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Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Magnus Arreflod (MP)
Lars Andersson (S)
Faisal Hassan (MP)
Karola Bast (S)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Gunilla Cederfjord (S)
Ronny Ilhag (MP)
Mikael Edlund (S)
Marielle Lahti (MP)
Inger Eriksson (S)
Maria Chergui (V)
Ove Eriksson (S)
Maria Forsberg (V)
Lisa Friberg (S)
Joel Hamberg (V) §§ 201-205, §§ 207-216
Geerth Gustavsson (S)
Alar Kuutmann (V)
Magnus Hansson (S)
Solveig Pohjola (V) ersätter Firat Nemrud (V)
Sarita Hotti (S)
Anette Stavehaug (V)
Hans Bergström (S) ersätter Abdirisak Hussein (S) § 206,
Niklas Frykman (L)
§§ 208-245
Stefan Krstic (L)
Deria Ilia (S)
Jan Svensson (L) ersätter Erika Rydja Sandvik (L)
Theresia Jansson (S)
Helen Wretling (L) §§ 201-205, §§ 207-213, § 215
Marianne Jonsson (S)
Lotta Jonsson (KD)
Björn Larsson (S) ersätter Mona Kanaan (S) § 214, §§ 216-245
Kim Fredriksson (SD)
Benny Karlsson (S)
Bengt Andersson (SD)
Lars-Göran Karlsson (S)
Anton Berglund (SD)
Nicklas Karlsson (S)
Benny Ekström (SD)
Eine Ikonen (S) ersätter Majo Kuusikoski (S)
Elin Blomberg (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Teresa Laurén (S) §§ 201-205, §§ 207-213, § 215
Aila Johansson (SD) §§ 201-205, §§ 207-213, § 215
Carin Zaric (S) ersätter Teresa Laurén (S) § 206, § 214, §§ 216-245 Tobias Gustafsson (SD) ersätter Aila Johansson (SD)
Eva-Lena Plantin (S) ersätter Lars G Linder
§ 206, § 214, §§ 216-245
Sirpa Mäkipää (S)
Stig Johansson (SD)
Timothy Stayton (S)
Per Johnsson (SD)
Marie Svensson (S)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Nina Tuncer (S)
Adam Marttinen (SD) § 206, § 214, §§ 216-245
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Annelie Klavins Nyström (M)
§§ 201-205, §§ 207-213, § 215
Ann Berglund (M)
Anita Nygren (SD)
Johan Bergquist (M)
Seppo Vuolteenaho (SD)
David Dishart (M)
Laszlo von Óvári (SD)
Göran Gredfors (M)
Aza Safari (-)
Thomas Hylvander (M)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Håkan Linnskog (M) ersätter Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Vakant (KD)
Torbjörn Olsson (M)
Ann-Louise How Ling (S) ersätter Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M) ersätter Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 27 oktober
Klockan 09:00-12:00: §§ 201-205, §§ 207-213, § 215
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:40: fortsättning § 214, §§ 216-245, § 206
______
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KSKF/2016:3

§ 201
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______
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KSKF/2016:2

§ 202
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
• Sofia Gustafsson (M) avsägelse som ledamot i socialnämnden.
• Nathalie Vilenius (M) avsägelse som ledamot i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
• Mahabad Minozada (S) avsägelse som ersättare i Eskilstuna
kommunfastigheter AB.
• Jimmy Häll (S) avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
• Mohammad Deravian (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden.
• Annelie Klavins Nyström (M) avsägelse som gruppledare.
2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 27 oktober
2016 till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Börje Lindqvist (M)
efter Nathalie Vilenius (M)
Ersättare
Gunilla Ternet (M)
efter Börje Lindqvist (M)
Ersättare
Stefan Biscevic (M)
efter Alexander Lundvall (M)
Arvodeskommittén, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Birgitta Eriksson (MP)
efter Linnéa Elvesjö (MP)
Kommunfullmäktiges valberedning, från och med den 27 oktober 2016 till och
med den 14 oktober 2018.
Ersättare
Marielle Lahti (MP)
efter Linnéa Elvesjö (MP)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Vakant (S)
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efter Jimmy Häll (S)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 27 oktober 2016 till och
med den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (KD)
efter Alara Shwan Taher (KD)
Politiska gruppledare, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31
december 2018.
Vakant (M)
efter Annelie Klavins Nyström (M)
Socialnämnden, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Tibor Sjöberg (M)
efter Sofia Gustafsson (M)
Ersättare
Robert Åsbacka (S)
efter Mohammad Deravian (S)
Ersättare
Torbjörn Andersson (M)
efter Tibor Sjöberg (M)
Trygga Eskilstuna, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Magnus Arreflod (MP)
efter Helena Hirvi Ringmar (MP)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 27 oktober 2016 till och med den
31 december 2018.
Ledamot
Ulf Isaksson (MP)
efter Linnéa Elvesjö (MP)
Överförmyndarnämnden, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Elias Catano (V)
efter Karin Wretling (V)
Ersättare
Ida Myrbäck (V)
efter Elias Catano (V)
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, från och med den 27 oktober 2016 till och
med nästa ordinarie bolagsstämma 2017.
Suppleant
Anna Mattsson (S)
efter Mahabad Minozada (S)
Eskilstuna Källsta 1:3 AB, från och med den 27 oktober 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
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Ledamöter

Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Lyktan 3 AB, från och med den 27 oktober 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Låset 5 AB, från och med den 27 oktober 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Eskilstuna Löddret 5 AB, från och med den 27 oktober 2016 till och med nästa
ordinarie bolagsstämma 2017.
Ordförande
Johan Holmqvist (Ober. ledamot nominerad av M)
Ledamöter
Hans Ekström (S)
Lennie Frykman (L)
Lekmannarevisor
Tomas Gustafsson
Lekmannarevisor ersättare Majvor Gyllhamn
Stiftelsen Barvagården, från och med den 27 oktober 2016 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Ersättare ombud
Vakant (C)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 27 oktober 2016 till och
med den 31 december 2019.
Nämndeman
Nämndeman
Nämndeman
Nämndeman

Johan Sandberg (V)
efter Helena Andersson Tsiamanis (V)
Vakant (SD)
efter Tatjana Gudmundsgårdh (SD)
Vakant (SD)
efter Mikael Strömberg (SD)
Vakant (M)
efter Isabelle Lundin (M)
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
oktober 2016 med avsägelser samt val av ledamöter och ersättare.
Sofia Gustafsson (M), Annelie Klavins Nyström (M), Mahabad Minozada (S), Jimmy
Häll (S) och Mohammad Deravian (S) har inkommit med avsägelser från uppdrag i
Eskilstuna kommunkoncern.
Eskilstuna Tingsrätt har beviljat Tatjana Gudmundsgårdh (SD), Helena Andersson
Tsiamanis (V), Mikael Strömberg (SD) och Isabelle Lundin (M) entlediganden från
uppdragen som nämndemän.
Vid dagens sammanträde kommer kommunfullmäktige att behandla ett ärende om
inrättande av fyra nya bolag.
Valberedningen föreslår att inkomna avsägelser beviljas, samt att val och fyllnadsval
genomförs till vakanta platser enligt ovan.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2016:4

§ 203
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Följande frågor i aktuella kommunala angelägenheter ställs och besvaras under
sammanträdet.
a) Fråga om remissinstanser i ärendet om samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna
Ställs av Alar Kuutmann (V).
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
b) Fråga om remissinstanser i ärendet om samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna
Ställs av Magnus Arreflod (MP).
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
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KSKF/2016:503

§ 204
Svar på interpellation - Barnens bästa måste gå i
förstahand; Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk
omsorg
Marielle Lahti (MP) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation – Barnens
bästa måste gå i förstahand; Fråga om den praktiska hanteringen av
fyramånadersregeln samt borttagen pedagogisk omsorg. Interpellationen ställs till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2016, § 197, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) besvarar
interpellationen.
Marielle Lahti (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M), Marielle Lahti (MP), Faisal Hassan
(MP) samt Lotta Jonsson (KD) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:504

§ 205
Svar på interpellation - Riktlinjer för att motverka
trångboddhet
Maria Chergui (V) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation – Riktlinjer
för att motverka trångboddhet. Interpellationen ställs kommunstyrelsens ordförande
Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016, § 198, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) samt Kim
Fredriksson (SD) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:505

§ 206
Svar på interpellation - Utredningen om
samorganisering mellan Eskilstuna och Torshälla
Magnus Arreflod (MP) har den 21 september 2016 lämnat in en interpellation –
Utredningen om samorganisering mellan Eskilstuna och Torshälla. Interpellationen
ställs kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2016, § 199, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Magnus Arreflod (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) Magnus Arreflod (MP), Alar Kuutmann
(V) samt Marielle Lahti (MP) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
______
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KSKF/2016:496

§ 207
Delårsrapport 2 2016 för Eskilstuna kommun
Beslut
Delårsrapport 2 år 2016 för Eskilstuna kommun läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram delårsrapport 2 år 2016 för Eskilstuna
kommun, daterad den 6 oktober 2016. Delårsrapporten föreslås läggas till
handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 174, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2016:459

§ 208
Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB
Beslut
1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut 82 miljoner
kronor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 82 miljoner kronor, det vill säga öka
kommunens skulder med 82 miljoner kronor, för att vidareutlåna dessa till
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Strängnäs Energi
och Miljö AB:s styrelse har kommit in med en begäran till kommunledningskontoret
om upplåning. Av styrelseprotokollet framgår att de önskar uppta ett lån hos
Eskilstuna kommuns internbank om 82 miljoner kronor för att förvärva
anläggningstillgångar från Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och
miljö elnät AB, SEVAB Strängnäs Energi AB samt SEVAB Nät AB till ett
sammanlagt värde av 81 651 410 kronor. Kommunledningskontoret föreslår att en
marknadsmässig kreditränta ska sättas, motsvarande vad ett privat bolag inom samma
bransch skulle erhålla.
Regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun gällande Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB finns sedan tidigare upprättat (kommunstyrelsens
beslut 2016-03-01, § 30 – Regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs
kommun för ESEM – Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB). Beslutet om
utlåning förutsätter att även Strängnäs kommunfullmäktige godkänner utlåningen till
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 176, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Finansiering
För att kunna låna ut pengarna behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna
summan, det vill säga öka kommunens skulder med 82 miljoner kronor. Upplåningen
avser vidareutlåning till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
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______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
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KSKF/2016:473

§ 209
Återuppbyggnad av Sågarsvedets barnkoloni
Beslut
1. Sågarsvedets barnkoloni återuppbyggs.
2. Socialnämndens investeringsbudget tillförs i komplettering årsplan 2017 totalt
16 miljoner kronor för investeringar i Sågarsvedets barnkoloni för
återuppbyggnaden.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att socialförvaltningen har under
många år bedrivit koloniverksamhet på Sågarsvedet under sommaren och har under
för- och eftersäsong hyrt ut Sågarsvedet till de organisationer som har funnit gården
lämplig för olika sammankomster. Gårdens huvudbyggnad brann ned i oktober 2015.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett kostnadsbedömt förslag för
återuppbyggnad och en viss standardhöjning vilket skulle tillåta bättre
uthyrningsmöjligheter av gården samt en viss tillgänglighetsanpassning av gården.
Återuppbyggnaden är beräknad till 10,9 miljoner kronor och standardhöjning samt
tillgänglighetsanpassning till 4,7 miljoner kronor. Sammantaget innebär det en
investering på cirka 16 miljoner kronor. Försäkringbolaget beräknas ersätta den
nedbrunna byggnaden med 5-8 miljoner kronor.
För att möjliggöra start av verksamhet till sommaren 2017 behöver vissa markarbeten
startas tidigt under hösten. Mot denna bakgrund behöver beslut tas om
återuppbyggnad innan den kompletterande årsplanen beslutas.
Hållbar utveckling och en effektiv organisation
Sågarsvedet är idag en väl inarbetad institution vad gäller koloniverksamheten i
kommunen och många är de som under årens lopp har åtnjutit dess läge och fina
natur. Denna investering skulle ge Sågarsvedet möjlighet att under många år till
fungera som en kursgård för kommunens barn och ge avlastning bland de barn som
bäst behöver möjlighet att uppleva naturen och kamratskapen, men också en
möjlighet för deras föräldrar, som annars kanske saknar ekonomiska möjligheter, att
ge sina barn ett innehållsrikt sommarlov.
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Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 179, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V), Lillemor Nordh (C), Kim Fredriksson (SD),
Jimmy Jansson (S), Magnus Arreflod (MP), Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD)
samt Jan Svensson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2016:462

§ 210
Kommungemensam internkontroll 2017 för
Eskilstuna kommun
Beslut
1. Kommunövergripande kontrollområden för 2017:
− Uppföljning av hur förvaltningar och bolag säkerställer momshantering.
− Återkontroll av 2014 års internkontrollarbete gällande kontinuitetsplaner och
värdebaserade samtal.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade anvisningar för
nämndernas internkontrollplaner för 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2016. Kommunsstyrelsen har enligt kommunallagen det övergripande
ansvaret för att det finns en god internkontroll. Nämnder och styrelser har det yttersta
ansvaret för internkontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Internkontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar
alla system, processer och rutiner. Internkontrollens syfte är att uppnå:
− Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
− Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
− Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
Genom god internkontroll vill Eskilstuna kommunkoncern skapa förtroende hos
invånare, kunder och medarbetare.
Nämnder och styrelser ska anta sina specifika internkontrollplaner senast i januari
2017. Inför det ska kommunstyrelsen anta för kommunkoncernen gemensamma
internkontrollområden. För 2017 föreslås följande koncernövergripande
kontrollområden:
Uppföljning av hur förvaltningar och bolag säkerställer ”momshantering”.
Det innebär att följa upp om det finns anvisningar och rutiner för att säkerställa
redovisning av mervärdesskatt enligt gällande lagstiftning och praxis, samt att
anvisningar och rutiner tillämpas och att eventuella avvikelser hanteras. Avvikelser
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från att följa lagstiftning och praxis för mervärdeskatt kan medföra kostsamma
påföljder för kommunkoncernen.
Återkontroll av 2014 års internkontrollarbete.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2015 om återkontroll av
kontinuitetsplaner på grund av avvikelser och i vissa fall avsaknad av planerna att
säkerställa hantering av kortare eller längre it avbrott. Brister i hantering av it avbrott
kan få stora konsekvenser då verksamheterna är allt mer beroende av IT-system i den
dagliga driften. Även en återkontroll av värdebaserade samtal behöver göras då området
är relativt nytt och vi behöver säkerställa att samtal kring korruption, mutor och jäv är
återkommande. Eventuella avvikelser i vårt agerande skulle kunna leda till stora
konsekvenser och påverkar allmänhetens förtroende för hur kommunkoncernen
sköter sina verksamheter.
Internkontrollområdena har arbetats fram av internkontrollnätverket och förankrats i
processledningsgrupp kvalitet. Upplägg av arbetet, anvisningar och genomförande,
hålls samman av internkontrollnätverket.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 180, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
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KSKF/2016:465

§ 211
Godkännande av överlåtelse av
näringslivsfastigheter från Eskilstuna
Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik och
Etablering AB
Beslut
1. Eskilstuna kommun godkänner att Eskilstuna Kommunfastigheter AB
överlåter fastigheterna Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 samt Löddret 5 till
Eskilstuna Logistik och Etablering AB eller dess dotterbolag.
2. Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag har rätt att genom
kommunens internbank låna upp pengar för köp av fastigheterna Källsta 1:3,
Lyktan 3, Låset 5 samt Löddret 5.
3. Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkänns förvärva eller bilda fyra
aktiebolag.
4. Bolagen ska ges firma Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag, Eskilstuna Lyktan 3
Aktiebolag, Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag och Eskilstuna Löddret 5
Aktiebolag.
5. Bolagsordning för Eskilstuna Källsta 1:3 Aktiebolag enligt bilaga 1, tillhörande
ärendet, godkänns.
6. Bolagsordning för Eskilstuna Lyktan 3 Aktiebolag enligt bilaga 2, tillhörande
ärendet, godkänns.
7. Bolagsordning för Eskilstuna Låset 5 Aktiebolag enligt bilaga 3, tillhörande
ärendet, godkänns.
8. Bolagsordning för Eskilstuna Löddret 5 Aktiebolag enligt bilaga 4, tillhörande
ärendet, godkänns.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
september 2016. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har efter bolagsutredningen fått i
uppdrag att göra en översyn av näringslivsfastigheterna för att se vilka som är lämpliga
att sälja till Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Styrelsen för Eskilstuna
Kommunföretag AB har efter översynen av näringslivsfastigheterna fattat beslut den
16 augusti 2016-08-16, § 10 om vilka fastigheter som kan överlåtas från Eskilstuna
Kommunfastigheter AB till Eskilstuna Logistik Etablering AB. Fyra fastigheter
föreslås att i en första etapp flyttas över. Därefter kommer fler att utredas innan det
eventuellt kan bli aktuellt med en överflytt. De fastigheter som föreslås överflyttas är
Källsta 1:3, Lyktan 3, Låset 5 och Löddret 5.
Fastigheterna kommer enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige den 10 december
2015, § 283, fjärde punkten att överföras till bokfört värde.
Fastigheterna Tackjärnet 1 och Frimuraren 2 har tidigare diskuterats med avseende på
möjlig framtida trafiklösning kring planskild korsning väg/järnväg. Dessa kommer
utredas ytterligare innan ställning kan tas för överlåtande.
Fastigheterna del av Nithammaren 8, Nordstjärnan och Skolmästaren 1 och 2 som
idag är klassade som näringslivsfastigheter kommer inte överlåtas då de ska omvandlas
till bostäder.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB godkänns förvärva eller bilda fyra aktiebolag för
att överföra respektive fastighet till vardera bolag. Det har blivit allt vanligare att
förvärva fastighet genom att ett aktiebolag köps in. Ett sådant upplägg har både
ekonomiska och affärsmässiga fördelar.
Finansiering
Fastigheterna säljs mellan bolagen till bokfört värde. Eskilstuna Logistik och
Etablering AB eller dess dotterbolag lånar pengar av kommunens internbank med
motsvarande belopp. Eskilstuna kommunfastigheter AB minskar samtidigt sina
skulder med försäljningsvärdet. Det innebär på kommunkoncernnivå att lånebelopp
förs mellan säljare och köpare och att koncernens totala skulder inte ökar.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 183, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Maria Chergui (V), Jimmy Jansson (S), Marielle Lahti (MP), Niklas Frykman (L), Arne
Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Lars Andersson (S) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
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KSKF/2016:172

§ 212
Godkännande av justerat aktieöverlåtelseavtal
avseende Eskilstuna kommuns försäljning av
aktierna i firman Gjutaren i Torshälla AB, org.nr:
556471-7030
Beslut
1. Justerat aktieöverlåtelseavtal avseende Gjutaren i Torshälla AB,
organisationsnummer 556471-7030, enligt bilaga 1, tillhörande ärendet,
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna aktieöverlåtelseavtalet
med mandat att göra mindre redaktionella ändringar i avtalet om så krävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
september 2016. Aktiebolaget Gjutaren i Torshälla AB består av fastigheten Torshälla
4:45. Den tidigare industrifastigheten är strategiskt belägen längs Storgatan 12 i
centrala Torshälla. Aktiebolaget köptes in av Eskilstuna kommun 2013 när det var ute
till försäljning.
Kommunfullmäktige har sedan tidigare godkänt aktieöverlåtelseavtalet avseende
Gjutaren i Torshälla AB, kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2016, § 125. Parterna
har nu funnit behov av att förtydliga vissa delar i avtalet. Parterna är överens om
fastighetens värde om 4 miljoner kronor, som är bolagets enda tillgång, men bolagets
skulder samt tillägg för ej redovisad skattefordran behöver förtydligas.
Förtydligandet avser framförallt följande:
Köpeskillingen för Aktierna ("Köpeskillingen") ska motsvara Eget Kapital i Bolaget
(positivt eller negativt) per Tillträdesdagen med tillägg för skillnaden mellan
överenskommet marknadsvärde för Fastigheten, 4 miljoner kronor ("Överenskommet
Fastighetsvärde"), och Fastighetens bokförda värde enligt Tillträdesbokslutet, samt
med tillägg för ej redovisa skattefordran om cirka 118 000 kronor. Den totala
ersättningen för Aktierna ska motsvara köpeskillingen.
Vid tillträdesbokslutet löser köparen bolagtes skuld till Eskilstuna kommuns
internbank om cirka 877 000 kronor. Beräknad intäkt från aktieförsäljningen blir då
cirka 3,25 miljoner kronor.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Försäljning av den strategiskt belägna fastigheten Torshälla 4:45 till den lokala
exploatören skapar möjligheter för Torshälla stads långsiktiga utveckling.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 184, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP), Lars-Göran Karlsson (S), Jimmy Jansson (S), Maria Chergui
(V), Alar Kuutmann (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
Aktiebolaget i Torshälla AB
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KSKF/2016:471

§ 213
Ansökan om ändring av föreskrifter för Carl Carlsson
Gyllenhielms stiftelse och ansökan om att få sälja
fast egendom
Beslut
1. Ansöka om permutation (ändring) hos Kammarkollegiet av föreskrifterna för
Carl Carlsson Gyllenhielms stiftelse till att bli en stiftelse som delar ut
stipendier för utbildning.
2. Ansöka hos Kammarkollegiet om att få sälja del av fast egendom som ägs av
Carl Carlsson Gyllenhielms stiftelse.
3. Intäkter från försäljningen av den fasta egendomen ska gå till Carl Carlsson
Gyllenhielms stiftelse att läggas till stiftelsens fond. Avkastningen från fonden
ska användas till utdelning av stipendier för studier.

Deltar ej
Niklas Frykman (L) deltar ej i överläggningarna.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Helena Hirvi Ringmar (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2016. Eskilstuna kommun förvaltar Carl Carlsson Gyllenhielms stiftelse,
nedan Gyllenhielmska stiftelsen. Gyllenhielmska stiftelsen äger fastigheten Sundby 5:1
i Eskilstuna kommun, karta bilaga 1 tillhörande ärendet, som består av tre skiften. Ett
skifte som huvudsakligen innehåller en äldre skolbyggnad, lärarbostad, flera byggnader
av uthuskaraktär och en mindre åker samt två åkerskiften.
År 1629 upprättade Carl Carlsson Gyllenhielm, riksråd, riksamiral och halvbror till
Gustav II Adolf en donation, bilaga 2 tillhörande ärendet. Donationen som innebar
grundandet av en folkskola på landet, benämnd Sundby skola/Gyllenhielmska skolan,
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innehöll mark för skoltomt och åkerjord för lärarens försörjning. Denna mark utgör
fastigheten Sundby 5:1 i Eskilstuna kommun. På Sundby 5:1 finns bland annat en
äldre skolbyggnad med tillhörande lärarbostad. Donationen från Carl Carlsson
Gyllenhielm blev genom ett förordnande av Kungl. Maj:t år 1928 en stiftelse benämnd
Carl Carlsson Gyllenhielms stiftelse, bilaga 3 tillhörande ärendet. Det är föreskrifter
från detta förordnande som styr Eskilstuna kommuns förvaltning av Gyllenhielmska
stiftelsen. Såväl donationshandlingar som föreskrifterna i Kungl. Maj:ts förordnande
förutsätter att det bedrivs skolverksamhet i Gyllenhielmska skolan på Sundby 5:1.
Skolverksamheten är nedlagd sedan 1987 och skolans sista lärarinna flyttade från
lärarbostaden i maj 2016. Eftersom verksamheten vid skolan har upphört har
stiftelsens föreskrifter blivit otidsenliga och är i de flesta fall inte längre möjliga att
uppfylla.
Gyllenhielmska stiftelsens inkomster för Sundby 5:1 täcker inte kostnaderna för drift,
underhåll och förvaltning:
Hyresintäkt (lärarbostad) år 2015 var 60 000 kronor (varmhyra).
Arrendeintäkterna år 2015 var 6 875 kronor.
Förvaltningskostnad för lärarinnebostad, Gyllenhielmska skolan samt skoltomt år
2015 var 135 856 kronor (exklusive uppvärmning).
Ändrade miljökrav för avlopp innebär kostnader för anslutning till kommunalt vatten
och avlopp. Kostnader för anslutning (inklusive bredband) beräknas tillsammans med
andra renoveringsbehov till minst 500 000 kronor.
Med anledning av byggnadernas bakgrund som skola och lärarbostad har Eskilstuna
kommun hittills bekostat förvaltning samt drift och underhåll av byggnaderna på
Sundby 5:1.
Detta ärende syftar till ändrade föreskrifter för Gyllenhielmska stiftelsen, bilaga 4
tillhörande ärendet, samt att få rätt att sälja den del av fastigheten Sundby 5:1 som
utgör skoltomten.
Enligt Kungl. Maj:ts förordnande är det möjligt för stiftelsen att äga mark under
förutsättning att denna arrenderas ut på förmånligast möjliga sätt. Bedömningen är att
det är en bra placering för stiftelsen att fortsätta äga och arrendera ut den del av
Sundby 5:1 som inte utgörs av skoltomten.
I dagsläget används Gyllenhielmska skolan till bridgespel två kvällar i veckan och står i
övrigt oanvänd. Eskilstuna kommun har haft dialog om Gyllenhielmska skolan med
Sundbyholms stråket och Stiftelsen Sundbyholm.
Finansiering
Kostnaderna för utredning har skett inom ramen för den löpande verksamheten.
Kostnaderna för lantmäteriförrättning och försäljning finansieras av intäkterna från
försäljning av del av fastigheten.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Den hållbara utvecklingen främjas genom en mer ändamålsenlig användning av
fastigheten. Eskilstuna kommun sparar resurser genom en effektivare förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 188, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Helena Hirvi Ringmar (MP) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras. Om
ärendet inte återremitteras yrkar Helena Hirvi Ringmar (MP) på ändring; att
permutationen av föreskrifterna ska innebära modernisering utan att ändra den
ursprungliga meningen (bilaga B + C).
Arne Jonsson (C) samt Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
•

Arne Jonssons (C) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.

•

Helena Hirvi Ringmars (MP) yrkande om återremiss av ärendet.

•

Helena Hirvi Ringmars (MP) ändringsyrkande om att permutationen av
föreskrifterna ska innebära modernisering utan att ändra den ursprungliga
meningen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige får
ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag får kommunfullmäktige därefter
ta ställning till Arne Jonssons (C) med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens
förslag mot Helena Hirvi Ringmars (MP) förslag på ändring. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Arne Jonssons (C) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kammarkollegiet
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KSKF/2016:119

§ 214
Svar på motion om kameraövervakning i
brottsutsatta bostadsområden
Beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström
(SD), Elin Blomberg (SD), Tobias Gustafsson (SD), Stig Johansson (SD), Per
Johansson (SD), Mikael Strömberg (SD), Adam Marttinen (SD), Anita Nygren (SD),
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Laszlo von Óvári (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 juli
2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Adam Marttinen (SD) har den 9 februari
2016 lämnat in en motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt arbeta för att polisen
får tillgång till kameraövervakning i Eskilstunas mest brottsutsatta bostadsområden.
Motionen hänvisar till andra områden i Sverige som har infört kameraövervakning för
att uppmärksamma, förebygga och förhindra fortsatt allvarlig brottslighet.
Kameraövervakningen bör, enligt motionen, vara så omfattande att det går att följa
rörelsemönster i och kring brottsutsatta bostadsområden. Utgångspunkten ska vara att
kameraövervakning sker dygnet runt under en så lång temporär tid som krävs för att
just uppmärksamma, förebygga och förhindra fortsatt allvarlig brottslighet.
Motionen remitterades till Trygga Eskilstuna för yttrande.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunen har genom Trygga Eskilstuna ett forum där olika aktörer som arbetar
med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder samlas. Statistiken visar vilka
områden i kommunen som är mest brottsutsatta men vilken åtgärd som passar bäst
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för just det områden kan variera. Det finns inte tillräckligt med underlag som visar att
kameraövervakning generellt sätt är det mest effektiva verktyget för att arbeta
brottsförebyggande. I en del fall kan kameraövervakning vara den metod som bedöms
vara mest lämplig, i andra inte.
Tillstånd för kameraövervakning beslutas av länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen beslutar
om tillstånd till kameraövervakning ska den kommun där övervakningen ska ske få
tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt. Ett sådant yttrande bör innehålla dels en
bedömning av hur kommunens ser på intresset av att övervaka platsen, dels hur en
sådan kameraövervakning påverkar den personliga integriteten. Hur kommunen ser på
dessa båda dessa aspekter av ett kameraövervakningsärende beror på
omständigheterna i det enskilda fallet. Kommunen kan inte föregripa bedömning av
framtida kameraövervakningsärenden och meddela att den aktivt ska arbeta för att
polisen ska få tillgång till kameraövervakning av brottsutsatta bostadsområden.
Däremot jobbar kommunen i nära samarbete med polisen för att gemensamt hitta de
bästa brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärderna för respektive brottsutsatt
bostadsområde. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 190, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Adam Marttinen (SD), Kim Fredriksson (SD), Laszlo von Óvári (SD) samt Mikael
Strömberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Jansson (S), Timothy Stayton (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M),
Annelie Klavins Nyström (M), Niklas Frykman (L), Lotta Jonsson (KD) samt Marielle
Lahti (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen anses
besvarad.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen anses besvarad.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på motionen.

•

Adam Marttinens (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag om att motionen anses besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
Trygga Eskilstuna, för kännedom
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KSKF/2016:217

§ 215
Svar på motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i
Eskilstuna
Beslut
1. Motionens första och andra beslutssats bifalles.
2. Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Torshälla stads nämnd och
vård- och omsorgsnämnden utreda kvinnors behov av särskilt stöd för att
komma ur ett missbruk, samt se över dagens befintliga stöd med målsättning
att nå fler kvinnor. Utredningen ska även undersöka behovet av ett
lågtröskelboende för kvinnor. Utredningen ska lämnas in till
kommunfullmäktige senast den 2 augusti 2017.
3. Motionens tredje beslutssats förklaras besvarad.

Reservation
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel Hamberg (V), Anette Stavehaug (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L) samt Aza Safari (-) reserverar
sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
C).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Maria Chergui (V), Maria
Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V) och Marcus
Helgstrand (V) har den 15 mars 2016 lämnat in en motion - Ett Hemlaås för kvinnor
behövs i Eskilstuna. Motionärerna yrkar på att:
1. Eskilstuna kommun utreder kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur
ett missbruk samt ser över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler
kvinnor.
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2. Eskilstuna kommun utreder behovet och förutsättningarna för ett
lågtröskelboende för kvinnor, likt Hemlaås.
3. Eskilstuna kommun om utredningen visar på ett behov därefter inrättar ett
sådant boende.
Ärendet remitterades till jämställdhetsberedningen, socialnämnden och Torshälla
Stads nämnd. Samtliga nämnder har lämnat yttrande. Jämställdhetsberedningen avstår
från att yttra sig. Socialnämnden och Torshällas stads nämnd yttrycker ett behov av att
utreda frågan om stöd till kvinnor i missbruk. Kommunledningskontoret föreslår att
motionen två första beslutssatser bifalls, motionens tredje beslutssats avslår och att
utredningen ska genomföras av socialnämnden, Torshälla stads nämnd samt vård- och
omsorgsnämnden.
Kommunledningskontorets synpunkter
Av nämndernas yttrande framkommer att det finns ett behov av att titta närmare på
frågan om kvinnors behov av särskilt stöd för att komma ur ett missbruk samt ser
över dagens befintliga stöd med målsättning att nå fler kvinnor. Socialnämnden lyfter
upp vikten av involvera fler kompetenser i utredningen och utifrån den komplexa
problematik som nämnden beskriver att missbrukande kvinnor ofta befinner sig i.
Därför föreslår kommunledningskontoret att uppdraget att genomföra utredningen
ges till socialnämnden, Torshälla stads nämnd och vård- och omsorgsnämnden.
Socialnämnden får uppdraget att samordna arbetet.
Eskilstuna kommun behöver ha väl fungerande insatser för att möte behov av stöd
från kvinnor och män som befinner sig i missbruk. Utredningens slutsatser ska
återrapporteras till kommunfullmäktige med nämndernas analys om vad som behöver
göras konkret för att stärka stödet till kvinnor i missbruk. Utredningen föreslås
återrapporteras till kommunfullmäktige senast 1 juli 2017.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 191, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Maria Chergui (V), Lotta Jonsson (KD), Ingrid Sermeno Escobar (-), Niklas Frykman
(L) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till motionen.
Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Mikael Edlund (S), Sarita Hotti
(S), Lillemor Nordh (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
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•

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

•

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med Annelie Klavins Nyströms (M) med fleras förslag, innebärande
bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
Socialnämnden, för åtgärd
Torshälla stads nämnd, för åtgärd
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:220

§ 216
Svar på motion om att öka tryggheten på
kommunens badhus
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström
(SD), Elin Blomberg (SD), Tobias Gustafsson (SD), Stig Johansson (SD), Per
Johansson (SD), Mikael Strömberg (SD), Adam Marttinen (SD), Anita Nygren (SD),
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Laszlo von Óvári (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den
15 mars 2016 lämnat in en motion om att öka tryggheten på kommunens badhus.
Motionären skriver att otryggheten på offentliga badhus är av medierapporteringen att
döma ett växande problem som kräver kraftfulla åtgärder. Motionären yrkar på att
kommunfullmäktige ger ansvarigt bolag i uppdrag att öka antalet badvakter, att porta
personer som inte sköter sig och att se över behovet av att införa ordningsvakter.
Ärendet remitterades till Eskilstuna Kommunföretag AB för yttrande. Eskilstuna
Kommunfastigheter AB ansvarar genom affärsområde Bad för badverksamheten på
Munktellbadet i Eskilstuna och har lämnat ett yttrande via Eskilstuna Kommunföretag
AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser att de redan idag har tillräckligt stöd i de
redan beslutade regelverken och anser inte att det finns anledning till ändring.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunens nya badanläggning, Munktellbadet, ska var en attraktiv plats för besökare
och tryggheten är en prioriterad fråga. Munktellbadet gör kontinuerligt
kundundersökningar för att noggrant följa kundernas upplevelse av badet. De gör
kvantitativa undersökningar dagligen med hjälp av digital teknik och olika frågor som
besökarna kan svara på vid sitt besök. Munktellbadet genomför även en årlig,
kvalitativ undersökning med frågor om kundernas upplevelser av badets olika delar.
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Det säkerhetsarbetet som redovistas i yttrandet och den kunddialog som
Munktellbadet har bedöms vara tillräckligt för att hantera badgästernas säkerhet på ett
bra sätt. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 192, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Jansson (S), Benny Karlsson (S), Maria Chergui (V), Alar Kuutmann (V) samt
Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
Eskilstuna Kommunföretag AB, för kännedom
Eskilstuna Kommunfastigheter AB, för kännedom
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KSKF/2016:241

§ 217
Svar på motion om att minska tiggeriet
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD), Benny Ekström
(SD), Elin Blomberg (SD), Tobias Gustafsson (SD), Stig Johansson (SD), Per
Johansson (SD), Mikael Strömberg (SD), Adam Marttinen (SD), Anita Nygren (SD),
Seppo Vuolteenaho (SD) samt Laszlo von Óvári (SD) reserverar sig muntligt mot
beslutet.
Annelie Klavins Nyström (M), Ann Berglund (M), Johan Bergquist (M), David Dishart
(M), Göran Gredfors (M), Thomas Hylvander (M), Håkan Linnskog (M), Lars Olov
Lundkvist (M), Torbjörn Olsson (M), Ann-Louise How Ling (M), Jari Puustinen (M),
Tony Meshko (M), Ulf Ståhl (M), Madeléne Tannarp (M), Servat Barzangi (M) samt
Monika Wikberg (M) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den
26 april 2016 lämnat in en motion om att minska tiggeriet. Motionären yrkar på att
Eskilstuna kommun i sina ordningsföreskrifter lägger till en skrivelse som ger polisen
mandat att avvisa tiggare från offentlig plats.
Motionären hänvisar till kommunerna Södertälje och Katrineholm som i sina
ordningsföreskrifter har en skrivelse där insamling av pengar kräver tillstånd. En
skrivelse som enligt motionären ger polisen mandat att avvisa tiggare från offentlig
plats.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningskontoret
föreslår att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i sitt dokument Några juridiska frågor
gällande utsatta EU-medborgare ifrån juni 2016, att utrymmet för att i lokala
ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri är begränsat, men att en sådan möjlighet troligen
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finns. Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt
trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar
eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik. Ett krav är dock att förbudet är behövs
för att upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller för en föreskrift i lokala
ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri. Föreskrifter i en lokal
ordningsstadga får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Tillsynen av att ordningen på allmän
plats upprätthålls ansvarar Polismyndigheten för. Ingripanden som kan komma att
genomföras för att upprätthålla ordningen sker därför genom Polismyndighetens
försorg.
Kommunledningskontorets bedömning är att ett införande av tillståndskrav i de lokala
ordningsföreskrifterna blir verkningslösa i förhållande till det motionären efterfrågar.
Tiggeri är varken straffbart eller brottsligt enligt svensk lagstiftning. Motionären
hänvisar till Södertälje som har den modell som efterfrågas. Där bötfälldes tre
rumänska medborgare av åklagare efter förhör utifrån Södertäljes lokala
ordningsföreskrifters paragraf om tillståndskrav för pengainsamling. Beslutet
upphävdes sedan av Södertälje tingsrätt då tiggeri inte ansågs vara sådan
insamlingsverksamhet som omfattades av tillståndskravet.
Södertälje tingsrätt konstaterar två saker i prövningen:
1. Att tiggeri, det vill säga att utan erbjudande av någon motprestation utbe sig
om ekonomiskt understöd, inte är straffbart eller annars otillåtet enligt svensk
lag.
2. Tiggeri är insamling av pengar för egen försörjning och är inte
tillståndspliktigt. Detta har tingsrätten kommit fram till efter att ha gått igenom
förarbeten till lagstiftning, ordningslagen, lokala ordningsföreskrifter och
praxis på området.
Motionären hänvisar även till Katrineholms kommun som även den har ett krav på
tillstånd för att samla in pengar. I Katrineholm krävs dock inte tillstånd när:
1. skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande,
2. insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik
Tiggeri är ett passivt sätt att be om pengar och undantas alltså från kravet på tillstånd i
Katrineholms kommun.
Ett annat exempel är Länsstyrelsen i Västmanlands län beslut ifrån den 26 april 2011
(Dnr 213-1208-11) om att Sala kommuns ordningsföreskrifter, där ett generellt förbud
mot tiggeri på offentlig och därmed jämställd plats införts, skulle upphävas.
Länsstyrelsen ansåg bland annat att föreskriften om förbud mot tiggeri inte var
motiverad med hänsyn till ordningen och säkerheten på offentlig plats. Att lägga fram
ett klädesplagg för att samla in pengar ansågs påverka ordningen på den offentliga
platsen i mindre omfattning och insamlingen ansågs vara passiv. Förbudet var för
vidsträckt och enligt länsstyrelsens uppfattning innebar föreskriften vidare ett onödigt
tvång mot allmänheten och en alltför långtgående inskränkning i den enskildes frihet.
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Ett tillstånd, oavsett dess utformning, kräver administration kring formulering och
handläggningsresurser hos polismyndigheten. Kostnaden för själva tillståndet och
tidsmässiga kostnader som handläggningen medför för polismyndigheten kommer att
betalas av den som söker tillstånd. Mindre välgörenhetsorganisationer kan få
svårigheter med de extra kostnader och administration som ett bifall till förslaget
skulle medföra. Det finns även risk att den typen av tillståndsärenden inte prioriteras
bland de tillstånd för andra verksamheter som redan handläggs av polismyndigheten
med väntetider till följd.
Förslaget skulle inte leda till de förväntade effekterna då tiggeri inte finns reglerat i
lagstiftning och att det därför saknas bedömningsgrunder för att väga ett eventuellt
avslag eller beviljande av en ansökan mot. Ett tillståndskrav skulle även påverka
etablerade välgörenhetsaktörer i form av administration, eventuella kostnader och
väntetider. Även polismyndigheten skulle drabbas av en ökad belastning av ärenden
och medföljande kostnader. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 193, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD), Adam Marttinen (SD), Benny Ekström (SD), Mikael
Strömberg (SD), Jari Puustinen (M), Johan Bergquist (M), Thomas Hylvander (M),
Tony Meshko (M) samt Aza Safari (-) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Arne
Jonsson (C), Christina Andersson (C), Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP),
Faisal Hassan (MP), Ronny Ilhag (MP), Lotta Jonsson (KD), Maria Chergui (V), Alar
Kuutmann (V) samt Rebaz Sanar Khadja (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande avslag på motionen.

•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
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Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla
kommunstyrelsens förslag, innebärande avslag på motionen, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag om att bifalla motionen,
röstar NEJ
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Hans Bergström (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Björn Larsson (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Eine Ikonen (S)
Carin Zaric (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Göran Gredfors (M)
Thomas Hylvander (M)
Håkan Linnskog (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
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Torbjörn Olsson (M)
Ann-Louise How Ling (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Servat Barzangi (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Solveig Pohjola (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Jan Svensson (L)
Lotta Jonsson (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Elin Blomberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46
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Omröstningsresultat
Med 46 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 30
NEJ-röster för bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
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KSKF/2016:123

§ 218
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Redovisning av obesvarade motioner läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
september 2016. Enligt 5 kapitlet 33 § kommunallagen (1991:900) bör en motion
beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.
Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning eller låta
beredningen av motionen fortsätta.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka
motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har väckts
i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats. Avstämning har skett med
kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Av sammanställningen för oktober 2016 framgår att det totalt finns 14 motioner som
inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Fyra av motionerna beräknas besvaras
vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. Samtliga motioner har inkommit
under 2016.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 194, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:148

§ 219
Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med
aktiviteter för arbetslösa, invandrare och
pensionärer
Beslut
Medborgarförslaget förklaras besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2016. Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för
arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3
februari 2016.
Medborgarförslaget föreslår att aktiviteter skapas och utvecklas i mötet mellan
invandrare och pensionärer inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen.
Befintliga lokaler kan tas i anspråk. Syftet är att öka kontakten, stärka invandrares
språk- och samhällskunskap i dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig
förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter.
Medborgarförslaget remitterades till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Torshälla Stads nämnd,
kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för interkulturella frågor.
Torshälla Stads nämnd, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunens mötesplatser utvecklas hela tiden utifrån förändrade behov i samhället.
Utvecklingen sker ofta i direkt dialog med de människor som använder möjligheten att
besöka mötesplatserna. Mot bakgrund att kommunen redan idag bedriver
mötesplatser och att det finns möjlighet att redan idag påverka innehållet och
dessutom genom arrangemangsbidrag skapa verksamhet efter önskemål föreslår
kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 195, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______
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Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
Torshälla stads nämnden, för kännedom
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KSKF/2016:151

§ 220
Svar på medborgarförslag - Förnya kommunens
riktlinjer för serveringstider inom restaurang i
centrum, slutet sällskap och utom tätort till samma
riktlinje som ges inom bostadsområde
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
september 2016. Ett medborgarförslag om att förnya kommunens riktlinjer för
serveringstider inom restaurang i centrum, slutet sällskap och utom tätort till samma
riktlinje som ges inom bostadsområde, har lämnats in till kommunfullmäktige den 15
februari 2016.
Ärendet remitterades till miljö- och räddningstjänstnämnden för yttrande. Nämnden
föreslår att medborgaförslaget ska avslås i avvaktan på nya riktlinjer för
alkoholservering.
Det pågår en revidering av kommunens riktlinjer för alkoholservering och miljö- och
räddningstjänstnämnden har uppdraget.
I nuvarande riktlinjer finns följande serveringstider angivna.
− I bostadsområde kan serveringstid beviljas längst till klockan 01:00 fredag–
lördag samt till klockan 23:00 söndag–torsdag.
− Restaurang i centrum får beviljas serveringstillstånd till klockan 02:00.
− Utom tätort kan serveringstid beviljas till klockan 02:00.
− Serveringstid vid slutet sällskap kan beviljas till klockan 02:00.
− Juldagen och nyårsafton kan serveringstid till klockan 03.00 meddelas efter
årlig ansökan
Kommunledningskontorets synpunkter
Medborgarförslaget hänvisar till kommunens handlingsplan mot alkohol, narkotika,
dopning och tobak 2013-2015 i argumentationen för att begränsa möjligheten att
servera alkohol till klockan 01:00 fredag–lördag samt till kl. 23:00 söndag–torsdag.
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Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd är formade utifrån flera aspekter. En
viktig aspekt är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö och för
Eskilstunabornas möjlighet att roa sig under ordnade former. En allt för snäv
begränsning av serveringstider kan leda till andra oönskade effekter som till exempel
illegal försäljning på svartklubbar eller att alkoholkonsumtionen sker i hemmen och då
ofta leder till att alkoholförtäringen ökar.
Eskilstuna kommun arbetar med flera insatser för att minska alkoholens
skadeverkningar. Ett sätt är att erbjuda krögarna utbildning i ansvarsfull
alkoholservering och att ha en regelbunden tillsyn.
Det pågår en revidering av Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering.
Serveringstiderna prövas i samband med revideringen av riktlinjerna.
Kommunledningskontoret bedömer att det tider som gäller idag, tillsammans med
kommunen övriga insatser för att begränsa alkoholens skadeverkningar tillsammans
blir en ansvarfull hållning i frågan och därför bör medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 196, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
Miljö- och räddningstjänstnämnden, för kännedom
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KSKF/2016:370

§ 221
Svar på medborgarförslag - Julkrubba på
Fristadstorget
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
september 2016. Ett medborgarförslag om att under juletid ha en julkrubba på
Fristadstorget, har lämnats in till kommunfullmäktige den 24 maj 2016.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och därefter till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunledningskontoret har inhämtat synpunkter från stadsbyggnadsförvaltningen
samt kultur- och fritidsförvaltningen i handläggningen.
Förslaget är att skapa en julkrubba på Fristadtorget där det i juletid bedrivs olika
aktiviteter. Det skulle, enligt förslagsställare kunna leda till att förstärka det
ekumeniska samarbetet och vara ett kulturellt och konstnärlig projekt där konstnärer
och kreativa människor kan bidra med deras talanger för att skapa en julkrubba som
kan reflektera över vårt det multikulturella i vårt samhälle.
Kommunen uppmuntrar gärna aktörer som vill genomföra aktiviteter på
Fristadstorget. Ett projekt i enlighet med förslagsställarens intentioner kan vara ett
trevligt inslag i det offentliga rummet som kommunen skulle ställa sig positiv till.
Formen med julkrubba hanteras bäst av en fristående organisation och tillstånd för att
använda offentlig plats, som Fristadstorget är, söks hos polisen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 197, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för kännedom
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

48(71)

2016-10-27

KSKF/2016:243

§ 222
Redovisning av medborgarförslag som inte
slutbehandlats i kommunfullmäktige
Beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
september 2016. Från och med 2013 är det möjligt att lämna in medborgarförlag till
Eskilstuna kommun. Ett medborgarförslag ska enligt kommunens bestämmelser
beredas så att beslut tas inom sex månader från det att förslaget väcktes i
kommunfullmäktige. En redovisning över de medborgarförslag som inte beretts
färdigt ska lämnas till kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret tagit fram en rapport som redovisar status för inkomna
medborgarförslag per den 31 augusti 2016.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 145 medborgarförslag, varav 30
stycken hittills under år 2016. Antalet slutbehandlade medborgarförslag uppgår till 118
stycken.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 11 oktober 2016, § 199, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:367

§ 223
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
Konsult och uppdrag
Beslut
Kommunens revisorers rapport "Granskning av Konsult och uppdrag" remitteras till
kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 25 maj 2016 inkommit med rapporten "Granskning av
Konsult och uppdrag".
Rapporten bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2016,
§ 179.
Rapporten ska beredas av kommunstyrelsen och sedan återkomma till
kommunfullmäktige.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag, för åtgärd
Kommunenens revisorer, för kännedom
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KSKF/2016:368

§ 224
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Kommunens revisorers rapport "Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt"
remitteras till kommunstyrelen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 25 maj 2016 inkommit med rapporten "Granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt".
Rapporten bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2016,
§ 180.
Rapporten ska beredas av kommunstyrelsen och sedan återkomma till
kommunfullmäktige.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, för åtgärd
Kommunenens revisorer, för kännedom
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KSKF/2016:492

§ 225
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Avvisa tältarna från Ekeby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att avvisa tältarna från Ekeby, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 15 september 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-27

Sida

52(71)

KSKF/2016:495

§ 226
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Genomför ett samarbetsprojekt i musik
mellan Västerås och Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att genomföra ett samarbetsprojekt i musik mellan Västerås
och Eskilstuna har lämnats in till kommunfullmäktige den 16 september 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till kulturoch fritidsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:508

§ 227
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför avlastningsförbud för biltransporter
på Gap Sundins väg
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa avlastningsförbud för biltransporter på Gap
Sundins väg har lämnats in till kommunfullmäktige den 21 september 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

54(71)

2016-10-27

KSKF/2016:514

§ 228
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låt inte personal på skola och fritidshem
snusa under arbetstid
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att inte låta personal på skola och fritidshem snusa under
arbetstid har lämnats in till kommunfullmäktige den 27 september 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen inhämta yttrande från barnoch utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering
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KSKF/2016:515

§ 229
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Stoppa byggnationen av vindkraftverk på
Kafjärden
Beslut
Medborgarförslaget avskrivs.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att stoppa byggnationen av vindkraftverk på Kafjärden har
lämnats in till kommunfullmäktige den 30 september 2016.
Förslaget omfattar myndighetsutövning i form av beslut om bygglov, något som i
Eskilstuna kommun hanteras av stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämndens
beslut kan inte överprövas av kommunfullmäktige. Stadsbyggnadsnämndens beslut
om bygglov enligt plan- och bygglagen kan av sakägare överklagas till länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen.
Av 12 kapitlet 2 § regeringsformen framgår bland annat att en kommuns beslutande
organ (kommunfullmäktige) inte får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett
särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild.
Kommunfullmäktige har således inte behörighet att bestämma hur stadsbyggnadsnämnden ska besluta i ett ärende om bygglov.
Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avskrivs med
hänvisning till att det inte uppfyller de formella krav som ställs på medborgarförslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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KSKF/2016:520

§ 230
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bestäm att endas svenska får talas i
kommunens verksamheter
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att endast svenska ska få talas i kommunens verksamheter
har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 oktober 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-27

Sida

57(71)

KSKF/2016:554

§ 231
Godkännande av preliminär riktkostnad samt
uppdrag att ingå avtal om projektering, byggande
och förvaltning av Eskilstuna tågdepå inom Gredby
bangårdsområde
Ärendet protokollförs i separat B-protokoll.
______
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KSKF/2016:512

§ 232
Motion - Sällskapsdjur på äldreboende
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 27 september 2016 lämnat in en motion – Sällskapsdjur på
äldreboende.
Motionären yrkar på 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.

• Att om förutsättningar och önskemål finns genomföra intentionen i motionen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd
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KSKF/2016:538

§ 233
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
delårsrapport 2016
Beslut
Kommunens revisorers rapport "Granskning av delårsrapport 2016" anmäls och läggs
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 13 oktober 2016 inkommit med rapporten
"Granskning av delårsrapport 2016".
_____
Beslutet skickas till:
Kommunenens revisorer, för kännedom

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

60(71)

2016-10-27

KSKF/2016:546

§ 234
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför mer belysning i Skiftinge centrum
och runt Palatzet
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa mer belysning i Skiftinge centrum och runt
Palatzet, har lämnats in till kommunfullmäktige den 13 oktober 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

61(71)

2016-10-27

KSKF/2016:560

§ 235
Motion - Pilotprojekt med innovationstimme
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 21 oktober 2016 lämnat in en motion – Pilotprojekt med
innovationstimme.
Motionären yrkar på följande:
•

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att på en eller flera lämpliga enheter
genomföra en pilotverksamhet med en innovationstimme efter motionens
intentioner.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-27

Sida

62(71)

KSKF/2016:563

§ 236
Interpellation - Avstängningar från gymnasieskolan
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Helen Wretling (L) har den 24 oktober 2016 lämnat in en interpellation –
Avstängningar från gymnasieskolan.
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
______
Beslutet skickas till:
Helen Wretling (L)
Jari Puustinen (M)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

63(71)

2016-10-27

KSKF/2016:564

§ 237
Motion om att revidera riktlinjer för ekonomiskt
bistånd
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 24 oktober 2016 lämnat in en motion om att revidera
riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
Motionären yrkar på följande:
• Att riktlinjer för ekonomiskt bistånd revideras till enligt motionens intentioner.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

64(71)

2016-10-27

KSKF/2016:567

§ 238
Motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 24 oktober 2016 lämnat in en motion om att stärka
stödet till landsbygdsskolorna.
Motionären yrkar på följande:
•

Att stödet till landsbygdsskolorna höjs vid nästkommande årsplan eller
kompletterande årsplan.

•

Att delen som berör antalet elever för att få stödet ses över enligt motionens
intentioner.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-27

Sida

65(71)

KSKF/2016:568

§ 239
Interpellation - Hur går det med införandet av
kostnadsfria arbetsskor för personal inom vård- och
omsorg samt inom förskola?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Hur går
det med införandet av kostnadsfria arbetsskor för personal inom vård- och omsorg
samt inom förskola?
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
______
Beslutet skickas till:
Kim Fredriksson (SD)
Mikael Edlund (S)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-27

Sida

66(71)

KSKF/2016:569

§ 240
Interpellation - Varför ska vissa nyanlända få gå före
i bostadskön?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 25 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Varför
ska vissa nyanlända få gå före i bostadskön?
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Kim Fredriksson (SD)
Jimmy Jansson (S)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

67(71)

2016-10-27

KSKF/2016:570

§ 241
Interpellation - Frihet att meddela
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Alar Kuutmann (V) har den 25 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Frihet att
meddela.
Interpellationen ställs till personalutskottets ordförande Mikael Edlund (S).
______
Beslutet skickas till:
Alar Kuutmann (V)
Mikael Edlund (S)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

68(71)

2016-10-27

KSKF/2016:571

§ 242
Motion - Inrätta borgerliga namngivningsofficianter
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Ingrid Sermeno Escobar (-) har den 25 oktober 2016 lämnat in en motion - Inrätta
borgerliga namngivningsofficianter.
Motionären yrkar på följande:
•

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
borgerliga namngivningsofficianter.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

69(71)

2016-10-27

KSKF/2016:575

§ 243
Interpellation - Utegym vid S:t Eskil
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Jan Svensson (L) har den 26 oktober 2016 lämnat in en interpellation – Utegym vid S:t
Eskil.
Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
______
Beslutet skickas till:
Jan Svensson (L)
Sarita Hotti (S)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

70(71)

2016-10-27

KSKF/2016:576

§ 244
Motion - Ge föräldrar större valfrihet att välja den
omsorg som är bäst för barnet och familjen;
fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) har den 26 oktober 2016 lämnat in
en motion - Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet
och familjen; fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg.
Motionärerna yrkar på följande:
•

Kommunen ska utreda och lämna förslag på en familjeorienterad hantering av
fyramånadersregeln.

•

Kommunen utreder förutsättningarna för en mer diversifierad barnomsorg
samt föreslå en tidplan för att återinföra pedagogisk omsorg i Eskilstuna
kommun.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

71(71)

2016-10-27

KSKF/2016:577

§ 245
Motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till
Stockholm
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) har den 26 oktober 2016 lämnat in en motion - Återinför
direkttåg från Eskilstuna till Stockholm.
Motionären yrkar på följande:
•

Att Eskilstuna kommun ska verka för att restiderna med tåg till och från
Stockholm förkortas.

•

Att Eskilstuna kommun verkar för att direkttåg från Eskilstuna och Stockholm
återinförs.

______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

