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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 – 15:40

Beslutande

Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Madeléne Tannarp (M) ersätter Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Lillemor Nordh (C) ersätter Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Magnus Arreflod (MP) ersätter Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)
Seppo Vuolteenaho (SD)

Utses att justera

Erika Rydja Sandvik (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 8 maj 2017, kommunstyrelsens
kansli i stadshuset
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Marita Skog, utvecklingsdirektör
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KSKF/2017:1

§ 96
Val till kommunala uppdrag
Förslag till beslut
Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 2 maj 2017 till
och med den 31 december 2018.
Ledamot
Kerstin Liljeroos (KD)
efter Muhammed Tahsin (KD)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 maj 2017.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:241

§ 97
Delårsrapport 1 2017 för kommunstyrelsen
Beslut
1. Kommunledningskontorets delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2017
godkänns.
2. Konsult och uppdrags affärsplan delårsrapport 1 för perioden januari-mars
2017 godkänns.
3. Begäran om användande av 3,0 miljoner kronor av överskottet i
Kommunledningskontoret 2016 att använda i 2017 års driftsbudget.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt
kommunstyrelsens delårsrapportering för januari-mars 2017, daterad den 24 april
2017.
Kommunledningskontoret

Budget och ekonomisk redovisning
Kommunledningskontorets totala intäkter för 2017 budgeteras till 368 miljoner
kronor. Av dessa är kommunledningskontorets driftram 320 miljoner kronor.
Budget och utfall avseende verksamhetsfastigheterna och för affärsverksamheten
(fastighetsförsäljning, mark och exploatering) redovisas under rubriken ”övriga
kommungemensamma kostnader” i kommunens samlade rapportering och inkluderas
inte i detta ärende.

Ekonomiskt utfall januari-mars
Utfall för perioden uppgår till 15,2 miljoner kronor att jämföra med budgeterat
resultat 0. För helåret 2017 prognosticeras ett resultat på 4,5 miljoner kronor. Många
av kommunledningskontorets kostnader uppkommer senare under året som
utbetalning av vissa bidrag och projektkostnader för projekt som startar under året.
Överföring av 2016 års resultat uppgår till 3,0 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets åtaganden
Kommunledningskontoret har totalt 49 åtaganden för 2017. Av dessa är 18 klara, 27
är pågående och 4 är av olika anledningar inte påbörjade.
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Konsult och uppdrag

Budget och ekonomisk redovisning
Konsult och uppdrags totala intäkter för 2017 är budgeterade till 322,2 miljoner
kronor och totala kostnader är budgeterade till 317,6 miljoner kronor, vilket ger ett
resultatkrav om 4,6 miljoner kronor.

Ekonomiskt utfall januari-mars
Utfall för perioden uppgår till -0,5 miljoner kronor att jämföra med budgeterat resultat
0,3 miljoner kronor.
Resultatprognos för helåret är 7,7 miljoner kronor, vilket innebär ett plusresultat med
3,1 miljoner kronor över resultatkravet.
Avvikelser: Fordonsverksamhetens prognos är 1,0 miljoner kronor högre intäkter,
avser fordonsförsäljning, IT Affärsutvecklings prognos är 2,0 miljoner kronor högre
intäkter och 1,0 miljoner kronor lägre kostnader, Kommunhälsans prognos är 0,9
miljoner kronor lägre personalkostnad, avser brist läkarresurs.
Åtgärder: Fokus är på att bemanna för att möta reell och förväntad efterfrågan.
Prislistan för fordonsverksamheten kommer att justeras. IT Affärsutveckling överser
prissättning främst inför 2018, tillsammans med de övriga två enheterna inom IT.
Förvaltningen arbetar med strukturen för ekonomistyrningen samt standard för
prismodellen enligt plan.

Konsult och uppdrags åtaganden
I konsult och uppdrags affärsplan för 2017 finns 33 åtaganden och 27 pågår enligt
plan och 6 har inte påbörjats.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Konsult och uppdrag
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KSKF/2017:284

§ 98
Delårsrapport 1 2017 Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Socialnämnden tillförs 6 miljoner från effektiviseringsvinsterna i ärendet om
förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och
facknämnderna som engångsbelopp för 2017.
2. Delårsrapporten läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att det ekonomiska resultatet för de tre
första månaderna visar att kostnaderna har ökat med 7,2 procent beroende på ökat
antal barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,3 procent. Prognosen
för helåret pekar på ett resultat på 144 miljoner kronor vilket är 9 miljoner kronor
lägre än budgeterat.
Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 48 miljoner kronor.
Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga, vuxna
samt för äldre.
Torshälla stads nämnd prognostiserar i sin delårsrapport ett underskott på 6 miljoner
för verksamheten vård av barn- och ungdom. Den verksamheten kommer att flyttas
över till socialnämnden från och med 1 juni enligt beslutet om förändrad
ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna. Beslutet innebär
också en effektiviseringsvinst under 2017 med 6 miljoner kronor. Denna vinst förslås
överföras till socialnämnden som ett engångsbelopp för 2017. Torshällas
prognostiserade underskott tillsammans med socialnämndens prognostiserade
underskott på 39,5 miljoner måste beaktas i budgetarbetet för 2018.
Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt
arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första tre månader gavs
startbesked motsvarande 321 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400
startbesked för helåret. Just nu pågår handläggning av detaljplaner motsvarande över
2 200 nya bostäder.
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Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt
mål att sänka arbetslösheten från dagens 13,6 procent till 10 procent fram till
2020. Det innebär att 2 000 nya arbetstillfällen behöver skapas, där kommunen
som arbetsgivare nu sysselsätter 932 personer genom olika jobb-, utbildnings- och
arbetsmarknadsinsatser. Målet är att sysselsätta 1000 personer.
Samtidigt pågår ett strategiskt och långsiktigt arbete med att attrahera företag att
etablera verksamhet i Eskilstuna, inom bland annat lager, logistik, handel och
besöksnäring. Ett 30-tal arbetstillfällen har skapats under perioden genom
nyetableringar. Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.
Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den
positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen.
Det har varit påtaglig social oro kring flera grundskolor vilket direkt och indirekt
påverkat elevernas arbetsmiljö. Samverkan mellan skola, socialtjänst, ung fritid och
polis har därför intensifierats.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:271

§ 99
Förvärv av vattenkraftstationer
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna Energi och Miljö AB får förvärva vattenkraftstationerna Tunafors,
Faktoriet, Kvarnfallet och Nyby. Förvärven av vattenkraftstation får även ske genom
förvärv av fastighet eller bolag som i sin tur äger någon av dessa vattenkraftstationer.
Förvärv av kraftstationerna, fastigheter eller bolag, förutsätter dock att Eskilstuna
Kommunföretag AB godkänner villkor för eller avtal om förvärv.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Energi och Miljö AB överlät 2006
Eskilstuna Tunafors 1:10 jämte därtill hörande byggnadstillbehör och lös egendom
(vattenkraftstation Tunafors) samt byggnader och därtill hörande fastighetstillbehör
och lösegendom hänförlig till fastigheten Fristaden 1:6 och 1:10 (vattenkraftstation
Faktoriet) till bolaget Strömfallet Tunafors AB som ägdes av Strömfallet AB. I
samband med överlåtelsen upplät Eskilstuna kommun också nyttjanderätten till
fastigheten Fristaden 1:6 och 1:10. I ett tilläggsavtal undantogs senare byggnaden
”Kanonhuset” på fastigheten Fristaden 1:10.
I överlåtelseavtalet överenskoms också en begränsning i form av hembud för aktierna
i bolaget Strömfallet Tunafors AB. Detta i syfte att erbjuda Eskilstuna kommun
och/eller Eskilstuna Energi och Miljö AB en förköpsrätt i händelse av att Strömfallet
önskar avyttra hela eller delar av verksamheten.
Bolaget Strömfallet AB äger dessutom direkt fastigheten Eskilstuna Torshälla 5:19
med vattenkraftstationen Kvarnfallet och Nyby vattenkraftverk (gemensam fastighet).
Ägaren till Strömfallet AB bjuder nu ut vattenkraftstationerna till försäljning genom
köp av bolaget Strömfallet AB eller genom köp av vattenkraftstationerna direkt. En
överlåtelse av bolaget Strömfallet AB innebär också att Eskilstuna Energi och Miljö
ABs/Eskilstuna kommuns förköpsrätt av aktierna i Strömfallet AB aktualiseras.
Frågan har därför aktualiserats att Eskilstuna Energi och Miljö AB skulle utnyttja sin
förköpsrätt och återköpa vattenkraftstationerna Tunafors och Faktoriet men också
möjligheten att även förvärva vattenkraftstationerna Kvarnfallet och Nyby.
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Kommunledningskontorets analys av intresset för förvärv
För Eskilstuna kommun finns det intresse att vattenkraftstationerna finns i
kommunkoncernens ägo. Tre skäl som väger tungt för ett ägande av
vattenkraftstationerna är dammsäkerhet, rådighet till fundament med flera och
möjligheten att anlägga fria vandringsvägar.
Förhandling och förvärv
Eskilstuna Kommunföretag AB har beslutat att ge i uppdrag till VD Mats-Erik
Olofsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, att delta i förhandlingar i syfte
att möjlighetgöra ett förvärv av de utbjudna vattenkraftstationerna till ett för
Eskilstuna Energi och Miljö AB affärsmässigt pris. Därefter ska Eskilstuna Energi och
Miljö AB återkomma till moderbolaget med förslag till hantering för godkännande.
Motivet till att moderbolaget önskar att kommunfullmäktige delegerar rätten att
förvärva bolag, utan att detaljer presenteras, är det hembud som finns innebärande
förköpsrätt. I den händelse säljaren presenterar överlåtelseavtal med tredje man ska
Eskilstuna inom 56 dagar meddela om man önskar förvärva aktierna på
överenskomna villkor. Om inte delegation lämnas måste beredskap finnas för att
kunna hantera ärendet utanför normala rutiner.
Kommunledningskontoret tillstyrker Eskilstuna Kommunföretag ABs förslag på
hantering av möjliggörande av ett förvärv, under förutsättning att moderbolaget
bedömer villkoren acceptabla för kommunkoncernen i sin helhet. Eskilstuna
Kommunföretag AB har beslutat i ärendet den 16 mars 2017, § 14.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Magnus
Arreflod (MP), Kim Fredriksson (SD) samt Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

10(71)

2017-05-02

KSKF/2017:276

§ 100
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs
redogörelse för uppnådd effektivisering
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redogörelsen godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den4 april
2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
(ESEM) har kommit in med en slutrapport avseende uppnådd effektivisering över
åren 2014-2016.
Av avsiktsförklaringen från februari 2013 framgår följande:
”Det är strategisk fråga för regionens utveckling och ett led i ett allt tätare samarbete
kommunerna emellan. Genom samverkan kan parterna tillsammans nå en långsiktigt
hållbar och konkurrenskraftig verksamhet i syfte att vara till största möjliga nytta för
kunderna, invånarna och miljön.”
Utredningen om ett gemensamt driftbolag såg att det skulle vara möjligt att inom en
treårsperiod uppnå en årlig positiv effekt om 65 miljoner kronor. Av effekten sågs
cirka 35 procent eller 22 miljoner kronor vara hänförliga till SEVAB och resterande 65
procent eller 43 miljoner kronor till Eskilstuna Energi och Miljö AB. Av de 65
miljoner kronor bedömdes 30 procent av rationaliseringspotentialen vara hänförbar till
de självkostnadsfinansierade verksamheterna och resterande 70 procent avsåg övrig
verksamhet. För att genomföra rationaliseringsprogrammet beräknades att
engångskostnader om 28 miljoner kronor krävdes.
Under de år som Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB varit verksamt har
uppföljning gjorts i förhållande till utredningen där analysen har gällt om åtgärderna
vidtagits eller inte. Med några få undantag har redovisats att åtgärderna vidtagits men
det har inte varit möjligt att fastställa om de åtgärderna resulterat i just de
effektiviseringsbelopp som rapporterna angav. Det har också visat sig mycket svårt att
göra jämförelser med budget 2012 eftersom utfallet för 2012 i flera avseenden avvek
väsentligt från budget.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs styrelse har därför valt att göra en analys
av det ekonomiska utfallet 2015 i förhållande till utfallet 2012. I den analysen har
omkostnader jämförts med omkostnader då det var på omkostnader som
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effektiviseringen skulle ske. Det innebär att det inte går att utläsa ur resultatet om
effektiviseringen uppståtts. De båda bolagens resultat har påverkats av
väderförhållande, elpriser, utökning eller minskning av verksamhet, räntenivåer och
mycket annat. I rapporten presenteras hur kostnaderna har förändrats per
affärsområde. Totalt har bolaget uppnått en kostandsreduktion om 32,1 miljoner
kronor för SEVAB och 68,2 miljoner kronor för Eskilstuna Energi och Miljö AB.
Slutsatsen i rapporten är att den effektivisering som förväntades genom bildandet har
uppnåtts.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:197

§ 101
Avveckling av kommanditbolagen Tunavallen
Fastighetsförvaltning, Gröndal stadion 1, Ekängens
arena förvaltning och överföring av fastigheterna till
Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommanditbolagen Tunavallen fastighetsförvaltning, Gröndal stadion 1 samt
Ekängens arena förvaltning avvecklas och fastigheterna i dessa kommanditbolag förs
över till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har ett
uppdrag från kommunstyrelsen, enligt beslut den 5 maj 2015, § 90 punkt 7, att se över
de bolag som inte finns inom bolagskoncernen utan ägs direkt av Kommunstyrelsen.
Hittills har Torshälla 700 AB avvecklats samt att Gjutaren i Torshälla AB är under
försäljning.
Bolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning, Gröndal Stadion 1 och Ekängens Arena
Förvaltning drivs i kommanditbolagsform. Bolagsformen är från när anläggningarna
förvärvades 2008. Kommanditbolagen ägs till 90 procent av Eskilstuna kommun
(komplementär) och 10 procent av Eskilstuna Kommunföretag AB
(kommanditdelägare). Enligt kommanditbolagsavtalet står Eskilstuna kommun hela
risken vilket innebär att eventuella vinster tillfaller kommunen och förluster belastar
kommunen. Eskilstuna kommunföretags insats i bolagen är totalt 300 000 kronor.
Kommunledningskontoret har med hjälp av Eskilstuna Kommunföretag AB sett över
de tre kommanditbolagen och utrett om anläggningarna ska kvarstå i bolagsformen
alternativ finnas direkt i kommunens ägo. Utredningen har tittat på bolagens
verksamhet, syfte, ekonomiskt resultat, alternativ driftsform, fördelar och nackdelar,
hur administrationen av verksamheten sköts samt lämnat en
rekommendation/slutsats.
Slutsatsen av utredning är att kommanditbolagsformen inte fyller någon funktion utan
skapar bara ytterligare administration och kostnader. Kommanditbolagen kan
avvecklas och via fastighetsreglering kan fastigheterna föras över till kommunen.
Kultur och fritidsförvaltningens uthyrning påverkas inte av bolagsförändringen utan
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uthyrning, till ideella föreningar, privatpersoner och företag, kan ske på samma sätt
som idag.
En fastighetsreglering är förenad med vissa kostnader. Förrättningen vid Lantmäteriet
kan uppskattas kosta cirka 30 000 kronor per ärende. Det är engångskostnader som
vägs upp av minskade administrationskostnader.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:651

§ 102
Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om Sörmlandstaxan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
1. att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och med
den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn
och ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, godkänns.
2. att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för densamma
ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av barn och
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
december 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att beslut om Sörmlandstaxan
fattades av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet dels vid
sammanträde den 16 mars, dels vid extra sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april
2016 mottog fullmäktige hos medlem via respektive diariehandlingar med förslag på
ärendeskrivning om att myndigheten respektive medlemsfullmäktige godkänner
myndighetens beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa
inklusive skolkort och dess ikraftträdande.
Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som fattat
beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens beslut om priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort numer inte bara
är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya beslutade Sörmlandstaxan
infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i samband med implementeringen av
nytt betal- och realtidssystem.
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat i ärendet den 15 februari 2017, § 46
(SBN/2017:11).
Frågan om pris på länskort
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess medlemmar
noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn av priser med
följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för övervägande och
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kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29 september 2016 kom
frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför att lyftas för övervägande.
SLLs tidigare översyn renderade bland annat i ett antal beslut vid SLL:s
fullmäktigesammanträde den 14 juni 2016. Bland annat godkändes förslag om en
förändring av priset på en 30-dagarsbiljett, i form av en höjning från 790 kronor till
830 kronor för vuxen och från 490 kronor till 550 kronor för barn, med start den 1
januari 2017. Som grund för besluten låg en överenskommelse vilken härutöver
hanterade även fortsatta prisjusteringar. Det kan därför bli aktuellt att SLL under 2017
tar ställning till ytterligare prisjusteringar.
För nu gällande prisjustering, och i enlighet med tidigare fastställd inriktning, ska
Sörmlands län i stor utsträckning följa SLL:s sortiment med avseende på produkttyper
och priser. Ett beslut om avgiftshöjning för Sörmlandstaxans periodbiljett har dock
påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen ryms inte inom tidigare beslut
om Sörmlandstaxan. Myndigheten bedömer därmed att ändringen utgör en taxefråga
för Sörmlands behöriga organ att hantera. Vid beredning av den aktuella
frågeställningen framgår önskemål om att prisjusteringar görs på basis av budgetår.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår myndigheten kommunfullmäktige besluta att
godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att
avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kronor för vuxna
och 550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år
med start den 1 januari 2018.
Frågan om produkten Sommarlovskort
Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av,
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan, varför
frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29 september för
övervägande.
Med hänsyn till att gruppen student upp till 26 år nyligen har prioriterats att,
tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år, få resa till reducerade priser
samt till att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten ska gälla även för
denna grupp. Som följd av den utökade målgruppen föreslås produkten få den vidare
benämningen Sommarkort.
Efter denna beredning av frågan föreslår myndigheten därför fullmäktige att besluta
att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att
produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att produkten kan användas av barn
och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år och att priset för kortet
uppgår till 500 kronor.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:33

§ 103
Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och
kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den gemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) beslutade i december 2015 att ta fram en
överenskommelse för samverkan mellan kommunerna i Sörmland och landstinget
kring trygg och effektiv utskrivning från sjukhus. Målgruppen för överenskommelsen
är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från
socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården samt den
landstingsfinansierade öppna vården.
Syftet med överenskommelsen är att skapa en trygg och effektiv övergång till
öppenvården efter en slutenvårdsvistelse. Detta ska ske genom att kommunen och
landstinget roller tydliggörs, ett tillitsfullt samarbete mellan kommunen och landstinget
så att omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens behov och förutsättningar.
Syftet är också att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta
som möjligt, allt med individens bästa i fokus. De samverkansprocesser som beskrivs i
överenskommelsen kommer att öka kraven på effektiva interna processer inom
kommunen och mellan kommunen och landstinget.
Överenskommelsen innebär att en ekonomisk reglering kommer att ske om det
genomsnittliga antalet dagar i slutenvård efter att en person är utskrivningsklar
överskrider tre kalenderdagar under tre månader i följd. Utvecklingen följs
månadsvis. Om det genomsnittliga antalet dagar är tre eller färre under en
sammanhängande tremånadersperiod upphör landstingets ersättningskrav.
Av överenskommelsen framgår att arbetet ska bedrivas utifrån länsgemensamma
riktlinjer och en särskild plan för uppföljning.
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För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner och
undertecknar överenskommelsen. Överenskommelsen gäller från och med den 1
januari 2018.
Överenskommelsen remitterades till socialnämnden (nämndens beslut den 21 mars
2017, § 23, (SOCN/2017:15)), Torshälla stads nämnd (nämnden beslut den 21 mars
2017, § 23, (TSN/2017:8)) samt vård- och omsorgsnämnden (nämndens beslut den 28
mars 2017, § 28 (VON/2017:5)) för yttranden. Samtliga nämnder har inkommit med
sina svar där de ställer sig bakom förslaget till överenskommelsen.
Kommunledningskontoret ser positivt på överenskommelsen och samarbetet för att
samordna vårdinsatserna vid utskrivning till öppenvård utifrån individens behov och
bästa. Överenskommelsen gäller från och med den 1 januari 2018 tills vidare och ”kan
sägas upp in sin helhet och för samtliga parter efter beslut i NSV”, nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård. Detta innebär att Eskilstuna kommun inte
ensidigt har rätt att gå ur överenskommelsen, vilket är viktigt att observera.
Överenskommelsen syftar till att åstadkomma en god vård och omsorg där ledtiderna
är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till öppen vård och omsorg.
Onödig vistelse på sjukhus ska så långt som möjligt undvikas.
Kommunledningskontoret överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och föreslår
kommunfullmäktige att godkänna och ingå i överenskommelsen mellan Landstinget
Sörmland och kommunerna i Sörmland för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 2018.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mikael Edlund (S), Arne Jonsson (C), Erika Rydja Sandvik (L),
Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:251

§ 104
Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads
nämnd och facknämnderna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 25 april 2017,
antas att gälla från och med den 1 juni 2017. Reglementet ersätter det tidigare
reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 27 april 2017.
2. Förslag till reviderade reglementen för kultur- och fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden daterade den 25 april 2017, antas
att gälla från och med den 1 juni 2017.
3. Förslag till revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder, daterat den 25 april 2017, antas att gälla från och med den 1 juni 2017.
4. Från Torshälla stads nämnd tillförs socialnämnden 32,5 miljoner kronor för 2017
och 32,7 miljoner kronor för 2018 och framåt, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,1 miljoner kronor
för 2018 och framåt samt barn- och utbildningsnämnden 161,9 miljoner kronor för
2017 och 162,2 miljoner kronor för 2018 och framåt.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige behandlade den
15 december 2016, § 290, ärendet om ”Samarbete/samorganisering mellan Torshälla
och Eskilstuna”. Av beslutet framgår bland annat att Torshälla stads nämnd framöver
ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, orts-, näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet. Övriga ansvarsområden som idag åligger Torshälla
stads nämnd ska överföras till facknämnderna. Detta gäller från och med den 1 augusti
2017 om inte kommunfullmäktige beslutar om något annat.
Av beslutet framgår också att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att
förvaltning tillhörande kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden ska utföra verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2016, § 238, beslutat att ge
kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändliga åtgärder för att verkställa
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kommunfullmäktiges beslut. Utifrån det beslutet har kommundirektören tillsatt ett
projekt som ska planera och samordna genomförandet.
Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för likvärdig service,
resurseffektivitet och kompetensförsörjning i Torshälla såväl som i övriga delar av
Eskilstuna kommun, samt utveckla nya former för samverkan inom den kommunala
organisationen.
Konsult och uppdrag har uppdragits att leda projektet under våren 2017. Utöver
tillsatt projekt har kommunledningskontoret tillsatt en samordningschef för Torshälla
tillsatts med uppdraget att stödja Torshälla stads nämnd i fortsatt utveckling av
Torshälla som ort, att ta tillvara och vidareutveckla erfarenheterna som gjorts i
Torshälla samt etablera arbetssättet även i andra delar av kommunen.
I projektets styrgrupp ingår samtliga förvaltningschefer samt kommundirektören, HRdirektören, ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.
Genomförandegrupper planerar och genomför förändringen kopplat till respektive
verksamhetsområde. En projektgrupp samordnar arbetet och fungerar som stöd till
organisationen. Projektet ska särskilt säkerställa tillgänglighet och lokal närvaro i
Torshälla samt förankra syfte och mål med förändringen. Projektet har nyligen
avslutat planeringsfasen och en tidplan är nu fastställd som ligger till grund för
kommande genomförande.
Tidplan för flytt av verksamheter
Projektets styrgrupp föreslår följande tidplan för flytt av verksamheter
1 maj 2017
• Gatu-, park-, fritidsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Torshälla stads
nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men inte personalansvar.
• Vård- och omsorgsverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning
till vård- och omsorgsnämnden och dess förvaltning.
• Projektet Torshälla 700 flyttas från Torshälla stads förvaltning till kultur- och
fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd är även fortsättningsvis ansvarig
nämnd.
1 juni 2017
• Förskole- och grundskoleverksamhet samt kostverksamhet flyttas från Torshälla
stads nämnd och förvaltning till barn- och utbildningsnämnden och dess
förvaltning.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

21(71)

• Socialtjänstverksamhet flyttas från Torshälla stads nämnd och förvaltning till
socialnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden samt respektive nämnds förvaltning.
• Kultur- och ungdomsverksamhet flyttas från Torshälla stads förvaltning till kulturoch fritidsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar, men
inte personalansvar.
• Ortsutvecklingsfrågorna flyttas från Torshälla stads förvaltning till
stadsbyggnadsförvaltningen. Torshälla stads nämnd bibehåller verksamhetsansvar,
men inte personalansvar.
Från och med den 1 juni är därmed den förändrade ansvarsfördelningen mellan
nämnderna genomförd. Torshälla stads nämnd ansvarar då för kultur- och
fritidsverksamhet, orts- och stadsutvecklingsfrågor, näringslivs- och föreningsfrågor
samt gatu- och parkverksamhet. På förvaltningsnivå utförs uppgifterna åt Torshälla
stads nämnd av kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om reviderade
reglementen och budgetramar i två steg:
• den 27 april tas beslut om de förändringar som ska ske per den 1 maj
• den 18 maj om de förändringar som ska ske per den 1 juni.
Kommunfullmäktige har den 27 april 2017, § 112, beslutat följande:
1. Förslag till nytt reglemente för Torshälla stads nämnd, daterat den 3 april
2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017. Reglementet ersätter det
tidigare reglementet, vilket antogs av kommunfullmäktige den 10 december
2015, § 295.
2. Förslag till reviderade reglementen för vård- och omsorgsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, daterade
den 3 april 2017, antas att gälla från och med den 1 maj 2017.
3. Utöver vad som framgår av reglementet ansvarar Torshälla stads nämnd för att
under maj månad tillhandahålla kost till de verksamheter som förs över från
Torshälla stads nämnd till vård- och omsorgsnämnden.
4. Torshälla stads nämnd undantas från § 27 Personalansvar i Gemensamt reglemente
för Eskilstuna kommuns nämnder för de verksamheter som utförs av andra
nämnders förvaltningar. Detta gäller från och med den 1 maj 2017.
5. Vård och omsorgsnämnden tillförs 111,8 miljoner kronor för 2017 och
112,3 miljoner kronor för 2018 från Torshälla stads nämnd.
Kommunstyrelsen tillförs 1,1 miljoner kronor för 2017 och framåt från
Torshälla stads nämnd.
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6. Torshälla stads nämnds ekonomiska ram för utförande av gatu- och
parkverksamhet fastställs till 15,3 miljoner kronor för 2017 och 15,7 miljoner
kronor för 2018 och framåt. Ramen för utförande av kultur- och
fritidsverksamhet fastställs till 19,0 miljoner kronor för 2017 och 19,4 miljoner
kronor för 2018 och framåt.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) lämnade ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsen har nu att behandla de förändringar i reglementen och budgetramar
som föreslås ske per den 1 juni 2017.
Reviderade reglementen per den 1 juni 2017
Förslag till nya/reviderade reglementen har tagits fram av en arbetsgrupp med
representanter från Torshälla stads förvaltning, kommunledningskontoret och Konsult
och Uppdrag.
Arbetsgruppens bedömning är att alla delar av kommunfullmäktiges beslut från den 15
december 2016 inte är av sådan karaktär att de ska inarbetas i reglementena. Ett
exempel på det är beslutssatsen att facknämnderna ska föra dialog med Torshälla stads
nämnd innan dess att beslut om budget och verksamhetsplan fattas. Det bör snarare
inarbetas i kommunens anvisningar för uppföljning och planering än i reglementena.
Reglementena ska alltså ses som att de kompletterar och förtydligar
kommunfullmäktiges beslut gällande ansvarsfördelningen mellan nämnderna.
För de förändringar som föreslås ske per den 1 maj påverkades reglementena för
Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
För de förändringar som föreslås per den 1 juni påverkar reglementena för Torshälla
stads nämnd, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. Dessutom behöver det gemensamma reglementet för kommunens
nämnder revideras och anpassas till den nya organisationen.
Torshälla stads nämnd
Förändringarna i reglementet för Torshälla stads nämnd är förstås omfattande. Ett
nytt reglemente har tagits fram för att gälla per den 1 maj och ytterligare ett nytt
föreslås nu för att gälla per den 1 juni.
De ändringar i ansvarsområdet som föreslås per den 1 juni kan sammanfattas som
följande:
Ansvaret för skolverksamhet och socialtjänst har tagits bort ur reglementet ( § 1 och §
2) och överförts till de mottagande facknämnderna.
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På motsvarande sätt som i kultur- och fritidsnämndens reglemente tydliggörs att det är
barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för skolbibliotek, men att
biblioteksverksamheten i övrigt åligger Torshälla stads nämnd respektive kultur- och
fritidsnämnden.
Det tydliggörs i reglementet att Torshälla stads nämnd får yttra sig i ärenden om
serveringstillstånd enligt alkohollagen.
En omdisposition görs i § 2 eftersom utföraransvar flyttas till kultur- och
fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i och med att Torshälla stads förvaltning
avvecklas.
Kultur- och fritidsnämnden
En justering görs i kultur- och fritidsnämndens reglemente, så att det även här
förtydligas att Torhälla stads nämnds ansvar för skolbiblioteken överförs till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden
Det utökade ansvaret för skolverksamheten i och med övertagande av ansvar från
Torshälla stads nämnd innebär förändringar i § 1.
Torshälla stads nämnds samlade kostverksamhet förs över till barn- och
utbilningsnämnden, vilket skrivs in i § 2. En separat utredning om kommunens
kostverksamhet pågår för närvarande.
Därutöver föreslås att det tydliggörs i reglementet att barn- och utbildningsnämnden
har rätt att besluta i ärenden om indelning i geografiska upptagningsområden för
kommunens grundskolor. Detta förs in i en ny § 3 – Delegation från
kommunfullmäktige.
Vård- och omsorgsnämnden
Den socialtjänstverksamhet som finns i Torshälla stads nämnd förs över till tre
facknämnder, däribland vård- och omsorgsnämnden. Detta regleras i § 1, andra och
tredje stycket i vård- och omsorgsnämndens reglemente genom att den fotnot som
avsett Torshälla stads nämnds ansvarsområde stryks.
En ny hälso- och sjukvårdslag trädde ikraft den 1 april 2017 och samtidigt har
patientsäkerhetsförordningen ändrats. En ändring föreslås i § 1, eftersom de paragrafer
som nu anges utgår från äldre lagstiftning. Det tydliggörs nu att vård- och
omsorgsnämnden är den nämnd som ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Socialnämnden
Det verksamhetsansvar som överförs från Torshälla stads nämnd påverkar
socialnämndens ansvarsområde enligt § 1 och § 2 i reglementet.
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Därutöver föreslås att socialnämnens ansvar för kommunens arbete för kvinnofrid
och mot mäns våld mot kvinnor tydliggörs i reglementet. Socialnämndens ansvar för
arbetet med att motverka våldsbejakande extremism föreslås också lyftas in i
reglementet.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tar över ansvar från Torshälla stads
nämnd för ärenden om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) enligt socialtjänstlagen
och lagen om mottagande av asylsökande m.fl., vilket regleras i § 1 i reglementet.
Gemensamt reglemente för Eskilstuna kommuns nämnder
Det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder innehåller
bestämmelser som är gemensamma för samtliga kommunens nämnder. I och med den
organisation som ska genomföras för Torshälla stads nämnd behöver även det
gemensamma reglementet revideras.
Begreppet samordningschef för Torshälla stads nämnd införs i inledningen och vissa
uppgifter för denne regleras i paragraferna 13, 21 och 23.
Torshälla stads nämnd undantas från ansvaret för förvaltningsorganisationen (§ 1) och
personalansvaret (§ 27), eftersom Torshälla stads förvaltning upphör.
Samordningschefens närvarorätt i andra nämnden har förtydligats (§ 13) och i
samband med detta tydliggörs också kommundirekörens närvarorätt vid
nämndsammanträden.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna som beskrivs i bilagorna 1-3 ger en total bild av
förändringen. Förändringen innebär en effektivisering med 10,5 miljoner kronor från
och med 2018.
Flytten av budget och verksamhet berör de flesta nämnderna. Att göra formella
bokslut vid ändringen av budgeten per sista april och maj för berörda nämnder skulle
var ett mycket tidskrävande arbete. Värdet av detta arbete skulle inte kostnadsmässigt
vara försvarbart och vi tappar styrningen av verksamheterna under året. Därför får de
nämnder som tar över budgeten även ta med sig det redovisade utfallet för 2017 från
Torshällas stads nämnds räkenskaper. Denna princip gäller även för nämnderna som
ska utföra verksamhet åt Torshälla.
De flesta verksamheterna inom Torshälla stads nämnd har en budget i balans. För
vården av barn och unga framgår det dock att kostnaderna under de första månaderna
är betydligt högre än budget. En rak framskrivning av kostnadsutvecklingen pekar
mot ett underskott på mellan 6 och 8 miljoner kronor. Driftbudgeten för snöröjningen
har under de senaste åren i snitt resulterat i ett överskott på cirka 0,8 miljoner kronor.
Även för 2017 pekar avvikelsen mot budget på ett överskott. För att minska obalansen
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föreslås att 0,8 miljoner kronor flyttas från gatu- och parkverksamhet till budgeten för
vård av barn och unga. Frågan om underskottet inom vård av barn och unga måste
dock få en långsiktig lösning för Socialnämnden antingen i samband med delår 1 och/
eller i budgetarbetet för 2018.
Av den förvaltningsgemensamma budgeten används 3,1 miljoner kronor till att ge
berörda nämnder viss förstärkning av administrationen. Fördelningen av dessa pengar
är kopplat till antalet anställda inom respektive verksamhetsområde som flyttas. Hur
är för respektive nämnd framgår av bilaga 1 och 2, tillhörende ärendet.
Stadbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ges därutöver ett extra stöd
med 0,6 miljoner per nämnd för att stödja Torshälla stads nämnd inom dessa
verksamhetsområden.
Pengar för semesterlöneskuldsförändring ges endast till barn- och utbildningsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden. Förändringarna för övriga nämnder understiger
50 000 kronor vilket då avrundas till noll.
De ekonomiska förändringarna framgår i dessa bilagor, tillhörande ärendet:
− Bilaga 1 ekonomisk sammanställning för de verksamheter som flyttas till andra
nämnder.
− Bilaga 2 ekonomisk sammanställning av ramarna för kultur- och
fritidsverksamhet och stadsbyggnadsverksamhet.
− Bilaga 3 Torshällas årsbudget från 1 juni 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:288

§ 105
Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med
2018 års val
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att inga ändringar
ska göras i valdistriktsindelningen i Eskilstuna kommun inför de allmänna valen
2018.
2. Valkretsindelningen i Eskilstuna kommun ändras från fyra till två valkretsar från
och med de allmänna valen 2018 enligt följande:
- Valkretsarna Eskilstuna Sydöstra och Eskilstuna Kloster, samt valdistriktet
Eskilshem Röksta slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Sydöstra.
- Valkretsarna Eskilstuna Västra och Torshälla-Kafjärden, exklusive valdistriktet
Eskilshem Röksta, slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Nordvästra.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
februari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade
den 15-16 juni 2016, § 150, att uppdra åt valnämnden att ta fram ett förslag till ändrad
valkretsindelning inför valet till kommunfullmäktige 2018. Inriktningen var att
kommunen skulle ha två valkretsar. Kommunfullmäktige beslutade i samma ärende att
minska antalet mandat i kommunfullmäktige från 79 till 65 från och med 2018 års val.
Valnämnden har utrett frågan om kommunens indelning i valkretsar och har också
gjort en översyn av valdistriktsindelningen.
Valdistriktsindelning
Det är länsstyrelsen som, efter förslag från kommunfullmäktige, beslutar om
indelningen i valdistrikt.
Ett valdistrikt är ett geografiskt område och ska normalt omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade. Eskilstuna kommun är indelad i 59 valdistrikt. Det största är
Rådhustorget-Mälarbaden med 1 924 röstberättigade. Fem distrikt har färre än 1 000
röstberättigade. Minst är Näshulta med 759 röstberättigade. Det är dock en ökning
från 732 röstberättigade (2014) och 722 röstberättigade (2010). De övriga fyra
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distrikten har över 900 röstberättigade och ett par av dem är effekter av delningar av
större distrikt som har genomförts i samband med de senaste valen.
Valnämnden föreslår i sitt beslut från den 6 april 2017, § 11, att inga ändringar ska
göras i valdistriktsindelningen inför 2018 års val. Däremot bör en större översyn göras
inför valet 2022, eftersom antalet röstberättigade till dess kan antas ha ökat i större
omfattning i vissa distrikt.
Valkretsindelning
Det är kommunfullmäktige som beslutar om valkretsarnas utformning. Länsstyrelsen
ska därefter fastställa kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsen beslutar sedan om
fördelningen av fasta mandat mellan valkretsarna, det vill säga hur många fasta mandat
respektive valkrets ska ha. Mandaten fördelas utifrån hur många röstberättigade varje
valkrets har. Utöver valkretsmandaten ska det numera också finnas utjämningsmandat
även på kommunal nivå.
Syftet med en indelning i valkretsar är att väljare i alla delar av kommunen ska vara
representerade i kommunfullmäktige. Eskilstuna kommun har sedan
kommunsammanslagningen 1971 har varit indelad i fyra valkretsar vid valet till
kommunfullmäktige. Vallagen ställde tidigare krav på att en kommun av Eskilstunas
storlek skulle vara indelad i valkretsar, men inför 2018 års val har vallagen ändrats och
kommunen kan nu själv välja om den ska vara indelad i valkretsar eller inte.
Valnämndens utredning belyser förändringarna i vallagen, samt valkretsindelningens
konsekvenser för geografisk representation, proportionalitet, valsedlarnas utformning,
småpartispärren, personval, valadministrationen och inkallelseordningen till
kommunfullmäktige.
Sammanfattningsvis kan sägas att den viktigaste aspekten att ta hänsyn till inför
beslutet om valkretsindelning är om möjligheten till en geografisk representation ska
finnas kvar i och med en fortsatt indelning i valkretsar. Det finns i så fall en liten risk
att fördelningen av mandat sett över hela kommunfullmäktige inte blir helt
proportionell. Risken för att valresultatet inte skulle bli proportionellt i en kommun
med två valkretsar får dock numera, i och med förändringarna i vallagen, anses vara
minimal. Valnämnden avråder dock från en indelning i fler än två valkretsar.
Valnämnden har vid sitt sammanträde den 15 mars 2017, § 7, beslutat föreslå att
Eskilstuna kommun från och med de allmänna valen 2018 vara indelad i två valkretsar
i valet till kommunfullmäktige. Vid sammanträdet den 6 april 2017, § 11, beslutade
valnämnden också om ett förslag till valkretsindelning, enligt följande:
• Valkretsarna Eskilstuna Sydöstra och Eskilstuna Kloster, samt valdistriktet
Eskilshem Röksta slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Sydöstra.
• Valkretsarna Eskilstuna Västra och Torshälla-Kafjärden, exklusive valdistriktet
Eskilshem Röksta, slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Nordvästra.
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Faktorer som har styrt förslaget till geografisk indelningen är dels att skapa två
jämstora valkretsar, samt dels att skapa en logisk geografisk gräns mellan valkretsarna.
Avsikten har också varit att göra så små förändringar som möjligt då en större översyn
av indelningen i valkretsar och valdistrikt kommer att behöva göras inför valet 2022.
Den senaste statistiken som finns över antalet röstberättigade i de olika valdistrikten är
per den 1 mars 2017. Utifrån den statistiken innebär valnämndens förslag att antalet
röstberättigade i de två valkretsarna är 38 713 respektive 39 652 vilket motsvarar 49,4
respektive 50,6 procent av väljarna. En mer jämn fördelning mellan valkretsarna är
svår att åstadkomma utan att göra större ingrepp i valdistrikten.
Eskilstuna Sydöstra skulle ha 38 713 röstberättigade per den 1 mars 2017 och bestå av
följande valdistrikt: Ärla, Råbergstorp-Lagersberg, Västermalm, FröslundaTallåsparken, Mesta, Skogstorp Norra, Fröslunda-Björkhultsvägen, Kjula, Myrtorp,
Hållsta, Barva-Jäder, Stenby, Stenkvista, Skogstorp Södra, Näshulta, Djurgården,
Stadsparken, Viptorp, Köpmangatsområdet, Snopptorp-Skogsängen, Eskilsparken,
Östermalm, Hisingsbacke, Söderängsparken, Slottsbacken, Lustigbacke, Skiftinge
Södra, Odlaren-Hagnesta, Skiftinge Norra och Eskilshem Röksta.
Eskilstuna Nordvästra skulle ha 39 652 röstberättigade per den 1 mars 2017 och bestå
av följande valdistrikt: Rådhustorget-Mälarbaden, Hammarby-Sundby-Vallby,
Holmberget-Mälby, Ekbacken, Gökstensparken, Lindhaga, Edvardslund-Haga,
Helgesta-Valhalla, Ärsta, Slagsta-Måsta, Krusgårdsberget, Årby-Navigatören,
Årby-Notarien, Nyfors Centrum, Borsökna, Lundby-Gredby, Hällbybrunns S RåbyRekarne, Nyforstorget, Ekeby-Brottsta, Nyfors Östra, Eskilstuna Centrum Norra,
Tumbo, Öja-Västermo, Västermarksparken, Gillberga-Lista, Hällbybrunns Norra,
Tunavallen, Forsbomsvreten och Eskilstuna Centrum Södra.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret tillstyrker valnämndens beslut från den 6 april 2017, § 11,
och rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut
enligt följande:
• Eskilstuna kommun föreslår Länsstyrelsen i Södermanlands län att inga ändringar
ska göras i valdistriktsindelningen i Eskilstuna kommun inför de allmänna valen
2018.
• Valkretsindelningen i Eskilstuna kommun ändras från fyra till två valkretsar från
och med de allmänna valen 2018 enligt följande:
− Valkretsarna Eskilstuna Sydöstra och Eskilstuna Kloster, samt valdistriktet
Eskilshem Röksta slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Sydöstra.
− Valkretsarna Eskilstuna Västra och Torshälla-Kafjärden, exklusive valdistriktet
Eskilshem Röksta, slås samman och bildar valkretsen Eskilstuna Nordvästra.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:308

§ 106
Införande av upphandling av hem för vård och
boende enligt lagen om valfrihet (LOV)
Beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
1. Godkänna socialnämndens förslag till beslutsunderlag för att upphandla
hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna, enligt lagen
om valfrihetssystem (LOV).
2. Socialnämnden ansvarar för finansiering, löpande hantering, uppföljning och
utveckling av valfrihetssystemet inom sitt verksamhetsområde.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet samt
avslagsyrkandet. Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade i mars
2016 (KSKF/2016:16) att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag
för att upphandla hem för vård och boende för barn/ungdom/familj samt vuxna,
enligt lagen om valfrihetssystem. Socialnämndens bedömning är att ett införande
valfrihetssystem enligt LOV för nämndens verksamhetsområde skulle vara till stort
gagn för både den enskilde, förvaltningen och för kommunen. Beslutsunderlaget
skulle innehålla en marknadsundersökning, ett förfrågningsunderlag med krav och en
ersättningsmodell. Kommunstyrelsen beslutade att finanisera socialnämndens
utredning.
Det har genomförts en utredning om juridiska förutsättningar att införa
valfrihetssystem för upphandling av hem för vård och boende (HVB-hem) som
föregick kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden. Utredningen konstaterade
att det inte fanns några rättsliga hinder för att upphandla HVB-hem inom ramen för
LOV men att ett införande kräver ett beslut i kommunfullmäktige. Utredningen lyfte
även att det krävs en organisation med resurser att hantera en löpande godkännandeoch uppföljningsprocess som blir följden av att inrätta LOV. Ett rimligt antagande
enligt utredningen var att införandet av LOV inte kan förväntas medföra
effektiviseringar på kort sikt men att det finns potential på längre sig med ökad kvalité
mot brukare.
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Införandet av LOV bedöms inte krocka med befintliga ramavtal som Vårdförbundet
Sörmland har med ramavtalsleverantörer av HVB-hem.
Lagen om valfrihet (LOV) 2008:962
LOV reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill
konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av
stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren. Att tillhandahålla tjänster via
valfrihetssystem är ett mer flexibelt alternativ till upphandling genom lag om offentlig
upphandling (LOU). Med ett valfrihetssystem kan kommunen löpande kontraktera
och kvalificera utförare som brukare sedan kan välja. Vid en upphandling enligt LOU
är det endast de utförare som kontrakterats under anbudstiden som kan bli aktuella
som utförare. Kontraktstiden är vanligtvis fyra år och nytillkomna eller andra HVBhem som inte kvalificerat sig under anbudstiden är därför utestängda från möjligheten
att vara utförare.
Införandet av ett valfrihetssystem sker i faser:
− Förberedande: Ett förfrågningsunderlag och ersättningsmodell tas i
fullmäktige och en funktion inrättats för löpande hantering av inkomna anbud,
kontraktsskrivnings och uppföljning.
− Godkännande: Hantering och bedömning av ansökshandlingar mot
förfrågningsunderlaget.
− Uppföljning: Verktyg och systematik i uppföljningen måste finnas på förhand.
Det förutsätter även en fungerande kommunikation då information om varje antagen
ny leverantör ska kommuniceras ut i organisationen och till brukare.
Socialnämndens synpunkter
Socialnämnden har beslutat i ärendet den 20 april 2017, § 35 (SOCN/2017:53).
Socialnämndens bedömning är att ett införande valfrihetssystem enligt LOV för
nämndens verksamhetsområde skulle vara till stort gagn för både den enskilde,
förvaltningen och för kommunen.
Syftet utifrån nämndens verksamhetsområde skulle vara:
− Ökad delaktighet och inflytande för den enskilde i valet av utförare.
− Fokus på den enskildes behov.
− Att valfriheten kan leda till en ökad mångfald av utförare.
− Att kunna minska andelen placeringar som sker utanför ramavtal.
− Möjlighet att teckna kontrakt kontinuerligt under avtalsperioden - mer flexibel
o avtalshantering.
− Ökad kostnadskontroll för kommunen.
− Effektivare och mindre tidskrävande upphandlingsprocess - mindre
administration samt större möjligheter för utförare att komplettera och rätta
sin ansökan.
− Längre avtalstid, vilket ger ökad kontinuitet.
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Ett obegränsat antal utförare ska kunna godkännas som utförare, efter prövning mot
de krav som kommunen har fastställt i ett förfrågningsunderlag, löpande under den tid
valfrihetssystemet är inrättat. Ersättningsnivåerna till utförarna beslutas av kommunen
och ska vara lika för alla utförare i systemet.
Den enskilde får välja utförare och det är fokus på den enskildes behov. Kommunen
är skyldig att informera om de utförare som den enskilde kan välja på. För de personer
som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ.
Kommunledningskontorets bedömning
Enligt den utredning om juridiska förutsättningar som föranledde
kommunfullmäktiges uppdrag till socialförvaltningen framstod inte införandet av
LOV som en förändring med effektiviseringsvinster på kort sikt men på lång sikt samt
att det bidrar till ökad kvalité. För att valfrihetssystemet ska bidra till en ökad kvalité
behöver ansvaret för finansiering och genomförande vara tydligt.
Beslutsunderlaget har inte varit tydligt kring ansvar för genomförandet av
valfrihetssystem. Därför bör socialnämndens helhetsansvar för införandet inom det
egna verksamhetsområdet framgå om fullmäktige väljer att godkänna regelverket och
införa LOV.
Kommunledningskontoret bedömer i dialog med socialförvaltningen att införandet av
LOV medför en möjlig effektivisering på 3-5 miljoner kronor under 2018.
Då det blir upp till den enskilda eller vårdnadshavaren att välja utförare har
valfrihetssystem potential att insatsen i högre utsträckning utgår från den enskilda eller
barnets behov, vilket gör att barnrättsperspektivet indirekt finns med i regelverket för
LOV. Det är viktigt att verktyg för barnkonsekvensanalyser används systematiskt när
valfrihetssystemet utvecklas kontinuerligt på socialförvaltningen.
Finansiering
Kostnader för införandet av LOV för HVB finansieras inom socialnämndens ram.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M), Madeléne Tannarp (M), Arne Jonsson (C),
Erika Rydja Sandvik (L) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras, att ärendet bör
kompletteras med en mer ingående utredning av barnrättsperspektivet. I andra hand
yrkar Maria Chergui (V) avslag på kommunledningskontorets förslag.
Jimmy Jansson (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Maria Cherguis (V) yrkande om att ärendet ska återremitteras.

•

Jimmy Janssons (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag

•

Maria Cherguis (V) yrkande om att avslå kommunledningskontorets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först
får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag får kommunstyreslen därefter ta
ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:186

§ 107
Samverkansöverenskommelse för Eskilstuna
Friidrott
Beslut
1. Av kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska 75 000 kronor under
2017 avsättas för samverkansöverenskommelse med Eskilstuna friidrott.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna samverkanöverenskommelse
med Eskilstuna friidrott.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen har fått en
ansökan om stöd för elitverksamhet från Eskilstuna friidrott. Eskilstuna kommun
tecknar årligen flera samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket
Eskilstuna. Syftet är att stärka lokala framgångsrika aktörer för att de ska ges möjlighet
att ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar
det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför
kommunens gränser.
Riktlinjerna för samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och
varumärket Eskilstuna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
− Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
− Verksamheten ska öka antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
I riktlinjerna framgår att elitidrott är ett av områdena för
samverkansöverenskommelser. Med elitidrott avses föreningar som har lag i
högsta serien eller enskilda idrottare på internationell nivå.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuell för de idrotter som
− lockar många deltagare,
− har stor publik,
− ger stor massmedial publicitet.
Motprestation ska ske i form av
- Exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna på föreningarnas
webbplatser, sociala medier, i arenorna, på matchställ, i matchprogram.
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Värdskap i form av information om Eskilstuna till besökande
motståndarlag inför resan till Eskilstuna, gott mottagande när lagen
anländer till Eskilstuna och att kunna svara på frågor om Eskilstuna.
Ambassadörskap vid offentliga tillställningar i Eskilstuna. Ett gott
ambassadörskap för platsen Eskilstuna ska även ske vid intervjuer med
media.

Motprestation ska även ske i form av att aktivt arbeta för att utveckla följande
områden inom föreningen:
- Genusfrågor
- Mångfaldsfrågor
- Möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att utöva idrotten
- Minska föreningens miljöpåverkan
Föreningarna ska i övrigt uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna för
samverkansöverenskommelser:
- Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
- Föreningar ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt
föreningsstöd.
- Föreningarna ska ha hållbarhetspolicys som inkluderar miljö-, jämställdhetoch mångfaldsperspektiv.
- Föreningarna ska drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,
- Föreningarna ska ha en verksamhet är förenlig med kommunens
värdegrund.
- Föreningarna ska följa god marknadsföringssed.
Kommunledningskontoret vill påbörja ett samarbete via samverkansöverenskommelse med Eskilstuna Friidrott. Förslaget är att teckna en ettårig
samverkansöverenskommelse med Eskilstuna Friidrott motsvarande 75 000
kronor.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt socialt
och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att nå målet
om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt
näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en påverkansmöjlighet
på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och miljöperspektiv.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i form
av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Friidrott
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:290

§ 108
Samverkansöverenskommelse för AFC Eskilstuna
Beslut
1. Av kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska 150 000 kronor
under 2017 avsättas för samverkansöverenskommelse med AFC Eskilstuna.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna
samverkanöverenskommelse med AFC Eskilstuna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen har fått en
ansökan om stöd för elitverksamhet från AFC Eskilstuna. Eskilstuna kommun tecknar
årligen flera samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket
Eskilstuna. Syftet är att stärka lokala framgångsrika aktörer för att de ska ges möjlighet
att ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver. Samtidigt bidrar
det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om Eskilstuna utanför
kommunens gränser.
Riktlinjerna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
− Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
− Verksamheten ökar antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
Utifrån riktlinjerna har följande avgränsningar gjorts:
Med elitidrott avses föreningar som har lag i högsta serien eller enskilda idrottare på
internationell nivå.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuell för de idrotter som
− lockar många deltagare,
− har stor publik,
− ger stor massmedial publicitet.
Motprestation ska ske i form av
- Exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna på föreningarnas
webbplatser, sociala medier, i arenorna, på matchställ, i matchprogram.
- Värdskap i form av information om Eskilstuna till besökande motståndarlag inför resan till Eskilstuna, gott mottagande när lagen anländer till
Eskilstuna och att kunna svara på frågor om Eskilstuna.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-02

-

Sida

38(71)

Ambassadörsskap vid offentliga tillställningar i Eskilstuna. Ett gott
ambassadörskap för platsen Eskilstuna ska även ske vid intervjuer med
media.

Motprestation ska även ske i form av att aktivt arbeta för att utveckla följande
områden inom föreningen:
- Genusfrågor
- Mångfaldsfrågor
- Möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att utöva idrotten
- Minska föreningens miljöpåverkan
Föreningarna ska i övrigt uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna för
samverkansöverenskommelser:
- Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
- Föreningar ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt
föreningsstöd.
- Föreningarna ska ha hållbarhetspolicys som inkluderar miljö-,
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
- Föreningarna ska drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,
- Föreningarna ska ha en verksamhet är förenlig med kommunens värdegrund.
- Föreningarna ska följa god marknadsföringssed.
Kommunledningskontoret vill påbörja ett samarbete via samverkansöverenskommelse
med laget. Förslaget är att samverkansöverenskommelse ska tecknas med AFC
Eskilstuna på 150 000 kronor för 2017. Kommunen ska tillsammans med föreningen
utvärdera samarbetet efter säsong oktober/november. Ambitionen är då att ett treårigt
avtal kan tecknas med föreningen avseende 2018-2020 förutsatt att föreningen levt
upp till överenskommelsens intentioner.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt socialt
och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att nå målet
om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt
näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en påverkansmöjlighet
på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och miljöperspektiv.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i form
av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
AFC Eskilstuna
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:292

§ 109
Godkännande av avtal om friköp av tomträtt,
Nattvakten 3, Eskilstuna
Beslut
Upprättat avtal om friköp av tomträtten Nattvakten 3 för en överenskommen
köpeskilling om 5 400 000 kronor, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Tomträttsinnehavaren, BRF
Nattvakten 3 i Eskilstuna (organisationsnummer 718000-1062), har framfört önskemål
om att friköpa tomträtten. Fastigheten är belägen i området Norr utmed
Torshällavägen med adress Heljestrandsgatan 6 /Torshällavägen 5. Gällande
detaljplan är från 1944 och anger bostadsändamål. Dock får lokaler för handel och
hantverk samt garage inredas så som byggnadsnämnen finner lämpligt. En högsta
höjd av tre våningar, 10,5 m. Byggrätten på fastigheten är fullt utnyttjad.
Överenskommen köpeskilling grundar sig på en värdering som utförts av NAI Svefa.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till köpekontrakt som innebär att
fastigheten Nattvakten 3 säljs till BRF Nattvakten 3 i Eskilstuna för 5 400 000 kronor.
Köparen tillträder fastigheten den 1 juli 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, mark och exploatering
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KSKF/2017:237

§ 110
Beslut om tilldelning av stöd för
bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun - Barva
Network
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har beslutat om att anslå 2 miljoner
kronor i stöd till bredbandsutbyggnad för 2017. Formerna för detta stöd beskrevs och
beslutades om av kommunstyrelsen den 8 november 2016. Ansökningsperiod var 1
januari-12 februari 2017. Kommunledningskontoret har bearbetat och prioriterat
ansökningarna utifrån uppställda kriterier. Kommunstyrelsen beslutar i detta ärende
om tilldelning av stöd.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 april 2017, § 75.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar, med andledning av pågående förhandlingar, att ärendet
bordlägges till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 2017.
Kim Fredriksson (SD) instämmer i Jimmy Janssons (S) yrkande om bordläggning.
______
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KSKF/2016:502

§ 111
Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar
till bostäder
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 22
september 2016, § 196 lämnat in en motion – Möjliggör ombyggnation av vindat till
bostäder. Motionären yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ges uppdrag att genomföra
en informationskampanj om möjligheter att bilda vindslägenheter och att
handläggningen ska underlättas för sådana bygglovsärenden. Vidare yrkas att den i
kommunen tillämpade parkeringsnormen, under 4 år, ska sänkas till rimlig nivå vid
nybyggnation av bostäder i befintliga byggnader. Slutligen yrkar motionären att
Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska ges i uppdrag att genomföra en inventering av
möjliga vindar för ombyggnation till bostäder.
Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden (nämndens beslut den 16
november 2016, § 241 (SBN/2016:400)), Eskilstuna Kommunfastigheter AB (bolagets
beslut den 16 januari 2017, § 11) och miljö- och räddningstjänstnämnden (nämndens
beslut den 25 januari 2017, § 9 (MRN/2016:120)). Stadsbyggnadsnämnden och
Eskilstuna Kommunfastigheter AB är bägge positiva till att fler bostäder byggs i
Eskilstuna.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande framfört att det finns ett lagstadgat krav i
alla bygglovsärenden på en längsta handläggningstid om 10 veckor vid en komplett
ansökan. Eskilstuna kommun följer handläggningstiderna. Ett ytterligare förkortat
handläggningsförfarande för just bygglov avseende vindsvåningar, torde inte vara
behövligt. Vad gäller yrkandet om en ändrad parkeringsnorm framför nämnden att
den antagna normen är flexibel. Den ger redan möjlighet till låga så kallat parkeringstal
när det gäller ytmässigt små lägenheter. Stadsbyggnadsnämndens yttrande innebär att
motionärens yrkanden inte bör bifallas.
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Eskilstuna Kommunfastigheter AB redovisar i sitt yttrande att bolaget omvandlat cirka
40 lokaler, främst i källarplan, till bostäder. Bolaget framför att det ofta är ekonomiskt
olönsamt att bygga ytmässigt små lägenheter, högst 35 kvadratmeter. Vid byggnation
av större lägenheter än 35 kvadratmeter kvarstår kraven på tillgänglighet. Det innebär
att vindsvåningar ofta leder till behov att bygga eller ändra eventuell befintlig hiss. Det
får till följd att även byggnation av större lägenheter än 35 kvadratmeter är svårt att få
ekonomisk lönsam.
Miljö- och räddningstjänstnämnden framför att byggnationer på vindar förutsätter att
säkra och trygga utrymningsvägar säkerställs.
Kommunledningskontoret instämmer i vad nämnderna och bolaget framfört. Med
beaktande av vad som redovisats, torde inte heller föreslagen informationskampanj
vara aktuell.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen anses besvarad.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen anses besvarad.
•

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen anses besvarad.
______
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KSKF/2016:560

§ 112
Svar på motion - Pilotprojekt med innovationstimme
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har den 21
oktober 2016 § 235 lämnat in en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att
på en eller flera lämpliga enheter genomföra pilotverksamhet med innovationstimme.
Motionen bygger på Googles framgångsrika förbättringsarbete där medarbetare fritt
disponerar 20 procent av sin arbetstid för att utveckla intressanta idéer.
Motionen har diskuterats i flera sammanhang inom kommunkoncernen, men även
med externa sakkunniga. Alla sakkunniga känner till Googles förbättringsarbete, men
det finns nationellt begränsad erfarenhet av likande angreppssätt eller
innovationstimme utifrån motionens intention. Motionen har tagit emot positivt då
den stödjer innovativt arbetsklimat. Tid och reflektion är en av 10 faktor för en kreativ
arbetsplats utifrån professor Göran Ekvalls studier. Sakkunniga menar att det inte
räcker med en faktor så som att införa en innovationstimme, utan förespråkar en
bredare ansats i att utveckla organisationens innovationskraft.
Utmaningsdriven innovation uppmuntrar, stöder och behöver
kommunkoncernledningen för att klara både nuvarande och kommande utmaningar i
det kommunala uppdraget. Eskilstuna kommunkoncerns Modiga idéer är ett ramverk
för utmaningsdriven innovation, med kompetens, verktyg och metoder.
Verkställandet av innovationsstrategin startade 2013. Det är ett långsiktigt
utvecklingsarbete som förutsätter att organisationen ”håller i och håller ut”. Modiga
idéer har inte full ut ”satt sig” och först under 2017 kommer större satsningar
slutföras.
Åtagandet i kompletterande årsplan 2017 stärker Modiga idéer och sätter tryck på
innovationsarbetet. Åtagandet innehåller tre delar:
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•

Alla chefer och en av chefen utsedd medarbetare ska fullfölja
kompetenssatsningen ledarskap för innovation.
• Verksamhets- och stödprocesserna ska tydliggöra utmaningar där det förväntas
och krävs medarbetaridéer och förslag för att hitta nya lösningar.
• Alla arbetsplatser ska göra minst en förändring för att främja innovativt klimat.
Åtagandet innefattar flera av de 10 faktorer som bidrar till en kreativ arbetsplats.
Åtagandets tre delar bygger på varandra, var av den sista delen som gäller
arbetsplatsens innovativa klimat inrymmer stora delar av motionens intention.
Kommunledningskontoret menar att varje arbetsplats behöver diskutera, testa och för
sin verksamhet hitta de mest givande angreppssätten för innovativt klimat.
Angreppssätten behöver byggas inifrån snarare än att kommunledingkontoret styr.
Ledningen kommer i uppföljningen av åtagandet kunna följa utvecklingen och även
bidra till erfarenhetsutbyte inom organisationen. Några verksamheter inom Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB har redan anammat intentionerna i motionen, dessa
verksamheter kommer att lyftas fram som goda exempel.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen hanteras och följs upp inom
befintligt åtagande i kompletterande årsplan 2017 för processkvalitet och anses
därmed besvarad.

Yrkanden
Mikael Edlund (S) yrkar, med instämmande från Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C)
samt Marie Svensson (S), avslag på motionen.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att avslå motionen.
•

Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande att avslå motionen.
______
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KSKF/2016:512

§ 113
Svar på motion - Sällskapsdjur på äldreboende
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 27 oktober
2016, § 232 lämnat in en motion om sällskapsdjur på äldreboende i Eskilstuna.
Motionären yrkar på att undersöka intresset för sällskapsdjur hos samtliga berörd
personal och boende inom Eskilstunas äldreomsorg samt vilka fysiska möjligheter som
finns på de olika boendena att införa detta. Motionären yrkar även på att om
förutsättningar och önskemål finns genomföra intentionen i motionen.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
och Torshälla Stads nämnd. Både vård- och omsorgsnämnden (nämndens beslut den
14 februari 2017, § 5 (VON/2016:144)) och Torshälla stads nämnd (nämndens beslut
den 31 januari 2017, § 9 (TSN/2016:151)) har föreslagit kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Enligt de båda nämnderna bedöms det inte som rimligt att undersöka intresset för
sällskapsdjur hos personal och boende inom vård- och omsorgsboende samt
undersöka boendeformernas förutsättningar. Vård- och omsorgsnämnden med dess
förvaltning har mycket goda erfarenheter av förvaltningens vårdhundteam som arbetar
inom vård- och omsorgsboende. Verksamheten sker dock under strikta förhållanden
och svarar upp mot de krav som finns formulerade i förvaltningens styrdokument.
När en enskild brukare har önskemål om att ta med sig sitt sällskapsdjur till ett vårdoch omsorgsboende måste det föregås av att verksamhetsansvarig vidtar åtgärder för
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att säkerställa att kraven i gällande lagstiftning och föreskrifter uppfylls. Det sker som
en del i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
Det finns en mängd lagstiftning och föreskrifter som styr verksamhetens möjlighet att
inkludera sällskapsdjur i vården, något som både vård- och omsorgsnämnden och
Torshälla stads nämnd argumenterar utförligt i sina yttranden.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom nämndernas yttranden och förslag till
beslut, innebärande att motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mikael Edlund (S) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås med hänvisning
till gällande regelverk.
Erika Rydja Sandvik (L), Maria Chergui (V) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall
till motionen.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionens första att-satts, Sverigedemokraternas
förslag, enligt följande;
Att undersöka intresset för sällskapsdjur hos samtlig berörd personal och boende inom
Eskilstunas äldreomsorg samt vilka fysiska möjligheter som finns på de olika boendena att införa
detta.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås med hänvisning till gällande regelverk.
•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionens första att-sats,
Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de tre
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås med hänvisning
till gällande regelverk.
______
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KSKF/2016:576

§ 114
Svar på motion - Ge föräldrar större valfrihet att välja
den omsorg som är bäst för barnet och familjen;
fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första yrkande om att kommunen ska utreda och lämna förslag på
en familjeorienterad hantering av fyramånadersregeln anses vara besvarad.
2. Motionens andra yrkande om att kommunen utreder förutsättningarna för en
mer diversifierad barnomsorg samt föreslå en tidplan för att införa pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun avslås.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Marielle Lahti (MP) samt Magnus
Arreflod (MP) har den 27 oktober 2016, § 244 lämnat in en motion om att ge föräldrar
större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och familjen;
fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg.
Motionärerna yrkar på följande:
1. Kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln.
2. Kommunen utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt
föreslå en tidplan för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun.
Motionen remitterades till barn- och omsorgsnämnden samt Torshälla stads nämnd
för yttrande den 21 november 2016. Torshälla stads nämnd har i sitt beslut från den 31
januari 2017, § 7 (TSN/2016:150) föreslagit kommunfullmäktige att motionen anses
vara besvarad. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt beslut från den februari 2017,
§ 4 (BUN/2016:485) föreslagit till kommunfullmäktige att motionen avslås.
Motiveringar till nämndernas beslut är att vårdnadshavarnas önskemål har högsta
prioritet och fyramånadersregeln är en lagstadgad skyldighet för kommunen. Att få en
placering långt från det egna hemmet kan naturligtvis ge negativa konsekvenser för
vårdnadshavaren och indirekt för barnet. Barnkonventionen anger att alla barn har rätt
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till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6), något som rätten till likvärdig förskola
ändå garanterar. Negativa konsekvenser för barnet när denne är i förskolan, bedöms
som minimala. Rådande brist på förskoleplatser ger inget utrymme för annan
hantering inom angiven tidsgräns.
Dessutom anses yrkande om att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun
som icke genomförbart. I oktober 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att
avveckla den kommunala pedagogiska omsorgen, i form av familjedaghem, till augusti
2016. Orsaken var bland annat att en allt minskande efterfrågan. Sommaren 2015
slutade 15 barn men bara 4 barn fanns i kön för att nyplacera. Att det i stort sett var
en obefintlig kö till verksamheten var orsak till att verksamheten gick med underskott.
En annan orsak till beslutet om avveckling var att det har varit svårt att
rekrytera medarbetare till pedagogisk omsorg. Det har varit få antal sökande till
tjänsterna, flera har inte uppfyllt kravprofilen och flera sökande har inte varit
bosatt i de områden där önskemål av pedagogisk omsorg funnits.
För att kunna bedriva en pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare behövs
det ett visst antal dagbarnvårdare. Innan avvecklingen i augusti 2016 hade
medarbetarna inom pedagogisk omsorg enligt avtal en reglerad arbetstid på 40
timmar/vecka. Detta medförde att schemat för medarbetarna inom pedagogisk
omsorg behövde läggas så att varje medarbetare var ledig en dag per vecka.
Utifrån detta var medarbetarna i pedagogisk omsorg organiserade i arbetslag
som samarbetade med gemensamma aktiviteter och avlastning när någon var
sjuk eller när någon hade sin lediga dag i veckan.
Det finns inga krav på att det ska finnas en viss form av pedagogisk omsorg i
kommunen. Eftersom Eskilstuna kommun redan har beslutat om att avveckla
pedagogisk omsorg på grund av de ovannämnda skälen anses det inte att vara
rimligt att utreda förutsättningarna att återinföra den.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom nämndernas beslut om att inte utreda
förutsättningarna för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun. Året
2005 fanns 40 dagbarnsvårdare i Eskilstuna kommun. Detta antal minskade allt mer i
takt med pensionsavgångarna bland dem. Det blev allt svårare att rekrytera nya, vilket
också var ett upphov till avvecklingen oktober 2015. Dessutom fanns allt färre barn i
kö till denna verksamhet, något som gjorde att verksamheten blev alltför kostsam med
tanke på få barn. Kommunledningskontoret ser inga skäl till att återinföra pedagogisk
omsorg så kort varsel efter beslutet om avvecklingen då det är föga troligt att
förutsättningarna till dess fördel har förändras.
Frågan om att bibehålla fyramånadersregeln även bland föräldrar/vårdnadshavare som
har tackat nej till en erbjuden plats är under utredning på kommunledningskontoret.
Det handlar om revidering av Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun. Kö – och avgiftsreglerna revideras fortlöpande
och den senaste revideringen antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2011. I
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den pågående revideringen som beräknas komma upp till kommunfullmäktige oktober
2017 efter att remissvaren hade inkommit föreslås det att fyramånadersregeln kvarstår
även efter det att föräldrarna/vårdnadshavarna avböjt ett erbjudande om plats.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första yrkande om att kommunen
ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av fyramånadersregeln
anses vara besvarad. Motionens andra yrkande om att kommunen utreder
förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt föreslå en tidplan för att
införa pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun föreslås avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen första yrkande om att
kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln anses vara besvarad. Motionens andra yrkande om att kommunen
utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg samt föreslå en tidplan
för att införa pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun avslås.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
•

Magnus Arreflods (MP) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:567

§ 115
Svar på motion om att stärka stödet till
landsbygdsskolorna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 27
oktober 2016, § 238 lämnat in en motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna.
Motionen framhåller vikten av en väl fungerande resursfördelningsmodell för att ge
rätt förutsättningar för mindre skolor på landsbygden. Motionären yrkar på att dels
höja den ekonomiska ersättningen till landsbygdsskolorna i budget 2017, dels se över
den del av regelverket som berör antalet elever och dess koppling till
resursfördelningen.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden samt Torshälla stads nämnd
för yttrande. Torshälla stads nämnd föreslog i sitt beslut från den 31 januari 2017, § 8
(TSN/2016:153) att motionen anses besvarad. Motionen är inte aktuell för Torshälla
stads nämnd i och med att det inte finns några landsbyggsskolor inom Torshälla stads
nämnds ansvarsområde.
Barn- och utbildningsnämnden föreslog i sitt beslut från den 16 februari 2017, § 5
(BUN/2016:489) att motionen avslås med hänvisning till att föreslagna ändringar
redan är införda till budget 2017.
Till budget 2017 har resursfördelningen vad gäller små skolor på landsbygden
förändrats. En förändring är att ersättningen till landsbygdsskolor förstärkts med en
(1) miljon kronor. En annan är att ersättningen numera minskar stegvis för skolor med
ett elevantal mellan 150-200 elever. Tidigare upphörde landsbygdsersättningen om
skolan gick över 150 i elevantal.
Ytterligare en förändring är att ersättningen numera utgår med ett belopp per år och
skola och årskurs vilket leder till att skolor med fler årskurser får en större ersättning.
Tidigare utgick ersättningen med ett belopp per år och skola, oavsett antalet årskurser.
Små skolor på landet ges en riktad ersättning för förskoleklass och årskurs 1-9, utöver
grundbelopp och socioekonomisk ersättning.
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Kommunledningskontoret anser att motionen är besvarad eftersom stödet till
landsbygdsskolorna har höjts med den förstärkta ersättningen på en (1) miljon kronor.
En annan viktig förändring, något som motionen också påpekar ska ses över, är att
stödet till skolor med fler än 150 elever inte upphör helt utan minskar stegvis.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses vara besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen anses besvarad.
______
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KSKF/2017:115

§ 116
Svar på motion om att ställa krav för deltagande i
ceremoni för nya medborgare
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avskrivs.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017, kommunfullmäktiges beslut den 9
februari 2017, § 43 (KSKF/2017:115) lämnat in en motion om att ställa krav för
deltagande i ceremoni för nya medborgare.
Kim Fredriksson (SD) har den 2 maj 2017 återkallat motionen.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar på att motionen avskrivs.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

54(71)

KSKF/2016:602

§ 117
Svar på medborgarförslag – Eskilstuna kommun bör
anta en handlingsplan för att minska självmord
Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
Eskilstuna kommun ska anta en handlingsplan för hur antalet självmord ska minska
har lämnats in till kommunfullmäktige den 15 december 2016, § 315.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beslut.
Kommunfullmäktige har antagit en ”Handlingsplan för olycksförberedande arbete
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor”, KSKF/2016:81. Handlingsplanen
behandlar frågan om suicidprevention. Dessutom håller en ny Plan för folkhälsa att tas
fram och kommer att utgöra en plattform för det fortsatta arbetet.
Kommunledningskontoret instämmer i att det finns ett stort behov av att ta fram en
handlingsplan för arbetet med suicid och suicidprevention.
Eftersom kommunfullmäktige dels i sin ”Handlingsplan för olycksförberedande arbete
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor” innehåller ett avsnitt om suicid och
suicidprevention och dels att kommunledningskontoret arbetar med en fördjupning i
en Plan för folkhälsa, föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ska
besluta att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
medborgarförslaget anses besvarat.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstab
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KSKF/2016:603

§ 118
Svar på medborgarförslag – Uppmärksamma
förintelsens minnesdag den 27 januari och
kristallnatten den 9 november
Beslut
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att inför varje år förmedla vilka viktiga
händelser som kommunen ska uppmärksamma.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
kommunen skulle börja uppmärksamma minnesdagen för förintelsens offer den 27
januari samt kristallnatten den 9 november, har lämnats in till kommunfullmäktige den
15 december 2016, § 316.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beslut.
Motiveringen till förslaget är att det vore smakfullt av kommunen ifall det ordnades en
mindre tillställning på torget, något som många, enligt frågeställaren, skulle uppskatta.
Att få komma till en torget i Eskilstuna, gemensamt tända ljus och marschaller och
minnas vad som hände dessa dagar. Frågeställarens önskan att dessa minnesdagar inte
blir politiserade utan ska uppmärksamma händelser som är viktiga att minnas.
Kommunledningskontoret välkomnar alla initiativ om att uppmärksamma dagar och
händelser då vi alla påminns om vikten av att kämpa för mänskliga rättigheter.
Befrielsen av Auschwitz den 27 januari 1945 som senare kom att symbolisera minnet
av förintelse i form av förintelsedagen samt kristallnatten som skedde den 9 november
1938 tillhör de dagar i mänsklighetens historia som aldrig får blekna bort.
Eskilstuna kommun har tidigare vid flera tillfällen, främst genom MER gruppen inom
den dåvarande integrationsavdelningen samt i åtskilliga skolor uppmärksammat
förintelsedagen den 27 januari med föreläsningar, teaterföreställningar och
filmvisningar. Detta har dock aldrig varit ett kommunövergripande uppdrag eller en
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integrerad del av kommunens verksamhet utan har gjorts på initiativ av enstaka
tjänstepersoner och lärare.
Medborgarförslaget om att uppmärksamma förintelsedagen och kristallnatten är värt
att arbeta vidare på. Det finns även andra datum och händelser som uppmärksammas i
Sverige, Europa och/eller världen över som Eskilstuna kommun borde ta del av. I
kontakt med andra kommuner som Eskilstuna kommun samarbetar med genom
Unesco LUCS och ECCAR samt i samråd med organisationer som Forum för levande
historia och Raoul Wallenberg Academy uppmuntras Eskilstuna kommun att
högtidliggöra viktiga datum i mänsklighetens historia som ett stöd och argument för
kommunens arbete med mänskliga rättigheter.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelse ge kontoret ett uppdrag att
identifiera vilka datum som Eskilstuna kommun bör uppmärksamma, årligen eller vid
jubileumsår, samt att utreda förutsättningarna för tillvägagångssätt och i vilken
omfattning det skulle ske.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M, Kim Fredriksson (SD), Erika Rydja Sandvik (L)
samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande
att medborgarförslaget anses vara besvarat samt att kommunledningskontoret får i
uppdrag att inför varje år förmedla vilka viktiga händelser som kommunen ska
uppmärksamma.
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
•

Magnus Arreflods (MP) yrkande om att bifalla medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
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KSKF/2016:5

§ 119
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 4, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 16 mars 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 14 februari 2017, för kvartal 4 2016 anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut enligt 9
§ LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 4 2016 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 16 mars 2017, § 16 (BUN/2016:259) visar att sammanlagt fyra beslut inte
är verkställt. Det gäller ett beslut om boende för barn och unga i bostad med särskild
service som inte är verkställt på grund av att lämplig lokal saknas. De tre andra
besluten gäller kontaktperson som inte är verkställt på grund av
rekryteringssvårigheter.
Insänd rapportering för kvartal 4 2016 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 14 februari 2017, § 15 (VON/2016:148) visar att sammanlagt åtta personer
har väntat längre än tre månader på att få sina beslut verkställda. Ej verkställda
gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
- Bostad med särskild service enligt LSS; tre beslut. Förseningen berodde på
resursbrist.
- Daglig verksamhet; fyra beslut.
- Korttidsvistelse utanför hemmet; ett beslut. Förseningen beror på att personens
familj har tackat nej till erbjuden plats.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
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Dock bör en rättelse påtalas som gäller tidigare kvartal:
− Rättelse angående ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enl. LSS,
som inte kunnat verkställas inom tre månader. Beslutet fattades den 1 mars 2016
och blev pga. fel i verksamhetssystemet VIVA inte inrapporterat till Inspektion
för vård och omsorg under kvartal 3 2016, vilket skulle ha gjorts. Beslutet är
fortfarande inte verkställt. Rättelse har skett till Inspektion för vård och omsorg.
Rättelse kommer att ske av inrapporteringen för kvartal 3, 2016.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
______
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KSKF/2016:6

§ 120
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 4, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 24 januari 2017, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 28 februari 2017, samt vård- och omsorgsnämndens beslut om
rapport den 14 februari 2017, för kvartal 4 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska varje
kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, (SoL).
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen och avser icke
verkställda beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till
dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2016 från socialnämnden, nämndens
beslut den 24 januari 2017, § 3(SOCN/2016:6) omfattar 26 ärenden. Fyra av dessa
ärenden är rapporterade som ej verkställda i kvartal 3 2016. Därutöver har 51 ärenden
som har legat över tre månader från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Två av de 26 ej verkställda besluten för kvartal 4 2016 gäller kontaktfamilj/
kontaktperson. Elva ärenden gäller boendestöd, tio ärenden gäller kontaktmanaskap,
två ärenden vuxen/missbruk insats samt ett ärende urinprovstagning. De allra flesta
förseningar beror på resursbrist, främst när det gäller boendestöd samt svårigheter att
hitta lämpliga kontakpersoner.
Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2016 från Torshälla stads nämnd,
nämndens beslut den 28 februari 2017, § 14 (TSN/2016:87) omfattar sex ärenden. Tre
av de ej verkställda gynnande biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller omsorg
om funktionshindrade och avser hemtjänst, trygghetslarm samt boendestöd.
Ytterligare tre ärenden ingår inom ramen för individ- och familjeomsorg och avser
bostad, kontaktfamilj samt kontaktperson. Ett ärende har också felaktigt rapporterats
som icke verkställt för kvartal tre. Individrapport med korrigering har skickats till
Inspektion för vård och omsorg vid rapporteringstillfälle för kvartal 4.
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Insänd rapportering för det fjärde kvartalet 2016 från vård- och omsorgsnämnden,
nämndens beslut den 14 februari 2017, § 14 (VON/2016:149) omfattar 12 ärenden
varav:
- Boende inom socialpsykiatrin. Ett ärende. Förseningen handlar om resursbrist.
- Boendestöd inom socialpsykiatrin. Fyra personer har fått vänta på verkställighet
av sina beslut.
- Hemtjänst. Fyra personer har väntat på verkställigheten längre än tre månader.
- Sysselsättning. Tre beslut har inte verkställts.
Samtliga beslut om äldreboende har kunnat verkställas inom tre månader.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:149

§ 121
Yttrande över remiss - Ansökan från Lärande i
Sverige AB om godkännande som huvudman för
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
(Realgymnasiet) i Eskilstuna Dnr 32-2017:986
Beslut
Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Lärande i Sverige AB har hos
skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en
befintlig gymnasieskola vid Realgymnasiet i Eskilstuna i Eskilstuna kommun fr.o.m.
läsåret 2018/2019
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 2017:149) i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om etableringen av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i
kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen ska framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång
sikt vid eventuell utökning av Realgymnasiets planerade utbildning. Ärendet har
behandlats i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.
Lärande i Sverige AB är en friskolekedja med grundskolor och gymnasieskolor med
cirka 1300 elever och 250 anställda i Sverige. På realgymnasiet i Eskilstuna går det idag
119 elever varav en övervägande andel är flickor.
Ansökan avser rätt till bidrag och start av Fordons- och transportprogrammet med
inriktning Personbil i Eskilstuna. Antalet platser, 15 stycken, avser fullt utbyggd
verksamhet 2020.
Av ansökan framgår att programmet kommer att erbjudas som lärling i liten grupp,
där stora delar av den praktiska utbildningen genomförs i nära samverkan med
Mekonomen Group/ProMeister. Realgymnasiet har redan ett existerande samarbete
med Mekonomen Group/ProMeister, där Fordons‐ och transportprogrammet med
inriktning Personbil startar enligt denna modell i Lund och Stockholm läsåret
2017/2018. I och med den nära samverkan kommer skolan inte att inrätta
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speciallokaler inom detta program, i någon större utsträckning. Visst, lättare, praktiskt
arbete kommer kunna äga rum på skolan.
Ansökan beskriver vidare att eleverna kommer att läsa sina gymnasiegemensamma
ämnen i större, sammanslagna grupper på skolan och då undervisas av lärare på
skolan. Upplägget med utbildningar som genomförs i samverkan med branschen är ett
arbetssätt som är väl inarbetat inom Realgymnasiets verksamhet. Det finns också
mycket ‐ av huvudmannen utarbetat stödmaterial inom området lärling. Om
skolenheten får möjlighet att utöka med Fordons‐ och transportprogrammet kommer
det att innebära en viss utökning av lokaler och personal ‐ såväl lärare som övrig
personal (elevhälsa, SYV med flera). Det skulle också innebära en ökad stabilitet för
skolan som då skulle erbjuda mer än ett program som i dagsläget. Man kan också anta
att elevunderlaget skulle få en jämnare könsfördelning i och med utökningen. Skolan
har idag en övervägande majoritet flickor på skolan.
Två gymnasieskolor i Eskilstuna erbjuder idag liknande program. Den kommunala
gymnasieskolan Rekarnegymnasiet erbjuder Fordon- och transportprogrammet med
inriktningarna Lastbil och mobila maskiner, Transport, Karosseri och lackering och
Personbil. Kunskapskompaniet, som är en fristående gymnasieskola, erbjuder Fordonoch transportprogrammet med inriktningarna Fordon och transport samt
Godshantering.
Eskilstuna kommun har lång erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning inom
fordonssektorn och Fordons- och Transportprogrammet. Idag bedrivs denna
undervisning på Rekarnegymnasiet, som har mycket ändamålsenliga lokaler med
modern utrustning väl anpassad till den ständiga utvecklingen inom fordonsbranschen
både inom personbils- och lastbilssektorn. Programråden är välfungerande med
utmärkta relationer till branschen både lokalt och på riksnivå. Personalen på
programmet är behörig i mycket hög grad såväl i karaktärsämnena som i de
gymnasiegemensamma. Eleverna uppvisar mycket goda resultat när det gäller
examensgrad och betygspoäng sett över tid och i förhållande till riket i övrigt. Att även
trivseln på programmet är hög visar elevenkäter som genomförs varje år.
Andelen och antalet elever som väljer yrkesprogram minskar varje år i riket och så
även i Eskilstuna, vilket har märkts på samtliga yrkesprogram. Så är fallet även med
Fordonsprogrammet där ett vikande antal elever lett till att det finns möjlighet att
expandera ytterligare inom befintlig organisation med lokaler och personal. Visserligen
är Eskilstunas befolkningsutveckling växande och därmed ett ökande antal
gymnasieungdomar inom några år men barn- och utbildningsförvaltningen gör ändå
bedömningen att ökningen är hanterbar inom den kommunala utbildningen på
Fordonsprogrammet på Rekarnegymnasiet. Att då starta ytterligare en utbildning inom
Fordonsprogrammet med det relativt begränsade antalet elever, som dessutom visat
en vikande trend under de senaste åren, skulle göra utbildningen svår att bära rent
ekonomiskt för båda anordnarna.
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Enligt befolkningsprognos 2017-2022 ska antalet 16-åringar nu vara 1 240 och år 2022
prognostiseras antalet vara 1 443 vilket är en ökning med 203 elever.
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
Kommunledningskontorets bedömning
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av Fordons- och
transport programmet med inriktningen Personbil på Realgymnasiet skulle kunna
försämra den kommunala gymnasieskolans ekonomi även om en utökning med 15
elever år 2020 kan anses liten i en kommun med drygt 4 000 gymnasieelever.
Slutsatsen baseras på:
- Eskilstuna kommun har lång erfarenhet av att bedriva gymnasieutbildning
inom fordonssektorn och Fordons- och Transportprogrammet på
Rekarnegymnasiet.
- Skolan har ändamålsenliga lokaler med modern utrustning och eleverna
uppvisar mycket goda resultat när det gäller examensgrad och betygspoäng
- Andelen och antalet elever som väljer yrkesprogram minskar varje år i riket
och så även i Eskilstuna, vilket har märkts på samtliga yrkesprogram.
- Att starta ytterligare en utbildning inom Fordonsprogrammet som dessutom
visat en vikande trend under de senaste åren, skulle göra utbildningen svår att
bära rent ekonomiskt för båda anordnarna.
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att Eskilstuna
kommun ställer sig negativ till Realgymnasiets ansökan om utökning.
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut
Kommunstyrelsens utbildningsutskott föreslår i sitt beslut från den 11 april 2017, § 12
att Eskilstuna kommun avstyrkser ansökan.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att Eskilstuna kommun avstyrker
ansökan.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen
friskolor@skolinspektionen.se

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

64(71)

KSKF/2017:192

§ 122
Yttrande över remiss - Ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB (NTI) om godkännande som
huvudman för utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola i Eskilstuna Dnr 32-2017:904
Beslut
Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
mars 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Nordens teknikerinstitut AB, NTI,
har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av
en befintlig fristående gymnasieskola vid NTI gymnasiet Eskilstuna i Eskilstuna
kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019.
Eskilstuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan (Dnr 32-2017:904).
I enlighet med 2 kapitlet 5 § skollagen (2010:800). Syftet är att bedöma om etablering
av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i
kommunen. I bifogad konsekvensbeskrivning till Skolinspektionen ska framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång
sikt vid eventuell utökning av NTI Gymnasiets planerade utbildning. Ärendet har
behandlats i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.
Ansökan avser rätt till bidrag och start av Naturvetenskapsprogrammet med inriktning
Naturvetenskap i Eskilstuna kommun med start 2018/2019. Antal elever för läsår 1-3
beräknas till 144 stycken.
Nordens teknikerinstitut AB ingår i AcadeMediakoncernen och driver utbildningsverksamhet i hela Sverige. NTI har funnits i 40 år och har sammanlagt 3000 elever
fördelade på 15 skolor som strävar efter att vara små och personliga. Följande
program erbjuds på gymnasienivå: IT-programmet (EE), Teknikprogrammet,
Handelsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska programmet,
Ekonomiprogrammet.
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Ansökan beskriver att skolan söker efter nya lokaler oavsett godkännande av ny
ansökan eller inte. De nya lokalerna kommer att anpassas utifrån behov och ska
kompletteras med ett fysiklabb. Skolan har idag ett relativt stabilt intag på två av tre
program. Det program som haltar efter är estetprogrammet som i så fall kommer att
avvecklas om inte en markant ökning i söksiffror sker. Skolan ekonomi beskrivs som
stabil och ett nytt program kommer att stärka ekonomin ytterligare.
Till ansökan bifogas en undersökning som gjorts bland ungdomar födda 2001 och
2002 i Eskilstuna kommun med tillhörande grannkommuner. 300 ungdomar har
intervjuats och 22 av de tillfrågade uppgav att de gärna skulle välja NTI i Eskilstuna
och NA i första hand.
Eskilstuna kommun har lång erfarenhet att bedriva gymnasieutbildning inom det
naturvetenskapliga området och Naturvetenskapsprogrammet finns idag på två
kommunala enheter; Rinmansgymnasiet och S:t Eskils gymnasium. Båda skolorna har
mycket ändamålsenliga lokaler med modern utrustning väl anpassad till den ständiga
utvecklingen som sker inom det naturvetenskapliga området. Personalen på
programmet är behörig i mycket hög grad med stor erfarenhet att undervisa på inom
Naturvetenskapsprogrammet. Eleverna uppvisar mycket goda resultat när det gäller
examensgrad och betygspoäng sett över tid och i förhållande till riket i övrigt. Att även
trivseln på programmet är hög visar elevenkäter som genomförs varje år.
Andelen och antalet elever som söker och antas till Naturvetenskapsprogrammet har
ökat något över tid och både Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium har stora
möjligheter att möta ett utökat söktryck till utbildningen, både vad gäller lokaler och
kompetens inom personalen. Med tanke på att Eskilstunas befolkning växer framöver
ser vi dock inte att NTI:s utökning av antalet elever på Naturvetenskapsprogrammet
skulle påverka vår verksamhet inom den kommunala gymnasieskolan på något
nämnvärt sätt.
Enligt befolkningsprognos 2017-2022 ska antalet 16-åringar nu vara 1 240 och år 2022
prognostiseras antalet vara 1 443 vilket är en ökning med 203 elever.
Eskilstuna kommun har inga riktlinjer gällande lägsta elevantal per program och
inriktning för att bedriva utbildning av god kvalitet.
Eskilstuna kommun har samverkansavtal med Strängnäs, Flens och Kungsörs
kommuner.
Kommunledningskontorets bedömning
Av det som framförts ovan kan slutsatsen dras att en etablering av
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturkunskap inte skulle påverka
verksamheten inom den kommunala gymnasieskolan på något nämnvärt sätt.
Med stöd i ovanstående redogörelse föreslår kommunledningskontoret att Eskilstuna
ställer sig positiv till NTI-gymnasiets ansökan om utökning.
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Kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut
Kommunstyrelsens utbildningsutskott föreslår i sitt beslut från den 11 april 2017, § 13
att Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
Mot beslutet har Maria Chergui (V) anmält muntlig reservation.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens utbildningsutskotts beslut, innebärande att Eskilstuna kommun
tillstyrker ansökan.
Maria Chergui (V) yrkar på att Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
•

Maria Chergui (V) yrkande om att Eskilstuna kommun avstyrker ansökan.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att Eskilstuna kommun tillstyrker ansökan.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Skolinspektionen
friskolor@skolinspektionen.se
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§ 123
Anmälan av delegationsbeslut i maj 2017
1. KSKF/2017:296 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Deltagande i ECAD konferens 12-13 juni 2017
Kommunledningskontoret har den 3 april 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om
deltagande i ECAD konferens den 12-13 juni 2017 i Kaunas, Litauen, som
anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2017:34 Delegationsrapport – Sålda tomträtter 2017-04-01
Kommunledningskontoret har den 6 april 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande sålda tomträtter 2017-04-01, som anmäls och läggs
till handlingarna.
3. KSKF/2017:35 Delegationsrapport – Omprövning av tomträttsavgälder
2018-04-01
Kommunledningskontoret har den 6 april 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande omprövning av tomträttsavgälder 2018-04-01, som
anmäls och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2017:52 Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-03-07
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 7 mars 2017 anmäls
och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2017:52 Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-04-11
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 11 april 2017
anmäls och läggs till handlingarna
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-05-02

Sida

68(71)

§ 124
Anmälningsärenden i maj 2017
Inga anmälningsärenden till kommunstyrelsens sammanträde den 2 maj 2017.
______
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KSKF/2017:317

§ 125
Extra ärende - Samverkansavtal med IP-Only
Networks AB
Beslut
Samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun och IP-Only Networks AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
april 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige antog i juni
2016 Strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun där förutsättningar för
bredbandsinfrastruktur och kommunens möjligheter och hinder att agera på området
beskrivs. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun som sin viktigaste roll att vara en
möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Eskilstuna
kommun vill underlätta för marknadens aktörer att bygga ut infrastrukturen för de
boendes, företagens och samhällets nytta.
I Bredbandsstrategin för Eskilstuna kommun sätts tre mål för önskad utveckling
ifråga om tillgänglighet till fast och mobil bredbandsinfrastruktur samt
kommunens roll som leverantör av e-tjänster.
En mycket viktig del av detta arbete är en god samverkan med marknadens
aktörer som är de som verkligen ska investera i att bygga nät genom att ha
knutit betalningsvilliga kunder till sig. Detta ärende om samverkansavtal med en
nätaktör handlar om formerna för det arbetet.
För att nå de uppsatta målen om att de flesta invånare och företag ska ha
tillgång till snabbt bredband inom några år krävs en omfattande
fibernätsutbyggnad på kort tid och därmed stor tillgång till kapital. I nuläget ska
nära 90 procent av hushållen i små- och tätort inom Eskilstuna kommun ha
fibernät inom 50 meter från bostaden och 80 procent är anslutna eller kan utan
anslutningskostnad beställa bredbandsabonnemang enligt PTS (Post- och
telestyrelsen). På glesbygden är motsvarande siffror 15 procent och 13 procent,
det vill säga att det är en stor utbyggnad av bredband som återstår över
geografiskt stora delar av Eskilstuna kommun.
Eskilstuna kommun och IP-Only Networks AB har som målsättning att av alla
hushåll och företag bör;
80 procent ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund senast år 2018. I
oktober 2016 var nivån enligt Post- och telestyrelsen 75 procent.
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95 procent ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund senast år 2020.
En viktig uppgift för Eskilstuna kommun är att stötta och stimulera den fortsatta utbyggnaden och vidareutvecklingen av fiberinfrastrukturen i kommunen
och mot bakgrund av det föreslås detta samverkansavtal.
Utifrån hur utbyggnaden och nätägandet ser ut hittills inom Eskilstuna
kommuns yta är bedömningen att det är en fördel med flera aktiva nätaktörer
på marknaden för Eskilstunas del. Det föreslagna samverkansavtalet kommer
därför troligen att följas av fler liknande avtal med andra nätaktörer för bästa
möjliga utveckling av bredbandstillgång för kommuninvånarna.
Det är IP-Only Networks AB som ska bekosta utbyggnaden, drift- och
underhåll av sitt öppna fibernät och svara för anslutning av slutkunder.
Eskilstuna kommun ska inte bära någon ekonomisk risk eller något ansvar, utan
hela verksamhetsrisken och försörjningsskyldigheten vilar på IP-Only Networks
AB. För att säkerställa utbygganden ska IP-Only Networks AB och Eskilstuna
kommun gemensamt ta fram en övergripande utbyggnadsplanering.
IP-Only Networks AB åtar sig att bygga ett öppet och konkurrensneutralt
fibernät i kommunen där slutkunder kan ansluta sig och därmed ges full
valfrihet att erhålla ett brett utbud av tjänster såsom internet, telefoni och TV
(bredbandstjänster) från olika aktörer som tillhandahåller sådana
bredbandstjänster (tjänsteleverantörer). IP-Only Networks AB ska enbart verka
som en neutral operatör på privatkundsmarknaden och åtar sig att ansluta
tjänsteleverantörer på konkurrensneutrala villkor till Fibernätet och inte
otillbörligen utestänga någon tjänsteleverantör från att sälja bredbandstjänster
till slutkunder.
Parterna ska vidare föra en dialog kring och tillsammans se över möjligheterna
att nyttja befintlig infrastruktur med syftet att främja utbyggnaden av bredband i
hela kommunen.
Eskilstuna kommun åtar sig att vara behjälplig med utbyggnaden av Fibernätet
vad avser tillståndsfrågor, markfrågor, bygglov och andra kommunala frågor
inom ramen för det kommunala uppdraget och i enlighet med vad som anges i
Bilaga markavtal, tillhörande ärendet, vilket reglerar villkoren för upplåtelse av
nyttjanderätt m.m. till kommunal mark. Detta avtal är tecknat 2016 baserat på
Sveriges Kommuner och Landstings standardavtal.
Eskilstuna kommun har förståelse för att en förutsättning för en storskalig
utbyggnad i kommunen är att moderna förläggningsmetoder (såsom fräsning
och micro-trenching) kan användas vid utbyggnaden av Fibernätet. Eskilstuna
kommun åtar sig att informera IP-Only Networks AB om befintlig kanalisation
och/eller svartfiber som kan användas för utbyggnaden av Fibernätet samt
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löpande informera IP-Only Networks AB om planerad utbyggnad av ny
kanalisation.
Eskilstuna kommun åtar sig att erbjuda samförläggning där så är möjligt, för att
minimera intrång i mark och parallella grävarbeten, till exempel då kommunen
utför anläggningsarbeten.
Finansiering sker inom ramen för kommunledningskontorets löpande arbete i form av
arbetstid.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Erika Rydja Sandvik (L)
samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag,
innebärande att samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun och IP-Only Networks
AB godkänns.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
IP-Only Networks AB
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