sedan utvärderas.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 160, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag
innebärande bifall till motionen.

Yrkanden
Jan Svensson (L), Sarita Hotti (S) och Annelie Klavins Nyström (M), Jari Puustinen
(M), Lotta Jonsson (KD), Kim Fredriksson (SD), Arne Jonsson (C), Niklas Frykman
(L) och Stefan Kristic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande bifall
till motionen.
Maria Forsberg (V) yrkar att motionen ska anses besvarad, punkten 1 i
kommunstyrelsens förslag.
Hon lämnar ett ändringsyrkande till punkten 2 enligt följande:
- Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över praxis och rutiner för att se om det är
möjligt att tillåta uteserveringar året om, samt vilka krav som skall ställas på dessa.
Tillgänglighet är en särskilt viktig aspekt.
Därefter yrkar hon bifall till punkten 3 och lämnar ett ändringsyrkande till punkten 4
enligt följande:
- En försöksverksamhet med tillstånd för uteserveringar införs under ett år om utredningarna
av Stadsbyggnadsnämnden och Miljö och räddningstjänstnämnden visar att så är möjligt.
Därefter utvärderas försöket.
Magnus Arreflod (MP) yrkar avslag på motionen, punkten 1 i kommunstyrelsens
förslag samt avslag på punkterna 2, 3 och 4. Han lämnar ett tilläggsyrkande enligt
följande:
- Att berörda nämnder får i uppdrag att utreda förutsättningar och lämna ett underlag till
beslut innan försöksverksamhet kan inledas.
Marielle Lahti (MP) instämmer i Magnus Arreflods (MP) yrkanden.
Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Maria Forsbergs (V) och Magnus Arreflods (MP) med
fleras förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
- Jan Svenssons (L) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag
i sin helhet innebärande bifall till motionen.
- Maria Forsbergs (V) yrkande om att motionen ska anses besvarad samt
ändringsyrkande till punkten 2, bifall till punkten 3 och ändringsyrkande till
punkten 4.
- Magnus Arreflods (MP) yrkande om att avslå motionen samt avslag på
punkterna 2, 3 och 4.
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Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Maria Forsbergs (V) och Magnus
Arreflods (MP) med fleras förslag om ändring och tillägg.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen på punkterna
1, 2, 3 och 4 ställs mot varandra. Därefter ställer ordföranden Magnus Arreflods (MP)
med fleras förslag om bifall till tilläggsyrkandet mot avslag till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen på punkterna 1, 2, 3 och 4 och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt Jan Svenssons (L) med fleras yrkande
innebärande att motionen bifalles enligt punkten 1 samt att punkterna 2, 3 och 4
bifalles.
Därefter ställer ordföranden proposition på Magnus Arreflods (MP) med fleras
tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet avslås.
_____

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd
Miljö- och räddningstjänstnämnden, för åtgärd
Trygga Eskilstuna, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
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KSKF/2016:118

§ 174
Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i
arbetstid
Beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L), Stefan Krstic (L) och
Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V),
Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för avslag på motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22 juli
2016. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 9 februari 2016 lämnar Stefan
Krstic, Liberalerna, ett förslag om att erbjuda äldre möjlighet att gå ner i arbetstid.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för att låta äldre anställda ha möjlighet att gå ner i arbetstid från 61 års ålder.
Motionären framhåller att allt fler arbetar efter 65 års ålder och många äldre skulle
kunna ha glädje av att få möjlighet att arbeta deltid och inte behöva få gå från ett
heltidsarbete till inget yrkesarbete arbete alls. Motionären anser att en möjlighet att
växla från heltidsarbete till deltidsarbete bör innebära en större möjlighet att
medarbetare väljer att kvarstå i anställningen under en längre tid än om denna
möjlighet saknas.
Kommunledningskontorets synpunkter
Tidigare genomförda pensionsreformer innebär att det redan idag finns en möjlighet
att ta ut statlig pension från 61 års ålder eller själv välja tidpunkt för uttag av pension.
Den tidigare möjligheten till deltidspension har i praktiken upphört då staten inte
längre subventionerar pensioner på deltid. Det finns inte heller någon lagstadgad rätt
till ledighet på deltid på grund av pension. Det finns dock inget som hindrar en
arbetsgivare att omreglera en anställning till en deltidsanställning med motsvarande
sänkning av arbetsinkomsten.
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Kommunen erbjuder löneväxling som ger möjlighet till minskad arbetstid om arbetet
så medger. Löneväxlingen sker genom ett löneavdrag. Medarbetaren kan på så sätt gå
ner i arbetstid och maximalt 20 procent av lönen kan användas till löneväxling.
Genomsnittsåldern för de som gått i pension från Eskilstuna kommun under 2013,
2014 och 2015 är 64,3 år.
Den generella trenden i samhället går mot rätt till heltid eller önskad
sysselsättningsgrad. Problematiken med deltidsanställningar är svårigheter att försörja
sig på sin arbetsinkomst utan att vara beroende av andra familjemedlemmar. Ett tidigt
utträde från arbetsmarknaden på deltid påverkar såväl den allmänna pensionen som
tjänstepensionen.
Det finns arbetsgivare som erbjuder äldre medarbetare möjlighet till
arbetstidsförkortning mot att få behålla en viss del av lönen. Exempelvis erbjuds
möjlighet att gå ner från heltid till 80 procent av arbetstid med 90 procent av
heltidslönen. Samtliga alternativ innebär en ökad kostnad för arbetsgivaren. De
kommuner som erbjuder detta gör det oftast från 63 års ålder.
Kommunledningskontoret föreslår avslag då kommunen redan idag erbjuder
möjlighet att kunna gå ner i arbetstid. Dessutom finns möjlighet att ta ut statlig
pension från 61 års ålder.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Kommunen behöver behålla och tillföra god kompetens för att klara
kompetensförsörjningen framåt och kunna leverera service med största möjliga
kvalité.
Att ha möjlighet att arbeta heltid är även en viktig fråga ur ett jämställdhetsperspektiv,
att alla ska ha en möjlighet att kunna försörja sig på sin inkomst. Kommunen erbjuder
redan idag en möjlighet att löneväxla till tid.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 161, att motionen
ska anses besvarad.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Annelie Klavins Nyström (M) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen ska anses besvarad.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
- Stefan Krstics (L) yrkande om att bifalla motionen.
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Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att motionen ska anses besvarad.
Maria Cherguis (V) yrkande om att avslå motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att motionen anses besvarad
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för kännedom
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KSKF/2016:152

§ 175
Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder
Beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L), Jan Svensson (L), Helen Wretling (L), Stefan Krstic (L) och
Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V),
Anette Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för avslag på motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22 juli
2016. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 16 februari 2016 lämnar Stefan
Krstic, Liberalerna, ett förslag låta fler jobba till 70 år ålder. Motionären yrkar att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att låta
alla anställda i kommunen, som så önskar, fortsätta arbeta till 70 års ålder.
Motionären menar att arbetsmarkanden idag kännetecknas i hög utsträckning av att
människor möter en negativ attityd och särbehandling på grund av sin ålder.
Motionären skriver att detta är ett stort problem både av principiella och praktiska
skäl. Motionären hänvisar bland annat till Svenska pensionärsförbundets program och
undersökning som visar att attityden till att arbeta efter pensionsåldern förändras i
positiv riktning. Attitydförändring hos äldre kräver även en attitydförändring hos
arbetsgivare och medarbetare.
Vidare påtalas att Eskilstuna kommun behöver fler i jobb för att klara de ekonomiska
utmaningarna, att kommunen som offentlig arbetagivare måste gå före och förändra
diskriminerande normer på arbetsmarkanden samt ta ett ansvar gentemot
skattebetalarna att leverera offentlig service.
Kommunledningskontorets synpunkter
Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) har medarbetare en laglig rätt att kvarstå i
anställningen tills medarbetaren fyller 67 år. En arbetsgivare har en laglig möjlighet att
säga upp tillsvidareanställningen vid 67 år.
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Om arbetsgivaren väljer att låta tillsvidareanställningen fortsätta efter 67 år så krävs
saklig grund för uppsägning för att arbetsgivaren ska kunna avsluta anställningen.
Saklig grund för en uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare har
i det läget ingen möjlighet att bestämma vid vilken ålder en tillsvidareanställning ska
upphöra.
Enligt Lagen om anställningsskydd och kollektivavtalet Allmänna bestämmelser är det
möjligt att erbjuda en tidigare tillsvidareanställd medarbetare som har uppnått
pensionsåldern en tidsbegränsad anställning.
Redan idag erbjuds medarbetare som fyllt 67 år tidsbegränsade anställningar inom
områden där det finns rekryteringssvårigheter. Det gäller till exempel lärare,
socialsekreterare och sjuksköterskor. Det är fullt möjligt att i större utsträckning
anställa medarbetare som fyllt 67 år på tidsbegränsade anställningar men utifrån
dagens lagstiftning finns inte möjlighet att tillämpa en annan generell åldersgräns där
tillsvidareanställningen avslutas.
Kommunledningskontoret föreslår avslag då kommunen inte har möjlighet att
tillämpa en annan generell åldersgräns där tillsvidareanställningen avslutas än den som
anges i Lagen om anställningsskydd.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
De ekonomiska konsekvenserna är stora om alla som vill får kvarstå i sin
tillsvidareanställning efter 67 år eftersom arbetsgivaren då inte kan bestämma någon
bortre åldersgräns utan arbetstagaren har rätt till sin anställning så länge de önskar.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 162, att motionen
ska anses besvarad.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Arne Jonsson (C) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen ska anses besvarad.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på motionen.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.
Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen ska anses besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
- Stefan Krstics (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
- Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att motionen ska anses besvarad.
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Maria Cherguis (V) yrkande om att avslå motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att motionen anses besvarad
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för kännedom
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KSKF/2015:604

§ 176
Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek
Beslut
Motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 juli
2016. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 22 december 2015
lämnat in en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att införa ett
mobilt Sportotek. Syftet med Sportoteket är skapa ett mobilt idrottsbibliotek där barn
och ungdomar kan låna sportutrustning. Motionen remitterades till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Kultur- och fritidsnämnden har idag ett idrottsbibliotek i Skiftinge, vilket är en plats
dit barn och unga får komma för att låna idrottsutrustning. Ung Fritid är idag ansvarig
för idrottsbiblioteket och använder det för att bedriva verksamhet i egen regi och
tillsammas med föreningslivet. Idrottsbiblioteket bidrar till att sänka trösklarna för att
flickor och pojkar med begränsade resurser ska kunna få möjlighet till att idrotta och
motionera.
Ung Fritid arbetar idag med flexibla metoder för att barn och unga i kommunen ska få
möjlighet till en meningsfull fritid och utifrån deras egna behov. Ett led i flexibel
verksamhet är att vara mobil. Street Fun och Ung-bilen är mobila verksamheter som
kompletterar Ung Fritids fasta verksamhet.
Kultur- och fritidsnämnden ser positivt till motionärens intentioner men ser att
uppdraget behöver vidgas. När nämndens verksamheter har lyssnat in flickor och
pojkars önskemål om sin fritid finns det en stor bredd i vad de tycker om att göra på
sin fritid. Därför ser nämnden att mobilverksamhet behöver innehålla även skapande
och bildande verksamhet, till exempel måleri och möjlighet att spela instrument.
Att fortsätta utveckla den mobila verksamheten och bredda innehållet i utbud och
aktiviteter är redan nämndens ambition. I nuläget finns det endast begränsade
ekonomiska förutsättningar för att inom en snar framtid kunna utveckla nya mobila
verksamhet. Därför sker utveckling av den mobila verksamheten i den takt som
ekonomin tillåter.
Kommunledningskontorets synpunkter
Modellen med Sportotek, eller idrottsbibliotek som det kallas i Eskilstuna, är en
verksamhet som bedrivs redan idag. Kultur- och fritidsnämnden har redan ambitionen
att fortsätta utveckla den mobila verksamheten och bredda innehållet i utbud. Ung
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fritids verksamhet bygger mycket på dialog med barn och unga och de behov som de
uttrycker och dem mobila verksamheten bör utvecklas enlighet med deras önskemål
och behov. Därför är det inte önskvärt att i det här läget i detalj slå fast vilken
verksamhet som ska bedrivas även om motionärens intention ligger i linje med en
önskvärd utveckling.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 163, att motionen
ska avslås.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Mona Kanaan (S) och Anette Stavehaug (V) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
- Mona Kanaans (S) med fleras yrkande att avslå motionen.
- Kim Fredrikssons (SD) yrkande att bifalla 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 har
beslutat enligt Mona Kanaans (S) med fleras yrkande att avslå motionen.
_____
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
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KSKF/2016:5

§ 177
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 1, 2016
Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 17 juni 2016 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 19 maj 2016, för kvartal 1 2016 anmäls och
läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering
ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från
beslutsdatum samt beslut där verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre
månader. Rapporteringen lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.
Insänd rapportering för kvartal 1 2016 från barn- och utbildningsnämnden visar att ett
beslut inte är verkställt. Det gäller ett beslut om boende för barn och unga i bostad
med särskild service som inte är verkställt på grund av att lämplig lokal saknas.
Insänd rapportering för kvartal 1 2016 från vård- och omsorgsnämnden visar att
sammanlagt tio personer har väntat längre än tre månader på att få sina beslut
verkställda. Ej verkställda gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
-

-

Bostad med särskild service enligt LSS; sex beslut, två kvinnor och fyra män.
De flesta förseningar berodde på resursbrist. Två av dessa ärenden är nu
verkställda.
Daglig verksamhet; ett beslut. Ärendet gäller en kvinna vars ärende nu är
verkställt.
Korttidsvistelse; två personer, en kvinna respektive en man.
Kontaktperson; en man. Beslutet är nu avslutat på mannens egen begäran.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
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strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 165, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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KSKF/2016:6

§ 178
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 1, 2016
Beslut
Socialnämndens beslut om rapport den 13 juni 2016, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 17 maj 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport
den 19 maj 2016, för kvartal 1 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En gång per kvartal ska varje kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL). Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 §
socialtjänstlagen och avser icke verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum
samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektionen för vård och omsorg.
Insänd rapportering för det första kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla stads
nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – elva ärenden, åtta pojkar/män respektive tre flickor/kvinnor. Tre av
dessa ärenden är rapporterade som ej verkställda i kvartal 4 2015. Därutöver har 33
ärenden som har legat över tre månader från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Fem av de elva ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj/kontaktperson, tre ärenden
gäller boendestöd samt tre ärenden barn och förälder insats. De flesta förseningar
beror på resursbrist samt svårigheter att hitta lämpliga kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – åtta ärenden. Sex av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom äldreomsorgen.
Ett ärende avser daglig verksamhet samt ett boendestöd.
Vuxennämnden – 42 ärenden varav:
-

Boende inom socialpsykiatrin. Tre män. Förseningen vid alla ärenden handlar
om resursbrist.
Boendestöd inom socialpsykiatrin. 14 personer, fem kvinnor och nio män, har
fått vänta på verkställighet av sina beslut. Besluten har inte kunnat verkställas
på grund av resursbrist.
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Avlösning. En man har väntat på att beslutet verkställs.
Hemtjänst, yngre. En kvinna har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
Hemtjänst, äldre. Ett beslut om nattillsyn har inte kunnat verkställas.
Dagverksamhet, demens. Ett beslut.
Korttidsvistelse, ett tillfälligt behov. Ett beslut.
Korttidsvistelse, växelvård. Ett beslut.
Trygghetslarm. Två beslut.
Äldreboende. 17 personer varav 13 kvinnor. Den största orsaken till
förseningen är avsaknad av lediga bostäder. Samtliga beslut är dock nu
verkställda.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 6 september 2016, § 166, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
____

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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

34(55)

2016-09-22

KSKF/2016:367

§ 179
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
Konsult och uppdrag
Beslut
Kommunens revisorers rapport "Granskning av Konsult och uppdrag" bordläggs och
anmäls vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 25 maj 2016 inkommit med rapporten "Granskning av
Konsult och uppdrag".
Rapporten ska beredas av kommunstyrelsen och sedan återkomma till
kommunfullmäktige.
_____
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KSKF/2016:368

§ 180
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Kommunens revisorers rapport "Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt"
bordläggs och anmäls vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 25 maj 2016 inkommit med rapporten "Granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt".
Rapporten ska beredas av kommunstyrelsen och sedan återkomma till
kommunfullmäktige.
_____
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KSKF/2016:433

§ 181
Motion om dialogmöten innan beslut fattas om
asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) har den 16 augusti 2016 lämnat
in en motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande.
Motionärerna yrkar på följande:
-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att det hålls dialogmöten med närboende
invånare innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för ensamkommande.

-

Att synpunkterna som framförs på dialogmötena ska vara vägledande vid beslut.

____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2016:444

§ 182
Motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 23 augusti 2016 lämnat in en motion om ett
pilotprojekt för ökad idrott i skolan.
Motionären yrkar på följande:
-

Att ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan införs enligt motionens intentioner.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2016:448

§ 183
Motion - Inför trygghetsväktare
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 26 augusti 2016 lämnat in en motion – Inför
trygghetsväktare.
Motionären yrkar på följande:
-

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa trygghetsväktare i Eskilstuna kommun.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 184
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inrätta en offentlig badplats i Kvicksund har lämnats in
till kommunfullmäktige den 27 juni 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 kulturoch fritidsnämnden.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering
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§ 185
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inrätta förvaringsboxar i centrala
Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inrätta förvaringsboxar i centrala Eskilstuna har lämnats
in till kommunfullmäktige den 6 juni 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringsliv, för åtgärd
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§ 186
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Förhindra genomfart på Valhallagatan
samt inför lägre hastighet för biltrafik i området
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förhindra genomfart på Valhallagatan samt att införa
lägre hastighet för biltrafik till och från Dahl och industrierna i samma område har
lämnats in till kommunfullmäktige den 15 augusti 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/2016:434

§ 187
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg en skatepark i Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga en skatepark i Eskilstuna har lämnats in till
kommunfullmäktige den 17 augusti 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 kulturoch fritidsnämnden för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
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Sammanträdesdatum

43(55)

2016-09-22

KSKF/2016:441

§ 188
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Se över säkerheten för fotgängare vid
korsningarna Alva Myrdals gata/Nygatan och
Bruksgatan/Smedjegatan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att se över säkerheten för fotgängare i korsningarna Alva
Myrdals gata/Nygatan och Bruksgatan/Smedjegatan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 22 augusti 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

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

44(55)

2016-09-22

KSKF/2016:442

§ 189
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Förbättra Östra Torget i Torshälla
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Torshälla stads nämnd för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förbättra Östra torget i Torshälla med bord vid
bänkarna, fler askkoppar och bänkar, ett område med tak samt en glass- och korvkiosk
har lämnats in till kommunfullmäktige den 19 augusti 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
Torshälla stads nämnd för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Torshälla stads nämnd, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

45(55)

2016-09-22

KSKF/2016:445

§ 190
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Smycka rondellen mellan Mesta och
Stenby samt belys sträckan från rondellen längs
Västerleden fram till McDonald´s
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att smycka rondellen mellan Mesta och Stenby samt belysa
sträckan från rondellen längs Västerleden fram till McDonald's har lämnats in till
kommunfullmäktige den 23 augusti 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

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

46(55)

KSKF/2016:446

§ 191
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Utforma återvinningscontainrarna på
Lilla Nyby med större inkast
Beslut
Medborgarförslaget avskrivs och överlämnas till Eskilstuna Energi och Miljö AB för
kännedom.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att utforma återvinningscontainrarna på Lilla Nyby med
större inkast har lämnats in till kommunfullmäktige den 23 augusti 2016.
Förslaget uppfyller inte de formella krav som enligt kommunallagen ställs på
medborgarförslag eftersom kommunfullmäktige inte har behörighet att besluta i
frågan. Kommunfullmäktige kan överlåta till en nämnd att besluta i ett ärende som
väckts genom medborgarförslag, men däremot inte till ett kommunalt bolag. Eftersom
en fråga av det här slaget hanteras av bolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB kan inte
heller kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet. Kommunledningskontoret föreslår
därför att medborgarförslaget avskrivs och överlämnas till Eskilstuna Energi och Miljö
AB för kännedom.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Eskilstuna Energi och Miljö AB, för kännedom

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

47(55)

2016-09-22

KSKF/2016:449

§ 192
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Montera kameror vid platser där brott
begås
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att montera kameror vid platser där brott begås har lämnats
in till kommunfullmäktige den 26 augusti 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

48(55)

2016-09-22

KSKF/2016:450

§ 193
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Sänk hastigheten från 50 km/h till 30
km/h förbi Lagersbergsskolan samt anlägg ett
övergångsställe
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h förbi
Lagersbergsskolan samt att anlägga ett övergångsställe har lämnats in till
kommunfullmäktige den 26 augusti 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

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

49(55)

2016-09-22

KSKF/2016:467

§ 194
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning- Reglera användning av miljögifter och
farliga kemikalier i förskolor
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att reglera användningen av miljögifter och farliga
kemikalier i förskolor har lämnats in till kommunfullmäktige den 7 september 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 barnoch utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd.
_____

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

2016-09-22

Sida

50(55)

KSKF/2016:485

§ 195
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låt varje barn i skolan få en frukt per
dag och låt frukten ingå i skolpengen
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt
ska ingå i skolpengen har lämnats in till kommunfullmäktige den 12 september 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 barnoch utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd.
____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

51(55)

2016-09-22

KSKF/2016:502

§ 196
Motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till
bostäder
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 20 september 2016 lämnat in en motion – Möjliggör
ombyggnation av vindar till bostäder.
Motionären yrkar på följande:
-

-

Att Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en riktad satsning för
att informera om och underlätta handläggning av bygglovsärenden för
vindslägenheter
Att parkeringsnormen för bil för nybyggnation av bostäder i befintligt bestånd
under 4 år sänks till rimlig nivå.
Att Eskilstuna Kommunfastigheter AB får i uppdrag att genomföra en
inventering av möjliga vindar för ombyggnad till lägenheter.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

52(55)

KSKF/2016:503

§ 197
Interpellation - Barnens bästa måste gå i först hand;
Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk
omsorg
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation – Barnens
bästa måste gå i först hand; Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk omsorg. Interpellationen ställs till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
______

Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Marielle Lahti (MP)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

53(55)

2016-09-22

KSKF/2016:504

§ 198
Interpellation - Riktlinjer för att motverka
trångboddhet
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation – Riktlinjer
för att motverka trångboddhet. Interpellationen ställs kommunstyrelsens ordförande
Jimmy Jansson (S).
______

Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Maria Chergui (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-22

Sida

54(55)

KSKF/2016:505

§ 199
Interpellation - Utredningen om samorganisering
mellan Eskilstuna och Torshälla
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation –
Utredningen om samorganisering mellan Eskilstuna och Torshälla. Interpellationen
ställs kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______

Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Magnus Arreflod (MP)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

55(55)

2016-09-22

KSKF/2016:506

§ 200
Motion - Jämlika förutsättningar för chefer i
Eskilstuna kommun
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Maria Forsberg (V) och Maria Chergui (V) har den 21 september 2016 lämnat in en
motion – Jämlika förutsättningar för chefer i Eskilstuna kommun
Motionärerna yrkar på följande:
•

Att en kartläggning av antalet anställda per chef görs i alla kommunens
verksamheter

•

Att utreda om dagens målsättning vad gäller storleken på chefsområden är
rimlig enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer och krav

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

