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Beslutande:

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)
Deria Ilia (S), §§246-270
Pamela Nordberg (S) ersätter Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Hans Bergström (S) ersätter Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S), §§255-283
Clarence Palm (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Eva-Lena Plantin (S) ersätter Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S), §§246-270
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), §§246-271
Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP), §§246-262
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP), §§246-262
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V), §§246-254
Solveig Pohjola (V) ersätter Maria Forsberg (V), §§ 255-283
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V), §§255-283
Solveig Pohjola (V) ersätter Anette Stavehaug (V), §§ 246-254
Niklas Frykman (L)
Jan Svensson (L) ersätter Stefan Krstic (L)
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 (-), §§246-272
Vakant (KD)
Vakant (-)
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2016-11-24

Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 24 november
Klockan 09:00-12:00: §§ 246-254
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:40: fortsättning §§ 254-283
______
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KSKF/2016:4

§ 246
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde.
_____
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KSKF/2016:563

§ 247
Svar på interpellation - Avstängningar från
gymnasieskolan
Helen Wretling (L) har den 24 oktober 2016 lämnat in en interpellation –
Avstängningar från gymnasieskolan. Interpellationen ställs till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016, § 236, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) besvarar
interpellationen.
Helen Wretling (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M) och Helen Wretling (L) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:568

§ 248
Svar på interpellation - Hur går det med införandet av
kostnadsfria arbetsskor för personal inom vård- och
omsorg samt inom förskola?
Kim Fredriksson (SD) har den 25 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Hur går
det med införandet av kostnadsfria arbetsskor för personal inom vård- och omsorg
samt inom förskola?. Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens
ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016, § 239, att interpellationen får
ställas till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) besvarar interpellationen.
Kim Fredriksson (SD) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S) och Kim Fredriksson (SD) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:569

§ 249
Svar på interpellation - Varför ska vissa nyanlända få
gå före i bostadskön?
Kim Fredriksson (SD) har den 25 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Varför
ska vissa nyanlända få gå före i bostadskön?. Interpellationen ställs till
kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016, § 240, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Kim Fredriksson (SD) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:570

§ 250
Svar på interpellation - Frihet att meddela
Alar Kuutmann (V) har den 25 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Frihet att
meddela. Interpellationen ställs till personalutskottets ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016, § 241, att interpellationen får
ställas till personalutskottets ordförande Mikael Edlund (S).
Personalutskottets ordförande Mikael Edlund (S) besvarar interpellationen.
Alar Kuutmann (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S) och Alar Kuutmann (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:575

§ 251
Svar på interpellation – Utegym vid S:t Eskil
Jan Svensson (L) har den 26 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Utegym vid S:t
Eskil. Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2016, § 243, att interpellationen får
ställas till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) besvarar interpellationen.
Jan Svensson (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Sarita Hotti (S), Jan Svensson (L), Jari Puustinen (M) och
Joel Hamberg (V) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:3

§ 252
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______
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KSKF/2016:2

§ 253
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
 Johan Östman (SD) avsägelse som ledamot i Näshultagården AB.
 Siv Aksila (MP) avsägelse som ledamot i socialnämnden.
 Zomorud Alobaidi (S) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
 Mine Abdulamir Hanoun (S) avsägelse som ersättare i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 24 november
2016 till och med den 31 december 2018.
Ersättare
Josefine Helleday (S)
efter Mine Abdulamir Hanoun (S)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 24 november 2016 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (S)
efter Zamorud Alobaidi (S)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 24 november 2016 till och med den
31 december 2018.
Ersättare
Per-Ola Andersson (S)
efter Jimmy Häll (S)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 24 november 2016 till och
med den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (KD)
efter Alara Shwan Taher (KD)
Socialnämnden, från och med den 24 november 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Erica Hallenstam (MP)
efter Siv Aksila (MP)
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Valnämnden, från och med den 24 november 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot tillika 2:e
Vakant (KD)
vice ordförande
efter Ulla Hallin (KD)
Politiska gruppledare, från och med den 24 november 2016 till och med den 31
december 2018.
Göran Gredfors (M)
efter Annelie Klavins Nyström (M)
Näshultagården AB, från och med den 24 november 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ledamot
Carina Åkesson (SD)
efter Johan Östman (SD)
Suppleant
Susanne Östling (SD)
efter Carina Åkesson (SD)
Eskilstuna Litografen 6 AB, från och med den 24 november 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Låset 6 AB, från och med den 24 november 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Najaden 1 AB, från och med den 24 november 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Tackjärnet 1 AB, från och med den 24 november 2016 till och med
nästa ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
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Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Frimuraren 2 AB, från och med den 24 november 2016 till och med
nästa ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Ledamöter

Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Vittnet 4 AB, från och med den 24 november 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Stiftelsen Barvagården, från och med den 24 november 2016 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Ersättare ombud
Vakant (C)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 24 november 2016 till och
med den 31 december 2019.
Nämndeman
Johan Östman (SD)
efter Tatjana Gudmundsgårdh (SD)
Nämndeman
Sven-Göran Sigurd (SD)
efter Mikael Strömberg (SD)
Nämndeman
Bengt Nilsson (SD)
efter Fredrik Elf (SD)
Nämndeman
Vakant (M)
efter Isabelle Lundin (M)
3. Föräldraledighet
Niklas Frykman (L) beviljas föräldraledighet från sina uppdrag som gruppledare för
Liberalerna, ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden under tiden 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017. Från
och med den 1 juli 2017 fullgör han återigen dessa uppdrag.
För respektive uppdrag utses nedanstående personer till ersättare för Niklas Frykman
(L) under föräldraledigheten:
Politisk gruppledare, från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017.
Erika Rydja Sandvik (L)
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Kommunstyrelsen, från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017.
Ledamot
Erika Rydja Sandvik (L)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 1 januari 2017 till och med den
30 juni 2017.
2:e vice ordförande
Stefan Krstic (L)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 24 november 2016. Av skrivelsen framgår att Johan Östman (SD), Siv Aksila
(MP), Zomorud Alobaidi (S), Mine Abdulamir Hanoun (S) har inkommit med
avsägelser från uppdrag i Eskilstuna kommunkoncern. Lotta Jonsson (KD) har
meddelat att Ulla Hallin har avlidit.
Eskilstuna Tingsrätt har beviljat Fredrik Elf (SD) entledigande från uppdraget som
nämndemän.
Vid dagens sammanträde kommer kommunfullmäktige att behandla ett ärende om
inrättande av sex nya bolag.
Niklas Frykman (L) har inkommit med begäran om föräldraledighet för perioden 1
januari 2017 till och med den 30 juni 2017.
Valberedningen föreslår att inkomna avsägelser beviljas, samt att val och fyllnadsval
genomförs till vakanta platser enligt ovan. Valberedningen föreslår också att bevilja
Niklas Frykman (L) föräldraledighet samt att ersättare utses enligt förslag från
Liberalerna.
_____

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/2016:349

§ 254
Komplettering av årsplan 2017 för Eskilstuna
kommun
Beslut
1. Kompletteringar till årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag.
2. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017.
3. För 2017 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilket motsvarar 152,8 miljoner kronor.
4. Överskott från statsbidragen 2015/2016 för nyanlända öronmärks till:
-

barn- och unga i utsatta områden med 2,0 miljoner per år inom kultur och
fritidsnämnden,
yrkesutbildningar och riktade traineeinsatser med 11,4 miljoner kronor för
2017 och 18,0 miljoner kronor för 2018 inom arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden,
familjecentraler bland annat Fröslunda med 1,0 miljoner kronor för 2017
och med 4 miljoner kronor per år 2018 och 2019.
Resterande överskott av statsbidragen inom socialnämnden öronmärks till
nämndens förfogande inklusive till kostnader för särskilt förordnade
vårdnadshavare åren 2017-2019.

5. Regeringens byggbonus till kommunen öronmärks till:
- 1,5 miljoner årligen till en årsarbetare inom mark och exploatering och en
årsarbetare inom stadsbyggnadskontoret för bygg- och planarbete fram till
2021,
- energicentrum och utveckling stadsdelen väster 1 miljon kronor årligen
2017-2019,
6. Avkastningskravet på bolagskoncernen höjs med 20 miljoner kronor till 61
miljoner kronor årligen. Det ökade avkastningskravet används till:
- en höjning av antalet timmar i förskolan för barn till arbetslösa,
projektpengar om 1 miljon kronor för 2017 och 10 miljoner kronor
årligen därefter
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äldreomsorg med 5 miljoner kronor till 2017 och därefter 10 miljoner
kronor årligen,
projektpengar inom hemtjänsten med 2,0 miljoner kronor för 2017.

7. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 554,4
miljoner kronor för år 2017 och 398,0 miljoner kronor för 2018.
8. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 376,2 miljoner
kronor för år 2017 och 203,9 miljoner för 2018.
9. Högst 600 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för
att täcka beräknat finansieringsbehov.
10. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till
följd av investeringar.
11. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 983,5
miljoner kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 600,7 miljoner
kronor. Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet
avslås.
12. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser
fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven.
13. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i
enlighet med bilagan för skolpeng 2017.
14. Kommunstyrelsen får delegation till att verkställa personal- och ekonomiska
förändringar mellan nämnderna utifrån konsekvenserna av fulmäktiges beslut
om Torshälla stads framtida organisation.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag
- att stärka jämställdhetsarbetet och stödja förvaltningarnas och bolagens
arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet.
Detta gäller utåtriktad service och tjänster.
- att flickor och pojkar, kvinnor och män förs in (synliggörs) i texten vid
lämpliga tillfällen.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L)
och Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
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Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström
(SD), Mikael Strömberg (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson (SD), Per
Johnsson (SD), Tobias Gustafsson (SD), Elin Blomberg (SD), Anita Nygren (SD),
Seppo Vuolteenaho (SD) och Laslo von Óvári (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för det egna förslaget.
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Solveig
Pohjola (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för det
egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP), Helena Hirvi Ringmar (MP), Ronny Ilhag
(MP) och Faisal Hassan (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för det egna
förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga D).

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 8 november inkommit
med ett förslag till kompletteringar av årsplan 2017.
Liberalerna har den 7 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar av
årsplan 2017.
Sverigedemokraterna har den 7 november samt den 8 november 2016 inkommit
med ett reviderat förslag till kompletteringar av årsplan 2017.
Vänsterpartiet har den 8 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar
av årsplan 2017.
Miljöpartiet har den 21 november 2016 inkommit med ett förslag till kompletteringar
av årsplan 2017.
Kristdemokraterna har den 22 november 2016 inkommit med ett förslag till
kompletteringar av årsplan 2017.
Kommunledningskontoret har analyserat den samhällsekonomiska utvecklingen 20172019 och utifrån kommunfullmäktiges beslut 2016-06-15 beaktat de ekonomiska
konsekvenserna för Eskilstuna kommun.
Utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas beslut om åtaganden för 2017 och
kommunstyrelsens beredning av kompletteringen av årsplanen föreslår
kommunledningskontoret i Komplettering av Årsplan och ägardirektiv 19 åtaganden
och 15 gemensamma åtaganden för nämnder och bolagsstyrelser.
Parallellt har en politisk process genomförts där såväl majoriteten som oppositionen
tydliggjort sina politiska prioriteringar som bland annat uttryckts i sina respektive
förslag till kompletteringar av årsplan 2017.
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Skolpeng 2017
En översyn har gjorts av grundbeloppet till låg-, mellan och högstadiet. Den har
resulterat i en minskning av grundbeloppet med 4 procent för lågstadiet, och med 6
procent för mellanstadiet. Dessa pengar har lagts istället på högstadiet där
grundbeloppet ökar med 11 procent.
En omfördelning av pengarna inom grundbeloppet har gjorts höjning har gjorts av
strukturtillägget med cirka 14 miljoner kronor per år.
Nytt för 2017 är också att skolpengen innehåller ersättning till särskolan.
Landsbygdsstödet ökas med 1 miljon från 3 till 4 miljoner.
En skolpeng för 2017 har beräknats utifrån den föreslagna budget som finns i
komplettering årsplan 2017.
Investeringsförändringar totalt per objekt för åren 2017-2018
Följande förändringar är gjorda i investeringsbudgeten efter beslutet om årsplan i juni.
Tabellen utvisar uppdaterade totalbelopp för respektive objekt. Alla belopp i miljoner
kronor.
Nämnd

Objekt

Totalt

KS
”
”

Eskilstuna tågdepå
Investeringar i exploateringsområden
Mindre markinköp och
fastighetsinvesteringar
Sundbyholm slott
Fiberanslutning till skolor
Stadsutvecklingsprojekt
Skiftinge stadsdelspark+ torg och
stadsdelspark LRF-området struket
Kompletteringar Tunavallen

541,0
60,1
10,0

20172018
541,0
60,1
10,0

1,8
5,0
58,0

1,8
5,0
0,0

2,0

2,0

”
BUN
SBN
”
KFN

20192021

30,0

Kommunledningskontoret har lämnat in förslag på 14 beslutssatser som
följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag
till komplettering av årsplan 2017.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 8 november 2016, § 207, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till kompletterande årsplan 2017 samt lämnar ett
ändringsyrkande enligt följande:
- Att punkten 7 utgår. Punkten har följande lydelse i kommunstyrelsens
förslag: Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 981,1
miljoner kronor.
- Att punkten 12 i kommunstyrelsens förslag ändras till att ha följande
lydelse:
Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 5 983,5 miljoner
kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 600,7 miljoner kronor. Övriga
ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till kompletterande årsplan 2017.
Arne Jonsson (C) yrkar med instämmande från Christina Andersson (C) bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag samt till Jimmy
Janssons (S) ändringsyrkanden.
Niklas Frykman (L) yrkar med instämmande från Erika Rydja Sandvik (L) bifall till
Liberalernas förslag.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Maria Forsberg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag samt lämnar
tilläggsyrkanden till eget förslag enligt bilaga E.
Lisa Friberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
förslag samt lämnar ett tilläggsyrkande enligt följande:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka jämställdhetsarbetet och stödja förvaltningarnas och
bolagens arbete med utveckling och uppföljning av jämställdhetsintegreringsarbetet. Detta gäller
utåtriktad service och tjänster.
- Att flickor och pojkar, kvinnor och män förs in (synliggörs) i texten vid lämpliga tillfällen.
Göran Gredfors (M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag samt till Lisa Fribergs (S) tilläggsyrkanden.
Magnus Arreflod (MP) yrkar med instämmande från Faisal Hassan (MP) bifall till
Miljöpartiets förslag. Faisal Hassan (MP) yrkar därefter avslag på övriga förslag.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag med Maria Forsbergs (V)
tilläggsyrkanden.
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Mona Kanaan (S), Lillemor Nordh (C) och Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag. Tomas Jönsson (M)
yrkar därefter avslag på övriga förslag.
Mikael Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag samt till Lisa Fribergs (S) tilläggsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag med ändrings- och
tilläggsyrkanden.
 Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande att bifalla Liberalernas förslag.
 Lotta Jonssons (KD) yrkande att bifalla Kristdemokraternas förslag.
 Kim Fredrikssons (SD) yrkande att bifalla Sverigedemokraternas förslag.
 Maria Cherguis (V) med fleras yrkande att bifalla Vänsterpartiets förslag
med Maria Forsbergs (V) tilläggsyrkanden till eget förslag.
 Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande att bifalla Miljöpartiets förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer proposition
på de sex förslagen till komplettering av årsplan 2017. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till komplettering av årsplan 2017 med Jimmy
Janssons (S) ändringar och Lisa Fribergs (S) tillägg.
_____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, för åtgärd
Eskilstuna Kommunföretag AB, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi, för åtgärd
Enskilda verksamheter inom förskolan enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas
Enskilda verksamheter inom pedagogisk omsorg enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas
Enskilda verksamheter inom förskoleklass enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas
Enskilda verksamheter inom fritidshem enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas
Enskilda verksamheter inom grundskola enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas
Enskilda verksamheter inom gymnasieskola enligt sändlista, Hur man överklagar bifogas
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KSKF/2016:529

§ 255
Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom
vård och omsorg samt förskola
Beslut
1. Ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd
personal som innehar befattning, enligt bilaga tillhörande ärendet, inom vårdoch omsorg samt förskola inom Eskilstuna kommun.
2. Erbjudandet är frivilligt att anta och innebär att ett skattepliktigt
förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som inkomst av
anställning.
3. Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av skor
tillgodosett genom skyddsskor i arbetet.

Reservation
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström
(SD), Mikael Strömberg (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson (SD), Per
Johnsson (SD), Tobias Gustafsson (SD), Anita Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho (SD)
och Laslo von Óvári (SD) reserverar emot beslutet till förmån för eget förslag.
Skriftlig reservation lämnas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att personalutskottet har gett
kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att införa arbetsskor inom
vård- och omsorg samt barnomsorg.
Kommunledningskontoret har beställt en utredning om arbetskor från konsult- och
uppdrag som redovisas i tjänsteskrivelser 2016-06-01 och 2016-07-08. Av utredningen
framgår att det inte finns några arbetsmiljöregler som ger verksamheten skyldighet att
tillhanda arbetsskor. Det framgår sammanfattningsvis att det är troligt att en
skattepliktig förmån uppstår för den enskilde medarbetaren om arbetsskor införs med
ett belopp som motsvarar vad en sko skulle ha kostat i handeln. Utredningen har även
beaktat diskrimineringslagstiftningen som anger att visstidsanställda med timlön inte
får särbehandlas i förhållande till visstidsanställda med månadlön. Utredningen
framhåller att diskrimineringslagstiftningen gör det nödvändigt att ta ställning till vilka
medarbetare som kan erbjudas arbetsskor.
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Utredningarna innehåller vidare ett antal olika simuleringar av kostnader för arbetskor
inklusive preliminära beräkningar av interna kostnader om kommunen ska
tillhandahålla lagerhållning och utprovning av arbetsskor. Utifrån personalutskottets
diskussioner den 10 juni 2016 samt den 26 augusti 2016 har en riktning getts.
Personalutskottets uppfattning är att frågan om att införa arbetsskor är mycket viktig
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Idag finns det på grund av begräsningar i
lagstiftningen inte möjlighet att genomföra detta fullt ut, så som personalutskottet
önskar. Införandet ska därför ses som ett första steg och arbetsgivaren kommer att
fortsätta arbeta i den här riktningen. Utifrån personalutskottets inriktning har
kommunledningskontoret tagit fram följande förslag till beslut.
Synpunkter från upphandlingsenheten

Kommunledningskontet har inhämtat synpunkter från upphandlingsenheten om
erfarenheterna av tidigare upphandlingar av skyddsskor inom köksverksamhet.
Upphandlingsenheten framhåller att för att genomföra en upphandling av arbetsskor
som förstagånguppdrag så behövs cirka 3 kravställare av skor från verksamheten samt
kompetens kring arbetsmiljö, ergonomi och miljöfrågor.
Normal handläggningstid för denna typ av upphandling är cirka 8 månader från
upphandling till leverans. Detta är under förutsättning att upphandlingen inte
överklagas. Upphandlingsenheten bedömer att det är möjligt att ställa krav på
upphandlingen så att leverantören kan tillhanda utprovning och praktisk hantering
inom ramen för upphandlingen.
Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär att arbetsskon blir en skattepliktig förmån vilket gör det komplicerat
att göra en ekonomisk konsekvensbeskrivning då kostnaden kommer att påverkas av
hur många medarbetare som önskar ta del av erbjudandet om arbetsskor samt hur
många varianter och utföranden av skor som erbjuds och graden av anpassning till
individuella behov av fotriktiga skor.
En arbetssko av enklare utförande kan kosta 500 kronor per par och en kravställd sko
kan kosta 1000 kronor per par eller mer. Samtliga priser är exklusive moms och
arbetsgivaravgifter. Kostnaden för arbetskor blir genom förslaget en driftkostnad som
belastar respektive verksamhet och en motsvarande skattepliktig inkomst för
medarbetaren.
Om beslutet inkluderar tillsvidareanställd personal inom vård- och omsorg samt
förskola enligt bilaga inom kan behovet beräknas till cirka 3200 par skor per år. I
kalkylen ingår inte eventuella tillkommande önskemål från andra delar av
verksamheten där det kan finnas medarbetare som anser sig vara i behov av
arbetsskor.
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Kostnaden för 3200 par skor á 1000 kronor utgör 3,2 miljoner kronor plus moms.
Arbetsgivaravgift tillkommer med 39,56 procent vilket utgör cirka 1,3 miljoner kronor.
Det tillkommer kostnader för skor till nyanställningar under året.
Den totala kostnaden exklusive hantering av skorna utgör således omkring 4,5
miljoner kronor per år exklusive nyanställningar. För medarbetaren beräknas ett
förmånsvärde för den aktuella skons marknadsvärde.
Finansiering av den totala kostnaden ovan hanteras i Kompletterande Årsplan för
2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Nämnderna har tidigare påtalat att granskning och rapporter finns om
arbetskläder/skor ur ett jämställdhetsperspektiv som visar att betydligt mindre resurser
satsas på arbetskläder för medarbetare inom kvinnodominerade yrken än
mansdominerande yrken. Detta påverkar en hållbar utveckling.
Jämställdhetsberedningen har uppmärksammat frågan om bland annat arbetsskor.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 211, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Solveig Pohjola (V), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C),
Filip Rundström (M), Magnus Arreflod (MP) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar
tilläggsyrkande enligt följande:
- Att arbetsskor ska erbjudas även till visstidsanställda och vikarier.
- Att arbetsgivaren kompenserar den anställde för förmånsbeskattningen som förslaget
medför.
Mikael Edlund (S) yrkar med instämmande från Arne Jonsson (C) bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
 Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till tilläggsyrkandet.
 Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkande.
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Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim
Fredrikssons (SD) förslag om bifall till tilläggsyrkandet ställs mot Mikael Edlunds (S)
med fleras yrkande om avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige
beslutat att avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
_____

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Torshälla stads nämnd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2015:548

§ 256
Förslag till införande av kommunalt bostadstillägg
för personer med funktionsnedsättning
Beslut
1. Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning införs i
Eskilstuna kommun från och med den 1 juli 2017. Ansvarig nämnd är vårdoch omsorgsnämnden.
2. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för
kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda ett eventuellt införande av kommunalt bostadstillägg för personer
med funktionsnedsättning när boendeberedningen slutrapport beslutades
(KSKF/2014:406). En utredning har därför gjorts avseende om möjligheten att införa
ett kommunalt bostadstillägg för personer med beslut om särskilt boende enligt lagen
om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning samt enligt
socialtjänstlagen.
Utredningen remitterades till vård- och omsorgsnämnden som har inkommit med ett
yttrande.
Höga hyresnivåer i nya bostäder med särskild service för personer med
funktionsnedsättning är ett växande problem för både kommunen och för brukare.
Det statliga bostadstillägget kompenserar inte längre de allt högre hyresnivåerna. Det
finns personer som nu inte har råd att tacka ja till erbjuden lägenhet och kommunen
får ett ej verkställt beslut som kan leda till sanktionsavgifter och andra merkostnader.
Alternativt kan personen flytta in i boendet för att därefter begära försörjningsstöd
från kommunen. Om statliga bostadstillägget på sikt kompenserar de ökande
hyresnivåerna minskar behovet av ett kommunalt bostadstillägg.
Målgruppen har oftast en svag ekonomisk ställning med begränsade möjligheter till att
betala höga hyror i nyproducerade bostäder. Det statliga bostadstillägget för personer
med funktionsnedsättning är 4650 kronor/mån vilket är lägre än det maximala statliga
tillägget för pensionärer som är 6200 kronor/mån. Normala hyror i nyproducerade
mindre lägenheter är cirka 7500 kronor.
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Vård- och omsorgsnämnden
Nämnden tillstyrker förslaget men önskar att tidpunkten för när ansökan om
bostadstillägg kan göras bör förtydligas och att möjligheten för att kunna överklaga ett
beslut eller inte bör klargöras. Vidare anser nämnden att den beräknade kostnaden bör
finansieras med ett budgettillskott eftersom det i annat fall skulle innebära en borteller nedprioritering av annan verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Även kostnaden för utökning av IT-stöd bör förtydligas och tas med i beräkningen av
den totala kostnaden.
Utredningen innehöll en text om möjlighet för yngre att ansöka om extra medel. Den
delen har tagits bort.
Tidpunkten för när ansökan ska kunna göras bör vara öppen hela tiden. Det är en
mycket begränsad målgrupp och det kommer att vara ett fåtal ansökningar så det bör
kunna hanteras löpande. Finns det avvikande hållning från nämndens sida bör det
kunna beslutas av nämnden och fastställas i riktlinjerna.
Det finns ingen lagstadgad rätt till kommunalt bostadstillägg och beslut fattas utifrån
de regler som fastställt av kommunen. Därmed finns det ingen rätt för den enskilda att
överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär. Det borde däremot vara möjligt att ta
ärendet till förvaltningsrätten och göra en laglighetsprövning.
Förslaget är att vård- och omsorgsnämnden får hantera kostnader för kommunalt
bostadstillägg inom ram under 2017. Om kommunalt bostadstillägg införs vid
halvårsskiftet är den beräknade kostnaden cirka 250 000 kronor för 2017. Det bygger
på att samtliga brukare som idag skulle ha rätt till kommunalt bostadstillägg ansöker
och får bidraget. Kostnaderna kommer sannolikt att öka med att fler nyproducerade
lägenheter används för bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad. Det
är rimligt att redan inför budget 2018 hantera kommunalt bostadstillägg i behov och
prioriteringar. Teoretiskt finns det kostnader som inte bör uppstå i och med att
kommunalt bostadstillägg införs men det är inte säkert att de räknas hem inom samma
nämnds ram.
Förslag
Kommunalt bostadstillägg gäller personer med funktionsnedsättning som är
folkbokförda i Eskilstuna kommun och har beslut om bostad med särskild service och
särskilt anpassad bostad enligt 9.8 och 9.9§ LSS eller beslut om bostad med särskild
service i form av gruppboende och serviceboende enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL). Kommunalt bostadstillägg införs från 2017-07-01 och ansvarig nämnd är vårdoch omsorgsnämnden. Bostadstillägg utgår för brukare som har en hyra som
överstiger genomsnittlig hyra enligt gällande Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig
och högsta godtagbara bostadskostnad (kommuner med mer än 75 000 invånare).
Beräkning av bostadstillägg görs genom att samtliga inkomster, ersättningar och bidrag
räknas samman och från detta belopp avräknas hyra. Minimibelopp (enligt Eskilstuna
kommuns avgiftsbroschyr 2016) som man ska kvar 2016 är 5501 kronor per månad
för ensamstående. Om kvarstående belopp är under minimibelopp ges bostadstillägg.
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Exempel på när kommunalt bostadstillägg ges:
Inkomst netto efter skatt
Statligt bostadstillägg
Hyra exklusive el
Kommunalt bostadstillägg
Minimibelopp att ha kvar

+6200
+4650
-7000
+1657
5501

Minimigräns för utbetalning är 100 kronor/månad. Vård och omsorgsnämnden får i
uppdrag att besluta om riktlinjer och rutiner för ansökan och bedömning av
kommunalt bostadstillägg.
Finansiering
Finansiering av kommunalt bostadstillägg för 2017 sker från vård- och
omsorgsnämndens budgetram. Inför kommande år hanteras kostnader inom den
ordinarie budgetprocessen.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett införande av kommunalt bostadstillägg innebär förbättrade möjligheter för
personer med funktionsnedsättning att acceptera erbjuden bostad trots hög hyresnivå.
Genom detta stöds det strategiska målet social uthållighet.
Bakgrund till förslaget framgår i utredning tillhörande ärendet.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 212, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Joel Hamberg (V), Majo Kuusikoski (S), Mikael Edlund (S),
Magnus Hansson (S), Kim Fredriksson (SD), Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod
(MP) och Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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KSKF/2016:554

§ 257
Godkännande av total och slutlig riktkostnad för
byggande av Eskilstuna tågdepå inom Gredby
bangårdsområde
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner total kostnad om 541 miljoner kronor för
genomförande av Eskilstuna tågdepå, varav 405 miljoner kronor utgör slutlig
riktkostnad för byggnationen av Eskilstuna tågdepå.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
med 541 miljoner kronor avseende uppförande av Eskilstuna tågdepå.
3. Upplåningen till tågdepån exkluderas från de riskmandat som anges i
Eskilstuna kommuns finansiella anvisningar. Kapital och räntan ska initialt
bindas på mellan 3 och 10 år.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet datera den 8
november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommunfullmäktige beslutade
den 27 oktober 2016, § 231 (KSKF 2016:554) om en preliminär total kostnad och
riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå.
Kommunledningskontoret har efter detta fortsatt dialogen med entreprenören PEAB
Anläggning AB om entreprenadarbetena samt med berörda markägare och
Trafikverket. Slutsaten är att den preliminära totalkostnaden om 541 miljoner kronor
och riktkostnaden om 405 miljoner kronor för byggande av Eskilstuna tågdepå ska
utgöra slutlig kostnad.
Finansiering

För att finansiera den utökade investeringsbudgeten behöver kommunstyrelsen få rätt
att nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 541 miljoner
kronor. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2016-10-27, § 226,
KSKF/2014:338.
Upplåningen till tågdepån exkluderas från de riskmandat som anges i Eskilstuna
kommuns finansiella anvisningar. Med tanke på det långa hyresavtalet och för att säkra
en långsiktig finansiell stabilitet för tågdepån kommer kapitalet och räntan att initialt
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bindas på mellan 3 och 10 år på liknande sätt som för arenan och badhuset. Lånen blir
också specifikt dedikerade till tågdepån. Detta då räntekostnaden nu bedöms som
historiskt låg och vi nu har möjlighet att säkra en initialt lägre kapitalkostnad.
Investeringen fördelas på komponenter med olika avskrivningstid. Genomsnittlig
avskrivningstid kommer att vara cirka 65 år. Varken fördelningen mellan komponenter
eller räntan är i nuläget definitiva, varför en viss osäkerhet finns i kalkylen.
Hyreskontraktet gentemot MÄLAB är 25 år.
Driftnettot inklusive kapitalkostnader för tågdepån beräknas bli cirka 1 miljon
kronor/år.
Kapitalkostnaderna beräknas till cirka 18 miljoner kronor och övriga driftkostnader till
cirka 2 miljoner kronor medan intäkterna förväntas bli till cirka 21 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 215, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Magnus Arreflod (MP), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C),
Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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KSKF/2016:596

§ 258
Ramavtal avseende förvärv av fastighet inom Gredby
bangårdsområde för Eskilstuna tågdepå
Ärendet protokollförs i separat B-protokoll.
____
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KSKF/2016:477

§ 259
Renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att förslag till ny renhållningstaxa för år 2017 har
utarbetats av Eskilstuna Energi och Miljö AB och genom Eskilstuna Kommunföretag
AB tillställts kommunstyrelsen för beredning och antagande i kommunfullmäktige.
Eskilstuna Energi och Miljö AB har haft dialog med kommunledningskontoret under
förslagets framtagande.
Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap §§ 4-6 Miljöbalken får uttas av kommunen
för täckande av kostnader avseende insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av hushållsavfall.
Bolaget föreslår endast mindre justeringar i taxan. Den fasta avgiften som innehåller
administrativa kostnader har fått ökningar motsvarande 2 665 tkr. Den rörliga avgiften
har fått lägre kostnader som resultat av genomförda effektiviseringar samt som följd
av intäkten från färgsorteringsavtalet med Örebro kommun. Dessa motsvarar
kostnadsökningen av den fasta avgiften.
Det finns ett fel i förslaget angående avgift för 370 l kärl per månad som senare har
korrigerats av Eskilstuna Energi och Miljö AB och justerats i nedanstående tabell.
Föreslagen taxa ger följande förändringar:
Exempel på avgifter
Kr/år inkl. moms
Sophämtning vid enbostadshus
190 liter varannan vecka
Per månad 190 l varannan vecka
370 liter varannan vecka
Per månad 370 l varannan vecka
Beräkning enligt modell i
Nils Holgersson undersökning
per m2
per lägenhet
per månad och lägenhet

2016

Förändring i kr

procent

2017

2 769
230,75
4 769
397,41

13
1,08
-60
5

0,47 %
0,47 %
-1,26 %
-1,26 %

2 782
231,83
4 709
392,41

23,94
1 596
133

-0,03
-2,00
-0,17

-0,13 %
-0,13 %
-0,13 %

23,91
1 594
132,83

Se mer i bilaga tillhörande ärendet: Renhållningstaxa för Eskilstuna 2017.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
En genomtänkt och förankrad renhållningstaxa utgör en grundläggande förutsättning
för att kunna verkställa det kommunala uppdraget om hållbar resurshushållning i
enlighet med miljöbalken samt klara EUs målsättningar och de nationella
miljökvalitetsmålen.
Förslag till ny renhållningstaxa för Eskilstuna kommun bedöms ligga i linje med målen
i kommunens Avfallsplan 2013 – 2017 och i övrigt följa miljöbalkens bestämmelser.
Renhållningstaxan för 2017 föreslås antas och gälla från och med den 1 januari 2017.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 219, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt 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/2016:214

§ 260
Revidering av Eskilstuna kommuns klimatplan
Beslut
1. Reviderade mål och åtgärder i Klimatplan för Eskilstuna kommun antas enligt
bilagor 1a och 1b tillhörande ärendet.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i framtagandet av ägardirektiv till bolagen
samt i kommande årsplaner, utifrån de ekonomiska förutsättningarna och i
dialog med bolagen och förvaltningarna, löpande planera in de mest
kostnadseffektiva åtgärderna i syfte att nå klimatplanens mål och genomföra
åtgärderna.
3. Följande punkt läggs till i bilaga 2a under rubriken ”Kost och motion, mål för
kommunkoncernen”: Närproducerade livsmedel ska prioriteras i syfte att öka kvalité
och minska transportpåverkan.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L)
och Aza Safari (-) reserverar sig emot att ändringsförslaget avslås. Skriftlig reservation
lämnas (bilaga A).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström
(SD), Mikael Strömberg (SD), Aila Johansson (SD), Stig Johansson (SD), Per
Johnsson (SD), Tobias Gustafsson (SD), Anita Nygren (SD), Seppo Vuolteenaho
(SD) och Laslo von Óvári (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden. Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet att
ändringsförslaget avslås. Skriftlig reservation lämnas (bilaga D).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige antog Klimatplan för
Eskilstuna kommun den 13 december 2012 (KSKF/2011:158). I början av 2015 fick
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Kommunledningskontoret ett uppdrag att revidera klimatplanen. Revideringsarbetet
skedde i en arbetsgrupp med representanter från Stadsbyggnadsförvaltningens olika
verksamheter, konsult och uppdrag, kommunledningskontoret, Eskilstuna
Kommunfastigheter AB och Eskilstuna Energi och Miljö AB.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 26 maj 2016 till kommunstyrelsen
för vidare handläggning och för att yttranden skulle inhämtas från kommunens bolag.
Yttrandet från Eskilstuna Kommunföretag AB inkom den 26 september 2016.
Eskilstuna Kommunföretag AB har samlat synpunkter från Eskilstuna
Kommunfastigheter AB, Eskilstuna Energi och Miljö AB och från Eskilstuna Logistik
och Etablering AB. Eskilstuna Kommunföretag AB:s yttrande utgör en samlad
bedömning av dessa synpunkter.
Förslag till mål och åtgärder redovisas i bilagor 1a och 1b tillhörande ärendet.
Ändringar i målen, borttagna och genomförda åtgärder redovisas i bilagor 2a och 2b
tillhörande ärendet. Eskilstuna Kommunföretag AB:s yttrande och
kommunledningskontorets svar redovisas i bilaga 3 tillhörande ärendet.
Utfallet av åtgärderna rapporteras årligen till kommunstyrelsen som i sin tur
rapporterar till kommunfullmäktige. I fortsättningen kommer endast moderbolaget
Eskilstuna Kommunföretag AB kallas till uppföljningsmöten. Eskilstuna
Kommunföretag AB väljer vilka representanter från dotterbolag som ska delta.
Finansiering
De åtgärder i planen som kräver större investeringar är produktion av solel och
energieffektiviseringar i fastigheter. Som åtgärder föreslås att investeringskalkyler görs
löpande. Variationer i elpris och nationella beslut om beskattning av förnybar energi
har stor påverkan på återbetalningstiden av investeringar.
Även andra åtgärder kan kräva större investeringsbelopp. Kalkyler ska upprättas då det
är aktuellt att ta ställning till en investering.
Åtgärderna ska annars tas med i förvaltningarnas och bolagens kommande årsplaner,
utifrån ekonomiskt utrymme, i syfte att nå klimatplanens mål.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Klimatplanens syfte är att kraftigt minska kommunens klimatpåverkan. Gemontänkta
klimatmål och åtgärder som leder till tydliga resultat är en grundläggande förutsättning
för arbete med hållbarhetens ekologiska dimension.
Hållbarhetens ekonomiska dimension har beaktats utifrån behovet av detaljerade
handlingsplaner för de olika investeringskrävande åtgärderna. Energieffektiviseringar,
investeringar i klimatsmart teknik och minskat matsvinn är exempel på klimatåtgärder
som är ekonomisk gynnsamma.
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Effektiv organisation har uppmärksammats genom att potentialen och förslagen till
åtgärder har identifierats i samverkan med alla berörda parter och genom fortsatt
samarbete i genomförandefasen kan organisationen öka resurseffektivitet i form av tid
och ekonomi.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 220, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Arne Jonsson (C), Lotta Jonsson (KD), Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S) och
Abshir Osman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar följande
ändringsyrkanden:
Mål:
- Att planens fokus på minskad elanvändning ses över (Effektiv användning av energi.)
Åtgärder:
- Att Eskilstuna kommun genom de kommunala bolagen inventerar fastighetsbeståndet och
ökar användningen av geoenergi i form av bergvärme och/eller jordvärme.
- Att Eskilstuna Energi och Miljö AB bevakar möjligheterna att i framtiden använda
CCR- och CCS-teknologi.
- Att Eskilstuna kommun utreder och inför möjligheten till klimatkompensering.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets eget förslag enligt bilaga E.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar
ändringsyrkanden enligt bilaga F.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar
ändringsyrkanden på två av Klimatmålen enligt följande:
- Vi anser att målet med att Eskilstuna ska bli en fossilfri kommun 2050 ligger för långt
fram i tiden. Vi vill ändra detta mål till 2030.
- Vi vill behålla energieffektiveringsmålet på 25 procent, inte minska det till 20 procent som
föreslås i revideringen.
Alar Kuutmann (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt instämmer i Maria
Cherguis (V) ändringsyrkanden.
Helena Hirvi Ringmar (MP) och Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets
förslag.
Tomas Jönsson (M) och Lars Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag på övriga förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
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Arne Jonssons (C) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykmans (L) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med
Liberalernas ändringsyrkanden.
Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande att bifalla Miljöpartiets eget
förslag.
Kim Fredrikssons (SD) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag med
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden.
Maria Cherguis (V) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag
med Vänsterpartiets ändringsyrkanden.
Tomas Jönssons (M) med fleras yrkande om avslag på övriga förslag.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag undantaget de ändringsyrkanden som yrkats av Niklas Frykman (L), Kim
Fredriksson (SD) och Maria Chergui (V). Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till
Miljöpartiets förslag ställs mot avslag till detsamma. Slutligen föreslår hon att bifall till
Liberalernas ändringsyrkanden, Vänsterpartiets ändringsyrkanden samt
Sverigedemokraternas ändringsyrkande ställs mot avslag till detsamma.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat avslå Miljöpartiets eget förslag samt att avslå Niklas Frykmans (L), Kim
Fredrikssons (SD) och Maria Cherguis (V) ändringsyrkanden.
______

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
Samtliga nämnder
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KSKF/2015:468

§ 261
Riktlinjer för stadsodling på allmän plats i Eskilstuna
kommun
Beslut
Riktlinjer för stadodling på allmän plats i Eskilstuna kommun antas.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L),
och Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation bifogas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att ”Strategi för Eskilstuna kommunkoncerns
stadsdelsutveckling 2013-2015” antogs den 13 mars 2013 av kommunfullmäktige. Av
strategin framgår att möjligheter för utökad stadsnära odling ska utredas under 2013.
En kommun kan hantera denna fråga på många olika sätt och ha olika
ambitionsnivåer. Det har tagit tid att orientera sig i frågan och hitta rätt inriktning,
därav förseningen av ärendet.
Stadsodling kan fylla många syften. Odling kan förstärka ett områdes attraktivitet och
trygghet, men också öka graden av självförsörjning. Odling kan utgöra en meningsfull
sysselsättning och vara en källa till gemenskap för boende i området.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för stadsnära odling
på allmän plats. Riktlinjerna ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i
kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner, föreningar och verksamheter.
Riktlinjerna beskriver odlarnas ansvar och kommunens ansvar som förvaltare. Därmed
berörs de kommunala förvaltningar som är förvaltare för olika typer av allmän plats,
till exempel stadsbyggnadsförvaltningen Torshälla stads förvaltning och kultur- och
fritidsförvaltningen, och som därmed kan skriva skötselavtal.
Förslaget till riktlinjer har arbetats fram av en arbetsgrupp med representation från
kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, Torshälla stads förvaltning
och kultur- och fritidsförvaltningen.
Riktlinjerna föreslås gälla åren 2016-2019 och ska sedan revideras.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-24

Sida

38(76)

Finansiering
Arbetet sker inom ramen för befintlig budget. Möjligheter till en förenklad process för
att upplåta mark ska ses över efterhand som intresset för stadsodling ökar.
Kommunledningskontoret har en mindre budget för aktiviteter för att främja
stadsodling under 2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Stadsodling kan fylla många syften. Odling kan förstärka ett områdes attraktivitet och
trygghet, men också öka graden av självförsörjning. Odling kan utgöra en meningsfull
sysselsättning och vara en källa till gemenskap för boende i området.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 221, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas eget förslag, innebärande att
anmälningsplikt införs för Stadsodling, enligt bilaga B.
Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M) och Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Niklas
Frykmans (L) förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Niklas Frykmans (L) yrkande att bifalla Liberalernas förslag.
 Maria Cherguis (V) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
 Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Niklas Frykmans (L) förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:513

§ 262
Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och
borgen till kommunala företag
Beslut
1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens
skulder med 1 693 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp
motsvarande belopp som förfaller till betalning.
3. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut till de
kommunala företagen med ett högsta angivet belopp (limit) för respektive
företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas det
borgensbelopp som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i
lånehandlingar.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ingå borgen
för låneförpliktelser upp till ett högsta angivet belopp (limit) för respektive
företag enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas de
interna lån som kommunen vid vart tillfälle ingått med respektive företag.
Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
september 2016. Av skrivelsen framgår att det enligt kommunstyrelsens reglemente
8 § - Delegation från kommunfullmäktige – framgår att kommunstyrelsen vid behov
kan ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt.
Dessutom kan kommunstyrelsen låna ut till samt ingå borgen för de kommunala
företagen inom ramen för av fullmäktige beslutad årligt limit.
Under oktober 2016 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende
uppskattad lånevolym vid årsskiftet 2016-12-31 samt behov av nyupplåning under
2017. De kommunala företagens inrapporterade volymer ger följande fördelning:
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BEDÖMD
LÅNEVOLYM
*)
FÖRETAG

BEDÖMD
NYUPPLÅNIN
G 2017

TOTAL
LIMIT

2016-12-31

ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB

700 MKR

100 MKR

800 MKR

ESKILSTUNA ENERGI OCH MILJÖ AB

2 160 MKR

225 MKR

2 385 MKR

2 990 MKR

660 MKR

3 650 MKR

150 MKR

150 MKR

(INKLUSIVE DOTTERBOLAG)
ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER
AB
ESKILSTUNA LOGISTIK OCH
ETABLERING
DESTINATION ESKILSTUNA AB

3 MKR

2 MKR

5 MKR

ESKILSTUNA JERNMANUFAKTUR AB

7 MKR

6 MKR

13 MKR

5 860 MNKR

1 143 MKR

7 003 MKR

SUMMA

*) Inklusive beviljad intern checkkredit.

Den totala limiten om 7 003 miljoner kronor utgör summan av interna lån och
borgen. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i
lånehandlingar och borgenshandlingar.
Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 550 miljoner kronor för den egna
verksamheten under 2017.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Genom upplåning via internbanken eller genom kommunal borgen sker upplåning på
ett för kommunkoncernen mest förmånligt ekonomiskt sätt till lägsta möjliga kostnad,
vilket långsiktigt stärker kommunkoncernens ekonomi. Samtlig upplåning i
kommunkoncernens företag är affärsmässigt driven och sammantaget utgör dessa
företag en väsentlig tillgång både verksamhetsmässigt och ekonomiskt för Eskilstuna
kommun.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 213, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret/ekonomi och kvalitet
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KSKF/2016:466

§ 263
Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi
och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs
Elförsäljning AB
Beslut
Eskilstuna Energi och Miljö AB godkänns överlåta Eskilstuna Energi och Miljö
Försäljning AB (organisationsnummer 556001-6682) till bokfört värde, till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB (organisationsnummer 556964-8727).
Överlåtelsen får dock ske endast om SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar överlåta
bolaget SEVAB Energiförsäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
september 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna och Strängnäs
kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att bilda ett gemensamt
elhandelsbolag. Bolaget skulle ägas av Eskilstuna Energi och Miljö AB med 63 procent
och SEVAB Strängnäs Energi AB med 37 procent. Syftet med bolaget är att överföra
elhandelsverksamheten från de båda elhandelsbolagen Eskilstuna Energi och Miljö
Försäljning AB och SEVAB Energiförsäljning AB.
Bolaget, Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB, bildades under våren 2014.
Inriktningen i kommunfullmäktiges beslut var inkråmsöverlåtelse från befintliga
försäljningsbolag och därefter likvidation av dessa bolag. Projektet för överföringen
identifierade ett antal problem som har inneburit att övergången till gemensamt
elhandelsbolag har skjutits upp. Ytterligare analys har gjorts där bedömning
fortfarande kvarstår att kostnader och risker med överföring av elhandeln till ett
gemensamt bolag anses i nuläget för omfattande. Analysen visar att syftet med det
beslut som fattades i december 2013 var att ett gemensamt elhandelsbolag ska
effektivisera rutiner och därmed göra kostnadsbesparingar, men att det kan fullgöras
bättre om de båda elhandelsbolagen kvarstår i sin juridiska form och ägs av det
gemensamma bolaget Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB. Bolagsöverlåtelsen
innebär lägre kostnader för systembyten samt lägre risk för avtalsbyten som kan
uppstå i och med att kunderna måste erbjudas rätten att byta avtalen vid
inkråmsöverlåtelse.
Överlåtelsepriset motsvarar bokfört värde (2 miljoner kronor) i Eskilstuna Energi och
Miljö AB. Beslutet villkoras av att SEVAB Strängnäs Energi AB beslutar överlåta
bolaget SEVAB Energiförsäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB.
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Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 223, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB
SEVAB Strängnäs Energi AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:465

§ 264
Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter AB
till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess
dotterbolag - etapp 2
Beslut
1. Eskilstuna kommun godkänner att Eskilstuna kommunfastigheter AB
överlåter fastigheterna Litografen 6, Låset 6, Najaden 1, Tackjärnet 1,
Frimuraren 2 samt Vittnet 4 till Eskilstuna Logistik och Etablering AB
eller dess dotterbolag.
2. Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag har rätt att
genom kommunens internbank låna upp pengar för köp av fastigheterna
Litografen 6, Låset 6, Najaden 1, Tackjärnet 1, Frimuraren 2 samt Vittnet
4.
3. Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkänns förvärva eller bilda sex
aktiebolag.
4. Bolagen ska ges firma Eskilstuna Litografen 6 Aktiebolag, Eskilstuna
Låset 6 Aktiebolag, Eskilstuna Najaden 1 Aktiebolag, Eskilstuna
Tackjärnet 1 Aktiebolag, Eskilstuna Frimuraren 2 Aktiebolag och
Eskilstuna Vittnet 4 Aktiebolag.
5. Bolagsordning för Eskilstuna Litografen 6 Aktiebolag enligt bilaga 1
tillhörande ärendet godkänns.
6. Bolagsordning för Eskilstuna Låset 6 Aktiebolag enligt bilaga 2 tillhörande
ärendet godkänns.
7. Bolagsordning för Eskilstuna Najaden 1 Aktiebolag enligt bilaga 3
tillhörande ärendet godkänns.
8. Bolagsordning för Eskilstuna Tackjärnet 1 Aktiebolag enligt bilaga 4
tillhörande ärendet godkänns.
9. Bolagsordning för Eskilstuna Frimuraren 2 Aktiebolag enligt bilaga 5
tillhörande ärendet godkänns.
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10. Bolagsordning för Eskilstuna Vittnet 4 Aktiebolag enligt bilaga 6
tillhörande ärendet godkänns.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Jan Svensson (L), Erika Rydja Sandvik (L)
och Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
B).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation
lämnas (bilaga C).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Solveig Pohjola (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) och Alar Kuutmann (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga D).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Kommunfastigheter AB har efter
bolagsutredningen fått i uppdrag att göra en översyn av näringslivsfastigheterna för att
se vilka som är lämpliga att sälja till Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Styrelsen
för Eskilstuna Kommunföretag AB har efter översynen av näringslivsfastigheterna
fattat beslut (2016-08-16, § 10) om vilka fastigheter som kan överlåtas från Eskilstuna
kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik Etablering AB. Fyra fastigheter har
föreslagits att i en första etapp flyttas över. Fullmäktige behandlar detta ärende på sitt
sammanträde den 27 oktober 2016.
Eskilstuna kommunfastigheter AB har under hösten gjort ytterligare en genomgång av
fastigheter som ingår i affärsområdet Näringslivsfastigheter. De föreslår att ytterligare
sex fastigheter kan överlåtas. De fastigheter som föreslås överflyttas är Litografen 6,
Låset 6, Najaden 1, Tackjärnet 1, Frimuraren 2 samt Vittnet 4.
Fastigheterna kommer enligt tidigare beslut (KF 2015-12-10, § 283, fjärde punkten) att
överföras till bokfört värde.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkänns förvärva eller bilda sex aktiebolag för att
överföra respektive fastighet till vardera bolag. Det har blivit allt vanligare att förvärva
fastighet genom att ett aktiebolag köps in. Ett sådant upplägg har både ekonomiska
och affärsmässiga fördelar.
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Finansiering
Fastigheterna säljs mellan bolagen till bokfört värde. Eskilstuna Logistik och
Etablering AB eller dess dotterbolag lånar pengar av kommunens internbank med
motsvarande belopp. Eskilstuna kommunfastigheter AB minskar samtidigt sina
skulder med försäljningsvärdet. Det innebär på kommunkoncernnivå att lånebelopp
förs mellan säljare och köpare och att koncernens totala skulder inte ökar.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 224, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jimmy Jansson (S), Lars Andersson (S), Arne Jonsson (C) och Göran Gredfors (M)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag förutom överlåtelsen av
fastigheten Vittnet 4. Hon yrkar enligt följande:
- Jag yrkar på att fastigheten Vittnet 4 inte överlåts till Eskilstuna Logistik och
Etablering AB. Den fastigheten anser bi inte ska överlåtas då den används för
kommunal verksamhet och kanske är mest känd för att varit musikskola. Vi anser
att den inte ingår i beskrivningen för vad som kännetecknar en näringslivsfastighet.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Maria
Cherguis (V) yrkande.
Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
 Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag i
sin helhet.
 Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om avslag på kommunstyrelsens
förslag.
 Maria Cherguis (V) yrkande om att fastigheten Vittnet 4 ej ska överlåtas till
logistikbolaget.
 Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på Maria Cherguis (V) yrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon inledningsvis ställer
proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag, undantaget punkten rörande
fastigheten Vittnet 4, mot avslag till detsamma. Därefter föreslår hon en
propositionsordning som innebär att Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på
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punkten rörande fastigheten Vittnet 4 ställs mot kommunstyrelsens förslag om bifall
till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag i sin helhet samt att kommunfullmäktige beslutat avslå Maria Cherguis (V)
yrkande.
______

Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2014:309

§ 265
Förlikningsavtal avseende inlösen av fastigheterna
Ryningsberg 2:1 m fl samt tillhörande arrendeavtal
Beslut
1. Förlikningsavtal enligt bilaga 1 tillhörande ärendet godkänns.
2. Justerat arrendeavtal enligt bilaga 2 tillhörande ärendet godkänns.
3. Eskilstuna Energi och Miljö AB ska av kommunen förvärva den del av
fastigheten Ryningsberg 2:1 som är intressant som ett utökat
produktionsområde för färskvatten. Köpeskillingen baseras på vad den
upprättade fastighetsvärderingen åsatt området, med ett påslag om 25 procent
som utgör en expropriationsersättning.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en vidareförsäljning av de delar av
fastigheterna som inte förvärvas av Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt
punkten 3.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med skrivelser i ärendet daterade den 20
oktober 2016 samt den 22 november 2016. Av skrivelsen från den 20 oktober 2016
framgår att fastigheten Ryningsberg 2:1 har länge setts av kommunen som en framtida
strategisk resurs. Del av fastighet skulle kunna vara den geografiska placeringen vid en
utökning av det nuvarande produktionsområdet för färskvatten och är därför av
särskilt kommunalt intresse.
I enlighet med Eskilstunas Vattenplan från 2006 har kommunen genom
lagakraftvunna fullmäktigebeslut den 27 februari 2014 bildat ett vattenskyddsområde
jämte lokala skyddsföreskrifter avseende ytvattentäkten i Hyndevads ström.
Införandet av ytvattensskyddsföreskrifterna för hyndevadsån har inneburit en
begränsning i rådigheten av fastigheten Ryningsberg 2:1 m fl, och en minskning av
dess värde. Fastighetsägaren har i en stämningsansökan mot Eskilstuna kommun yrkat
på inlösen av fastigheten i första hand eller en kompensation för
marknadsvärdesminskningen i andra hand. Detta har gjort att frågan om mark för ett
utökat produktionsområde för färskvatten återigen aktualiserats.
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Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2015 att ingå ett ”Letter of Intent” mellan
kommunen och fastighetsägaren till Ryningsberg 2:1 m fl, om hur den fortsatta
förhandlingen kring ett framtida förvärv av fastigheten kan genomföras samt hur
fastighetsägarens ombudskostnader ska hanteras.
Parterna har under förhandlingen om fastighetsförvärvet haft olika uppfattningar om
fastigheternas värde. Kommunen har åberopat den värdering som parterna
gemensamt tog fram och som utförts av en auktoriserad värderingsman med gott
renommé. Fastighetsägaren har åberopat ett annat värdeutlåtande som inte kan ses
som en fastighetsvärdering gjord av en oberoende auktoriserad värderingsman. Av
den anledningen skiljde sig parternas uppfattning om fastighetsvärdena med som mest
20 miljoner kronor. Även byggnadsbeståndets skick har besiktats, utlåtandet pekar på
omfattande brister i underhållet som också styrker en försiktigare bedömning av
marknadsvärdets storlek. Fastighetsförvärvet medför att förutom att det teoretiska
marknadsvärdet på fastigheterna ersätts, betalas även en expropriationsersättning ut
som utgör ett påslag på 25 procent av marknadsvärdet. Det har därför varit särskilt
viktigt att hitta ett marknadsvärde som är relevant.
Kommunledningskontoret och fastighetsägaren har nu enats kring ett förlikningsavtal
med ett tillhörande arrendeavtal. Förlikningsavtalet innebär att Eskilstuna kommun
förpliktas lösa in fastigheterna Ryningsberg 2:1, 2:103, 2:96 och 2:97 mot en
lösenskilling om sammanlagt 48 750 000 kronor. Vidare skall kommunen ersätta
fastighetsägaren för flyttkostnader med ett engångsbelopp om 330 000 kronor.
Fastighetsägaren skall ersätta kommunens kostnader för att avlägsna förorenad jord
och byta den mot ny jord i anslutning till Ryningsberg 2:97 (tidigare handelsträdgård)
med ett engångsbelopp om 430 000 kronor. Se bilaga 1 tillhörande ärendet.
Av skrivelsen från kommunledningskontoret den 22 november 2016 framgår att
sedan parterna kommit överens i samtliga tvistefrågor tecknades ett förlikningsavtal
den 27 september 2016. Till förlikningsavtalet hör ett arrendeavtal som tecknades
samtidigt. Arrendeavtalet reglerar XX rätt att fortsätta nyttja bostaden och vissa av
övriga byggnader och markområden. Den 8 november 2016, § 225, godkände
kommunstyrelsen arrendeavtalet för Ryningsberg.
Med syfte att begränsa kommunens ansvar under den tid XX bor kvar togs två
begränsande villkor in i arrendeavtalet. För det första skrevs kommunens ansvar för
bostadens skick och dess underhåll bort. För det andra skrevs arrendatorns sedvanliga
besittningsskydd bort, vilket innebär att kommunen kan få avtalet att upphöra efter
fem år utan särskild anledning. Enligt bestämmelserna i jordabalken krävs det en
dispens från arrendenämnden för att dessa två villkor ska bli giltiga mot arrendatorn.
Avtalens giltighet är därför villkorad av att arrendenämnden lämnar sådan dispens.
Efter det att ansökan om dispens inlämnades till arrendenämnden har
arrendenämnden under hand muntligen meddelat att den inte kommer att acceptera
en bortskrivning av besittningsskyddet som är generell och som inte är begränsad till
vissa angivna situationer eller i tid.
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Parterna har därefter fört nya diskussioner och efter samråd med mark- och
exploateringsavdelningen på kommunledningskontoret har parterna kommit överens
om en ny lydelse av punkt 3. Den nya lydelsen omfattar de situationer som för
närvarande bedöms bli aktuella och som är möjliga att lagligt reglera. Exempelvis har
angetts att besittningsskyddet bryts om kommunens uppsägning sker för att
arrendestället behövs för det allmännas behov av vatten/vattenskydd eller för annan
kommunal verksamhet.
Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen med den nya lydelsen av
arrendeavtalets punkt 3, har begränsat XX besittningsskydd så långt som det lagligen
är möjligt.
Det justerade avtalet ersätter i sin helhet det avtal som kommunstyrelsen godkände
den 8 november 2016, bilaga 2 tillhörande ärendet.
En ny ansökan kommer att ges in till arrendenämnden och beslut i dispensfrågan
väntas inom kort.
Nyupplåning och utökad ram
För att finansiera köpet av fastigheterna behöver kommunstyrelsen få rätt att
nyupplåna summan, det vill säga öka kommunens skulder med 48,65 miljoner kronor.
Mark- och exploateringsenhetens ram behöver utökas med 1,95 miljoner kronor under
2017 för att täcka kapitalkostnaden tills en eventuell vidareförsäljning av
fastighetsdelar görs.
Om fastigheten delas upp i mindre enheter vid en vidareförsäljning tenderar värdet på
varje enhet öka vilket kan täcka en del, eller hela av övervärdet. En utredning ska
därför göras för att se hur fastigheterna kan delas in i lämpliga försäljningsenheter så
att kostnaderna kan täckas. Eskilstuna Energi och Miljö AB ska då också betala en
köpeskilling för det markområde man visat intresse för som utgör den faktiska
kostnaden kommunen haft, det vill säga marknadsvärdet med ett påslag på 25 procent.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 november 2016, § 221, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag:
1. Förlikningsavtal enligt bilaga 1 tillhörande ärendet godkänns.
2. Arrendeavtal enligt bilaga 2 tillhörande ärendet godkänns.
3. Eskilstuna Energi och Miljö AB ska av kommunen förvärva den del av fastigheten
Ryningsberg 2:1 som är intressant som ett utökat produktionsområde för färskvatten.
Köpeskillingen baseras på vad den upprättade fastighetsvärderingen åsatt området, med ett
påslag om 25 procent som utgör en expropriationsersättning.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en vidareförsäljning av de delar av fastigheterna
som inte förvärvas av Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt punkten 3.
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Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkterna 1-4
beslutar kommunstyrelsen för egen del:
5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda en vidareförsäljning av de delar av
fastigheterna som inte förvärvas av Eskilstuna Energi och Miljö AB enligt punkten 3.
6. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 utökas med 48,65 mnkr. Investeringen
finansieras genom ökad upplåning.
7. Mark- och exploateringsenhetens ram utökas med 1,95 mkr under 2017 för att täcka
kapitalkostnaden.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 236, - Justering av
arrendeavtal för fastigheten Ryningsberg 2:1, att kommunfullmäktige ska besluta enligt
kommunledningskontorets förslag:
Justerat arrendeavtal för fastigheten Ryningsberg 2:1 enligt bilaga, tillhörande ärendet, godkänns.
_____

Beslutet skickas till:
XX
Eskilstuna Energi och Miljö AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:522

§ 266
Arvodeskommitténs redovisning av uppdraget att
jämföra Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra
kommuner
Beslut
1. Arvodeskommitténs uppdrag att se över arvodesnivån för gruppledare
förlängs till att vara avslutat senast den 31 december 2017.
2. Redovisningen av övriga delar av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns
ersättningsbestämmelser med liknande kommuners bestämmelser godkänns
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att arvodeskommittén har den 15-16 juni 2016, §
150, fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en omvärldsanalys där
Eskilstuna kommuns ersättningsreglemente för förtroendevalda jämförs med liknande
kommuners bestämmelser avseende nivåer och system för arvoden till
förtroendevalda. I uppdraget ingår att se över arvodesnivån för gruppledare samt att
utreda frågan om arvodering vid delat gruppledarskap. Arvodeskommittén ska utifrån
analysen lämna förslag på åtgärder som kan hålla kostnadsutvecklingen nere.
Arvodeskommittén har jämfört av Eskilstuna kommuns bestämmelser med följande
sex kommuner: Lund, Nacka, Norrköping, Umeå, Västerås och Örebro.
Arvodeskommittén har utifrån jämförelsen valt att särskilt belysa följande avsnitt:
-

Bas för beräkning av arvode
Nivå för månadsarvoden
Gruppledararvode och motsvarande
Regler för ersättningar till fritidspolitiker
Sammanträdesarvoden

Arvodeskommittén konstaterar att finns skillnader i systemen för ersättning mellan
kommunerna och att Eskilstuna kommuns ersättningsbestämmelser står sig väl i en
jämförelse med de övriga kommunerna.
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Den jämförelse som nu har genomförts visar, tillsammans med den analys som
arvodeskommittén tidigare gjort över politikerkostnader, att det snarare är
organisatoriska orsaker än kommunernas ersättningsbestämmelser som orsakar
ökningar i kostnader för den politiska verksamheten. Arvodeskommittén lämnar
därför inte något förslag på förändringar i ersättningsbestämmelserna syftande till att
hålla kostnadsutvecklingen nere, men vill understryka vikten av att de ekonomiska
konsekvenserna noga beaktas i samband med förändringar i den politiska
organisationen.
Kommittén föreslår att uppdraget att se över gruppledararvodena förlängs till att vara
avslutat senast den 31 december 2017. Arvodeskommittén har ännu inte fullgjort det
uppdraget och konstaterar att det kan finnas anledning att samlat se över samtliga
arvoden inför nästa mandatperiod. Kommittén har bland annat diskuterat skillnaderna
i nivå för månadsarvoden i bolagen jämfört med nämnderna.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 208, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Arvodeskommittén
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli
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KSKF/2016:524

§ 267
Nya bestämmelser om ersättning för förtroendevalda
i Eskilstuna kommun
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att arvodeskommittén har den 12 oktober 2016
beslutat om nya förslag till bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i
Eskilstuna kommun. Kommunstyrelsens personalutskott har den 14 oktober fått
information om ärendet. Vid personalutskottets sammanträde diskuterades bland
annat avsnittet om ersättning för förlorad arbetsinkomst för den som saknar
arbetsgivare.
Personalutskottet föreslår en förändring av § 11, tredje stycket i dokumentet, som i
arvodeskommitténs förslag har den här lydelsen:
För den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare)
uppgår den förlorade arbetsinkomsten till samma belopp som dennes
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för motsvarande tid. Den
förtroendevalde ska själv ange sin aktuella sjukpenninggrundande inkomst.
Kommunen har rätt att begära intyg från Försäkringskassan.
Förslaget är att stycket ändras till följande lydelse:
För den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) uppgår den
förlorade arbetsinkomsten till samma belopp som dennes sjukpenninggrundande
inkomst (SGI) för motsvarande tid. Den förtroendevalde ska själv ange sin aktuella
sjukpenninggrundande inkomst och styrka denna med intyg från
Försäkringskassan.
Skillnaden i de två förslagen är att det i personalutskottets förslag ställs ett krav på att
intyg från Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst (SIG) ska bifogas,
medan det i arvodeskommitténs förslag inte behöver bifogas men att kommunen kan
infordra intyget.
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I kontakter med Försäkringskassan har det visat sig vara svårt för kommunen att
begära ut information om SGI, medan en enskild enkelt kan begära ut sådant intyg.
Kommunledningskontoret har inget att erinra mot personalutskottets förslag till
förändring.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 209, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Mikael Edlund (S) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare handläggning för att
förtydligas ur tolkningssynpunkt.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli, för åtgärd
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KSKF/2016:523

§ 268
Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i
kommunala bolag
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att arvodeskommittén har den 12 oktober 2016
beslutat om nya förslag till bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala
bolag. Kommunstyrelsens personalutskott har den 14 oktober fått information om
ärendet. Vid personalutskottets sammanträde diskuterades bland annat avsnittet om
ersättning för förlorad arbetsinkomst för den som saknar arbetsgivare.
Personalutskottet föreslår en förändring av § 8, tredje stycket i dokumentet, som i
arvodeskommitténs förslag har den här lydelsen:
För den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare)
uppgår den förlorade arbetsinkomsten till samma belopp som dennes
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för motsvarande tid. Ledamoten ska
själv ange sin aktuella sjukpenninggrundande inkomst. Kommunen har rätt
att begära intyg från Försäkringskassan.
Förslaget är att stycket ändras till följande lydelse:
För den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare)
uppgår den förlorade arbetsinkomsten till samma belopp som dennes
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för motsvarande tid. Ledamoten ska
själv ange sin aktuella sjukpenninggrundande inkomst och styrka denna med
intyg från Försäkringskassan.
Skillnaden i de två förslagen är att det i personalutskottets förslag ställs ett krav på att
intyg från Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst (SIG) ska bifogas,
medan det i arvodeskommitténs förslag inte behöver bifogas men att kommunen kan
infordra intyget.
I kontakter med Försäkringskassan har det visat sig vara svårt för kommunen att
begära ut information om SGI, medan en enskild enkelt kan begära ut sådant intyg.
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Kommunledningskontoret har inget att erinra mot personalutskottets förslag till
ändring.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 210, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Mikael Edlund (S) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare handläggning för att
förtydligas ur tolkningssynpunkt.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli, för åtgärd
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KSKF/2016:542

§ 269
Exploateringsavtal för kvarteret Nithammaren 8 m fl,
Eskilstuna kommun
Beslut
Exploateringsavtal för Nithammaren 8 m.fl. godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att exploateringsavtalet reglerar genomförandet
av detaljplanen för fastigheten Nithammaren 8 m.fl. Detaljplanens syfte är att
möjliggöra för byggande av cirka 400 bostäder i 3-6 våningar som även innehåller
lokaler och en förskola inom Nithammaren 8 m.fl.
Detaljplanen medför även att allmän platsmark med gator och gång och cykelvägar
med mera behöver byggas ut.
Innan Nithammaren 8 m.fl. bebyggs ska fastigheterna saneras från de föroreningar
som finns kvar inom området. Fastighetsägaren, Eskilstuna Kommunfastigheter AB
svarar för att marken saneras innan byggnation startar.
Kommunen svarar för projektering och utbyggnad av allmän platsmark inne i kvarteret vilket bekostas av fastighetsägaren. Allmän platsmark överförs till kommunen
utan ersättning varefter den sanerats och godkänts av miljömyndigheten.
Detaljplanen medför också att angränsande gator till Nithammaren 8 behöver rustas
och lyftas till en högre nivå för det nya Väster som håller på att växa fram. Enligt en
skälig fördelningsmodell bekostar fastighetsägaren utbyggnaden av gång- och cykelväg
samt parkeringsfickor utmed halva Nordwallsgatan samt 50 procent av utbyggnaden
av Verkstadsgatan och 35 procent av utbyggnaden av John Engellaus gata.
Fastighetsägaren bekostar också 100 procent av gatorna inne i kvarteret.
Detaljplanen medför utökade drift- och underhållsytor för allmän platsmark vilket bör
kompenseras för i kommande budgetar hos stadsbyggnadsförvaltningen.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
exploateringsavtal.
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Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 217, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

59(76)

2016-11-24

KSKF/2016:541

§ 270
Detaljplan för kvarteret Nithammaren 8 m fl,
Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till detaljplan för Nithammaren 8 m.fl., upprättad den 29 september 2016,
antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att detaljplanens syfte är att möjliggöra för
byggande av cirka 400 bostäder i 3-6 våningar som även innehåller lokaler i
bottenvåningarna i vissa lägen och en förskola inom fastigheterna Nithammaren 8
m.fl. Planområdet är beläget vid Munktellstaden. Kvarterets användning ändras från
industriverksamhet till bostäder och park.
Syftet är också att skapa ett promenadstråk längs med Eskilstunaån i bästa solläge med
utsikt över vattnet och stadens södra strand.
Genomförandet av detaljplanen regleras i det exploateringsavtal som förs till godkännande samtidigt med detaljplanen. Detaljplanen medför utökade drift- och underhållsytor för stadsbyggnadsförvaltningen vilket bör kompenseras för i kommande
budgetar.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan
för Nithammaren 8 m.fl. upprättad den 29 september 2016.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 218, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:527

§ 271
Ansvaret för tilläggsbelopp till förskola och skola
Beslut
Den utvärdering av resursfördelningsmodellen som ska genomföras 2017
kompletteras med uppdrag att ta fram underlag för beslut på en organisatorisk
tillhörighet för hanteringen av tilläggsbelopp som på ett tydligt sätt stärker arbetet runt
barn med behov av extraordinära stödåtgärder.
Utvärdering och förslag till beslut ska vara klart senast juni 2017 för att kunna leda till
förändringar 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att utifrån skollagen ska resurserna till förskolor
och skolor fördelas, genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor
till kommunala och fristående verksamheter. Tilläggsbelopp ska enligt skollagen
lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd och för
modersmålsundervisning.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd avser ersättning för extraordinära stödåtgärder där
kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och
ha samband med hens särskilda behov. Ett beslut avseende ansökan om tilläggsbelopp
kan överklagas av fristående verksamheter till allmän förvaltningsdomstol.
Eskilstuna har en resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och gymnasieskola
där skolpeng årligen fastställs av kommunfullmäktige och därefter betalas ut
månadsvis till varje huvudman. Ansvaret för tilläggsbelopp ligger på kommunstyrelsen
och hanteras av utbildningsinspektionen på kommunledningskontoret. Barn och
utbildningsförvaltningen administrerar utbetalningarna men fattar inga beslut om
nivåer till andra huvudmän.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 att starta en utredningen avseende var
ansvaret för hantering av tilläggsbelopp organisatoriskt ska placeras från och med
2017. Kommunfullmäktige beslutade redan vid införandet av
resursfördelningsmodellen (KSKF/2014:45) att en utvärdering skulle ske 2017. Under
hösten pågår uppföljningssamtal med verksamheterna som kommer att vara ett
underlag inför arbetet med utvärderingen.
Införandet av modellen föregicks av ett omfattande utredningsarbete och ett
omställningsarbete av den tidigare modellen från att ha så kallade ”fria nyttigheter” till
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att samla resurser i tilläggsbelopp. Det arbetssätt som finns idag har funnits i snart två
år och börjar hitta sin form. Inför en förändring behöver en grundlig analys göras och
ett alternativ som leder till förbättring bör vara framtagen i dialog med berörda.
Nuvarande resursfördelningsmodell arbetates fram med tillsammans med samtliga
skolnämnder. Även de fristående verksamheterna var de delaktiga i arbetet. En större
förändring av modellen bör inkludera synpunkter från samtliga huvudmän.
Utredningen föreslår att tidplanen för utvärderingen ligger fast men kompletteras med
uppdrag att ta fram underlag för beslut på en organisatorisk tillhörighet för
hanteringen av tilläggsbelopp som på ett tydligt sätt stärker arbetet runt barn med
behov av extraordinära stödåtgärder. Ett alternativ är att redan i beslutet peka ut en
önskad riktning för organisationsförändringen.
Utvärdering och förslag till beslut ska vara klart senast juni 2017 för att kunna leda till
förändringar 2018.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 214, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag:
1. Den utvärdering av resursfördelningsmodellen som ska genomföras 2017 kompletteras med
uppdrag att ta fram underlag för beslut på en organisatorisk tillhörighet för hanteringen av
tilläggsbelopp som på ett tydligt sätt stärker arbetet runt barn med behov av extraordinära
stödåtgärder. Utvärdering och förslag till beslut ska vara klart senast juni 2017 för att
kunna leda till förändringar 2018.

Kommunstyrelsens beslut för egen del:

2. Principerna för tilläggsbelopp som beslutades i juni 2016 förlängs för att gälla hela 2017.

Yrkanden
Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Niklas Frykman (L),
Magnus Arreflod (MP) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
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KSKF/2016:171

§ 272
Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Ingrid Sermeno Escobar (-) har den 23
februari 2016 lämnat in en motion om att införa en rökruta på Fristadstorget.
Motionären yrkar på att en rökruta införs på torget dit rökarna kan gå för att ta sitt
bloss. Ärendet remitterades till stadsbyggnadsnämnden som har inkommit med ett
yttrande.
Det finns inte juridiskt stöd för att förbjuda rökning på Fristadstorget som
lagstiftningen ser ut idag och därför skulle en rökruta på Fristadstorget vara en
verkningslös åtgärd. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att det ska
genomföras ett arbete för att på ett positivt sätt och på frivillig väg få människor att
låta bli att röka på torget. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Stadsbyggnadsnämnden

Staten har tillsatt en tobaksutredare som vill utvidga dagens rökförbud till allmänna
platser utomhus. Dels för att minska risken att utsättas för passiv rökning, dels för att
"avnormalisera tobaksbruket".
Tobakslagen förbjuder rökning i lokaler som är avsedda för barnomsorg,
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och
på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Idag finns det ingen
lagstiftning som förbjuder rökning på offentliga platser utomhus.
Förslaget att införa en rökruta på Fristadstorget är en god tanke. Nämnden ser dock
att arbetet med att följa upp att rökning inte sker på annan plats än utpekad rökruta
kan vara svår i praktiken. Det bör bygga på frivillighet att rökning inte stör
omgivningen. Att reglera det med tvångsåtgärder tror nämnden inte löser problemet i
offentliga miljöer. Om kommunen vill förbjuda rökning behöver de lokala
ordningsföreskrifterna ändras så att det blir förbjudet att röka på Fristadstorget, och
att man då hänvisar rökare till rökrutan. Nämnden föreslår därför att motionen avslås
och att kommunen i det fortsatta arbetet bevakar vad statens utredning resulterar i.
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Kommunledningskontorets synpunkter

Det pågår en översyn av tobakslagen och ett förslag är att det nuvarande rökförbudet i
tobakslagen ska utökas och även omfatta:
1. uteserveringar,
2. entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,
3. områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i
inrikes kollektivtrafik,
4. inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
5. lekplatser som allmänheten har tillträde till
Det finns inget i förslaget som stärker möjligheten att lokalt införa rökförbud på andra
platser via ordningsföreskrifter.
Det finns inte juridiskt stöd för att förbjuda rökning på Fristadstorget som
lagstiftningen ser ut idag. Det finns exempel från andra kommuner som gjort försök
med att införa rökförbud i sina lokala ordningsstadgar men det är svårt att förbjuda
någon att göra, eller avvisa personer som gör något som i grunden är lagligt. Utifrån
dagen lagstiftning skulle det vara en verkningslös åtgärd att införa en rökruta.
Dessutom är det tveksamt att upprätta en särskild plats för rökning i ett område där en
helt rökfri miljö är önskvärd.
Eftersom tobaksrökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige och bidrar
till stora sociala skillnader i hälsa och dödlighet mellan olika grupper, så behöver
Eskilstuna kommun arbeta aktivt med olika insatser för att minska tobaksrökning.
Kommunfullmäktige beslutade, i samband med flera medborgarförslag som handlade
om att införa rökförbud på Fristadstorget, att ge kultur och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att driva en kampanj för att Fristadstorget på
frivillig väg ska vara ett rökfritt torg utan nedskräpning och passiv rökning.
Fullmäktige har beslutat om att det ska genomföras ett arbete för att på ett positivt sätt
och på frivillig väg få människor att låta bli att röka på torget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Årligen orsakar rökningen uppskattningsvis 100 000 sjukdomsfall och 12 000 dödsfall.
Rökning påverkar även personer i omgivningen. Rökfria miljöer är en viktig åtgärd för
att förhindra att ungdomar börjar röka och ökar tillgängligheten till olika miljöer för
alla som inte vill eller tål att utsättas för passiv rökning.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 226, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:54

§ 273
Svar på medborgarförslag - Kräv tillstånd för
användande av fyrverkerier och smällare
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
september 2016. Av skrivelsen framgår att den 11 januari 2016 inkom en medborgare
med ett medborgarförslag som innebär att medborgaren vill att Eskilstuna kommun
ska inför tillståndplikt för användning av fyrverkerier och smällare. Medborgaren vill
att det ska krävas tillstånd även under nyårsnatten. Medborgaren anför att skälen till
sitt förslag är för att skydda kommuninnevånarna, djuren och miljön.
Kommunledningskontorets bedömning

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15 §, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. De lokala
ordningsföreskrifterna anger bland annat följande:
15 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
a) Tillstånd krävs av polisen
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten
användas inom områden med detaljplan.
b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:
• från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen;
• från klockan 17.00 skärtorsdag till klockan 01.00 på påskdagen;
• från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 1 maj.
20 § Sanktioner vid överträdelse
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8 a §,
9-10 §§, 11 a §, 12-13 §§, 14 b, c, d § och 15-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3
kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
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20 § i de lokala ordningsföreskrifterna anges att det är polisen som har i uppgift att se
till att de angivna reglerna respekteras och följs. Det är alltså polisen som har i
uppdrag att besluta om sanktioner mot överträdelser av de lokala
ordningsföreskrifterna när det gäller fyrverkerier och pyrotekniska varor.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har yttrat sig i ett annat ärende som gäller ett
medborgarförslag om att totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier
(KSKF/2016:56), bilaga 1 tillhörande ärendet. I yttrandet i det ärendet framför
nämnden bland annat följande:
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.
Den användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor som är tillåten i kommunens lokala
ordningsföreskrifter pågår tre gånger om året, åtta timmar varje gång. Nämnden bedömer att detta är
en tillfällig störning. Därför kan störningen inte anses vara en olägenhet för människors hälsa och
miljön.
Nämnden har därför inget att invända mot att de regler för fyrverkerier som gäller nu finns kvar.
Lagstiftningen i miljöbalken omfattar människors hälsa. Djurens hälsa omfattas inte av denna
lagstiftning. Därför kan inte nämnden ta hänsyn till att djur kan fara illa av att fyrverkerier
används.
Kommunledningskontoret bedömer att reglering i de lokala ordningsföreskrifterna är
väl avvägda. Föreskrifterna ligger också väl i linje med hur andra jämförbara
kommuner reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 229, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:56

§ 274
Svar på medborgarförslag - Totalförbjud försäljning
och avfyrande av fyrverkerier
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
september 2016. Av skrivelsen framgår att den 13 januari 2016 inkom en medborgare
med ett medborgarförslag som innebär att medborgaren vill att Eskilstuna kommun
ska totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier.
Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011
om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden har lämnat ett yttrande i ärendet.
Nämnden skriver bland annat i sitt yttrande att den inte har några invändningar mot
att de regler för fyrverkerier som gäller nu enligt de lokala ordningsföreskrifterna.
Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda fyrverkerier utifrån lagstiftningen i
miljöbalken. Nämnden anger vidare att användningen av fyrverkerier är en fråga om
allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i
ordningslagen. Därför är det polisen som har tillsyn över att fyrverkerier inte används
vid andra tillfällen än de som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunledningskontorets bedömning
När det gäller tillstånd för tillverkning, destruktion eller liknande hantering samt
import av fyrverkerier är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
som är tillståndsmyndighet och prövar ansökningar.
Tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, prövas av den kommun där verksamheten ska äga
rum. Om det behövs tillstånd till användning av fyrverkerier enligt ordningslagen är
det polismyndigheten på orten som handlägger detta.
I Eskilstuna kommun är det miljö- och räddningstjänstnämnden som fullgör
kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. Det
innebär bland annat att nämnden utövar tillsyn över fyrverkeriförsäljningen inom
kommunens geografiska område och beslutar om tillstånd för försäljning av
fyrverkerier.
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Det är inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller kommunens roll att
avgöra frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av
allmänheten. Detta är en politisk fråga och bestäms i riksdagen genom stiftande av
lagar.
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15§, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd krävs dock
inte vid angivna tidpunkter kring nyår, påsk och valborgsmässoafton.
Kommunledningskontoret bedömer att denna reglering i de lokala
ordningsföreskrifterna är väl avvägda.
Kommunernas uppgift är att utföra det som bestäms av riksdagen i bl.a. lagen om
brandfarliga och explosiva varor och ordningslagstiftningen och kan inte besluta om
sådant som inte har stöd i författning. Att förbjuda fyrverkerier ligger utanför
kommunernas bemyndigande. Däremot ska kommunerna och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap verka för att hanteringen av fyrverkerier sker på ett
tillräckligt säkert sätt.
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte har stöd i lag eller
annan författning att totalförbjuda försäljning eller användandet av fyrverkerier.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 230, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:562

§ 275
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Skapa ett dansens hus i Eskilstuna
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att skapa ett dansens hus i Eskilstuna, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 19 oktober 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.
_____
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KSKF/2016:565

§ 276
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ge en familj på fem personer som har
försörjningsstöd rätt att bo i en lägenhet som är
större än tre rum och kök
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ge en familj på fem personer som har försörjningsstöd
rätt att bo i en lägenhet som är större än tre rum och kök, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 21 oktober 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
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.
_____
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KSKF/2016:574

§ 277
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låt Turistbyrån och bokhandlare sälja
bilder av Eskilstuna som ska ingå i en samlarserie
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att låta Turistbyrån och bokhandlare sälja bilder av
Eskilstuna som ska ingå i en samlarserie har lämnats in till kommunfullmäktige
den 25 oktober 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
Eskilstunas turistbyrå, Eskilstuna Tourist Center, hanteras av bolaget Destination
Eskilstuna AB kan inte kommunfullmäktige fatta beslut i ärendet. Kommunfullmäktige kan heller inte besluta om vilka varor enskilda bokhandlare ska sälja.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avskrivs och
överlämnas till Destination Eskilstuna för kännedom.
_____
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KSKF/2016:602

§ 278
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Eskilstuna kommun bör anta en
handlingsplan för att minska självmord
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att Eskilstuna kommun bör anta en handlingsplan för att
minska självmord har lämnats in till kommunfullmäktige den 29 oktober 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.
____
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KSKF/2016:603

§ 279
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Uppmärksamma förintelsens minnesdag
den 27 januari och kristallnatten den 9 november
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att uppmärksamma förintelsens minnesdag den 27 januari
och kristallnatten den 9 november har lämnats in till kommunfullmäktige den 9
november 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.
_____
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KSKF/2016:604

§ 280
Interpellation - Brist på danslokaler
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 21 november 2016 lämnat in en interpellation – Brist på
danslokaler.
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______

Beslutet skickas till:
Niklas Frykman (L)
Mona Kanaan (S)
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KSKF/2016:607

§ 281
Interpellation - Arbetsvillkor och praktik hos
Eskilstunas vårdpersonal
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 23 november 2016 lämnat in en interpellation –
Arbetsvillkor och praktik hos Eskilstunas vårdpersonal.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
______

Beslutet skickas till:
Kim Fredriksson (SD)
Mikael Edlund (S)
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KSKF/2016:606

§ 282
Interpellation - Har den s-ledda majoriteten gjort en
kovändning om riktlinjer för att motverka
trångboddhet?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 23 november 2016 lämnat in en interpellation –
Har den s-ledda majoriteten gjort en kovändning om riktlinjer för att motverka
trångboddhet?.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______

Beslutet skickas till:
Kim Fredriksson (SD)
Jimmy Jansson (S)
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KSKF/2016:613

§ 283
Motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Jan Svensson (L) har den 23 november 2016 lämnat in en motion – Låt cyklister cykla
mot enkelriktat.
Motionären yrkar på följande:


Att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder genomföra ett försök med att låta cyklister cykla mor enkelriktat i
enlighet med motionens intentioner.

_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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