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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 – 15:30

Beslutande

Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD) ersätter Anton Berglund (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)
Lars Andersson (S)
Madeléne Tannarp (M)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)
Maria Chergui (V)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 11 september 2017, kommunstyrelsens
kansli i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...........................................................................................
Jimmy Jansson

Justerande

...........................................................................................
Maria Chergui

Paragrafer

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2017-09-05

Anslaget sätts upp

2017-09-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift

...........................................................................................

Anslaget tas ner
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, kommundirektör
Eva Norberg, kommunikationsdirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Mimi Axelsson, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
Maria Ståhl, koordinator
Marielle Lahti, politisk sekreterare (M)
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KSKF/2017:1

§ 157
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Till nedanstående uppdrag väljs:
− Jafaar Ibrahim (MP) avsägelse som ledamot i kommunala rådet för interkulturella
frågor.
− Jane Sundin (L) avsägelse som ledamot i kommunala rådet för
funktionshindersfrågor.
Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 5 september
2017 till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (L)
efter Jane Sundin (L)
Kommunala rådet för interkulturella frågor, från och med den 5 september 2017
till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Reynaldo Garcia Quinteros (MP)
efter Jaafar Ibrahim MP)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5 september
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/2016:277

§ 158
Begäran om detaljprojektering och byggande av nytt
parkeringsgarage i Munktellstaden
Beslut
1. Eskilstuna Kommunfastigheter AB detaljprojekterar och bygger nytt
parkeringsgarage på Nötknäpparen 22 och Eskilshem 4:1 enligt
programhandling daterad den 4 augusti 2017.
2. Samarbetsavtal, arrendeavtal och hyreskonsekvensen godkänns.
3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag i kommande årsplan att hantera exakt
budgetreglering i samband med färdigställande samt att då återredovisa slutlig
investeringsnivå samt driftbudget till kommunstyrelsen.

Deltar ej i beslutet
Ingrid Sermeno Escobar (-) deltar ej i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade den
25 maj 2016 att Eskilstuna Kommunfastigheter AB skulle projektera, bygga och äga
nytt parkeringshus på Nötknäpparen 22 samt att stadsbyggnadsnämnden fick i
uppdrag att vara hyresgäst och ansvara för driften.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2016 att ett
slutligt förslag angående stadsbyggnadsnämndens hyreskonsekvens, investeringar och
driftnetto redovisas till kommunsstyrelsen under andra kvartalet 2017.
Eskilstuna Kommunfastighet AB och stadsbyggnadsförvaltningen har under
sommaren 2017 slutfört kostnadsanalysen och den hyreskonsekvens som blir följden.
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En programhandling daterad den 4 augusti 2017 har tagits fram som i huvudsak följer
kommunfullmäktiges beslut.
Stadsbyggnadsförvaltningen hyr under byggtiden 128 bilparkeringsplatser inom
kvarteret Nätet 6 av Eskilstuna Kommunfastigheter AB enligt avtal om
lägenhetsarrende till en kostnad om 40 700 kronor per månad.
Stadsbyggnadsnämndens kostnad för iordningställande är cirka 1 miljon kronor.
Stadsbyggnadsnämnden får som tidigare redovisats en utrangeringskostnad 2017 på
cirka 9 miljoner kronor för den befintliga parkeringen som tas bort.
Som en del i arbetet med parkeringsgaraget har ambitionen varit att integrera en
cykelparkeringslösning i garagets källarvåning. Det har visat sig svårt att lösa
byggnadstekniskt och därför kommer ett cykelparkeringsgarage med
inpasseringssystem istället byggas på en närliggande yta i Munktellstaden.
Cykelparkeringsgaraget har kostnadsberäknats till cirka 900 000 kronor.
Klimatklivsansökan om medfinansiering ska lämnas in till Naturvårdsverket.
Stadsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att flytta träd som finns inom byggområdet
om lämpliga ersättningsplatser kan tas fram. Beräknad kostnad cirka 500 000 kronor.
Stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov har vunnit laga kraft och positivt
planbesked för framtida påbyggnad har lämnats.
Investering
Eskilstuna Kommunfastighet AB har tagit fram en kostnadskalkyl på cirka 105
miljoner kronor, exklusive eventuella extra ordinära kostnader för påträffade
markföroreningar samt konstnärlig utsmyckning.
Enligt ägardirektiv ska medel avsättas för konstnärlig utsmyckning i samband med
nybyggnation av bostäder och verksamhetslokaler. Det föreslås att detta sker i
samband med påbyggnad som tidigast kan ske efter att ändrad detaljplan vunnit laga
kraft.
Samarbetsavtal
Ett avtal har tagits fram som reglerar Eskilstuna kommuns och Eskilstuna
Kommunfastigheter AB olika ansvar för bland annat tidigarelagd
grundläggningskostnad för påbyggnad av garaget, framtida exploatering och tillträde
till del av Nötknäpparen 22 och Eskilshem 4:1. Kostnaden för extra grundförstärkning
har beräknats till cirka 8 miljoner kronor. Avtalet ska godkännas av kommunstyrelsen
och styrelsen för Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Arrendeavtal
Eskilstuna kommun upplåter till Eskilstuna Kommunfastigheter AB rätt att nyttja
arrendeområdet för uppförande och bibehållande av parkeringsgaraget enligt avtal,
tillhörande ärendet. Arrendeavgiften är 266 000 kronor per år. Parterna är överens om
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att arrendeupplåtelsen ska ersättas av en tomträttsupplåtelse när ny detaljplan tillåter
fastighetsbildning. Avtalet ska godkännas av kommunstyrelsen och styrelsen för
Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Hyres- och driftkonsekvens
Ett hyreskontrakt har tagits fram. Stadsbyggnadsförvaltningen hyr garaget av
Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Genomsnittlig kostnad för de 10 första åren är
cirka 4,7 miljoner kronor per år. Hyresavtalet har likartad grundkonstruktion som för
Munktellbadet och Stiga Sports arena där Eskilstuna kommun är den part som tar
fördelar av dagens låga ränteläge samt för och nackdelar av framtida ränteförändring.
Detta möjliggör en lägre kostnad de första 10 åren. Ränteökningar bedöms successivt
komma att påverka hyreskostnaden. Om räntenivån år 11 skulle vara till exempel en
procentenhet högre än i dag så uppgår hyran då till cirka 5,4 miljoner kronor.
Stadsbyggnadsförvaltningens kostnader för driften av garaget har beräknats till cirka
0,9 miljoner kronor per år.
Parkeringsintäkter
Parkeringsintäkter har beräknats till cirka 4,0 miljoner kronor per år de första åren
men kan med taxeregleringar sättas till nivåer som innebär att driftnetto kan komma i
balans ganska snart efter att garaget tagits i bruk, genom justeringar av
parkeringstaxan.
Driftnetto
Det är många olika parametrar som avgör när parkeringsgaraget kan generera ett
överskott. Exempelvis, blir andelen månadsparkerare (boende, arbetsplats-p) för stor
blir intäkten lägre då denna grupp oftast är kraftigt subventionerad. Korttidsparkering
ger mest intäkter men det här går inte att styra fullt ut då behoven av olika typer av
parkering är många.
Sammanställningen visar på ett årligt driftsunderskott de första åren. Den
sammanvägda bedömningen är dock att inom några få år kan garaget ha en drift i
balans. För att detta ska kunna ske behöver stadsbyggnadsnämnden följa utvecklingen
i området och ser löpande över parkeringstaxan i garaget och för gatuparkeringar,
centralt i Eskilstuna.
Vidare vet vi inte idag när ny exploatering, påbyggnad av garaget sker. När det sker
kommer det skapa nya förutsättningar då nya funktioner införs i kvarteret och som i
sin tur innebär utökat parkeringsbehov och beläggningsgrad.
Tidplan
Färdigställandet är beräknat till december 2018 dock senast våren 2019. Beroende på
val av ytskikt på parkeringsytan i markplan, som även utgör regnskydd för
källarvåningen. Utredning pågår.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Ulf Ståhl (M), Arne Jonsson (C) samt Kim
Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ett
tilläggsyrkande om att driften av parkeringshuset ska upphandlas.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag i
sin helhet.
•

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

•

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla förslag om tillägg, innebärande att
driften av parkeringshuset ska upphandlas.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först
får ta ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag mot avslag till detsamma. Om kommunstyrelsen
beslutar att bifalla kommunledningskontorets förslag, föreslår ordföranden att
kommunstyrelsen får ta ställning till bifall till Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande mot
avslag till detsamma. 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. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen
har beslutat att avslå Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:406

§ 159
Försäljning av fastigheter till Mark 1 i Ånneröd AB
(ägs av HSB) i Trumtorp, Odlaren
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Köpekontrakt avseende försäljning av tre blivande fastigheter inom detaljplan för
”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren, godkänns. Köpare är Mark 1 i Ånneröd
AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun avser att sälja tre
blivande fastigheter inom detaljplan för ”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”
till Mark 1 i Ånneröd AB. Bolaget ägs av HSB Produktion AB. Som grund för
köpeavtalet finns ett marktilldelningsavtal.
Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till totalt 9 498 100 kronor. En handpenning om 200 000 kronor betalades in år 2013. Resterande del av köpeskillingen
delas upp i tre etapper (tre fastigheter) där markpriset är 3 099 366 kronor, 3 099 367
kronor och 3 099 367 kronor. Gatukostnaden uppgår till 4 735 800 kronor för alla tre
fastigheterna och betalas när Fastighet 1 säljs. Anslutningsavgifter för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband och fjärrvärme etcetera ingår inte i köpeskillingen.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera de tre fastigheterna så att föroreningar i jord ska
understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och beräknas att slutföras i augusti/september 2017.
______
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KSKF/2017:407

§ 160
Försäljning av fastigheter till Eskilstuna
Kommunfastigheter AB i Trumtorp, Odlaren
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Köpekontrakt avseende försäljning av tre blivande fastigheter inom detaljplan för
”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”, godkänns. Köpare är Eskilstuna
Kommunfastigheter AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun avser att sälja tre
blivande fastigheter inom detaljplan för ”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”.
Som grund för köpeavtalet finns ett marktilldelningsavtal.
Köpeskillingen för de tre fastigheterna uppgår till totalt 9 498 100 kronor.
En handpenning om 200 000 kronor betalades in år 2013. Resterande del av
köpeskillingen delas upp i tre etapper (tre fastigheter) där markpriset är 3 099 366
kronor, 3 099 367 kronor och 3 099 367 kronor. Gatukostnaden uppgår till 4 209 600
kronor för alla tre fastigheterna och betalas när fastighet A säljs. Anslutningsavgifter
för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband och fjärrvärme etcetera ingår inte i köpeskillingen.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera de tre fastigheterna så att föroreningar i jord ska
understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och beräknas att slutföras i augusti/september 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:442

§ 161
Godkännande av kredit till Eskilstuna Strängnäs
Energi och Miljö AB
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut ytterligare 18 miljoner
kronor till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB, så den totala låneskulden
uppgår till 100 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna 18 miljoner kronor, det vill säga öka
Eskilstuna kommuns skulder med 18 miljoner kronor, för att vidareutlåna dessa
till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Strängnäs Energi och
Miljös styrelse har kommit in med en begäran till kommunledningskontoret om
upplåning. Av styrelseprotokollet (§5, 2017-04-04) framgår att de önskar uppta
ytterligare ett lån hos Eskilstuna kommuns internbank. De vill uppta ett lån om
18 miljoner kronor så att den totala låneskulden uppgår till 100 miljoner kronor.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö har sedan tidigare ett lån om 82 miljoner
kronor för förvärv av 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.
Nu föreslås en utökning med 18 miljoner kronor för att återbetala förskott från
Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och miljö elnät AB, SEVAB
Strängnäs Energi AB till ett sammanlagt värde av 67,3 miljoner kronor. Förskottet
härrör från att Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB skulle kunna upprätthålla de
betalningsskyldigheter som uppstod vid bildandet av bolaget. För att reglera
återstående del av förskottet kommer Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB att
nyttja sin checkkredit.
Kommunledningskontoret föreslår att en marknadsmässig kreditränta ska sättas,
motsvarande vad ett privat bolag inom samma bransch skulle erhålla.
Mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun finns ett regressavtal gällande
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, § 30
– Regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna
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Strängnäs Energi och Miljö AB, som reglerar fördelningen av ansvaret vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas i förhållande till ägarandel i Eskilstuna Strängnäs Energi och
Miljö AB, det vill säga Strängnäs kommun 25 procent och Eskilstuna kommun 75
procent. Avtalet gäller tillsvidare men ett eventuellt nyttjande av regressrätten
förutsätter att båda kommunerna godkänt att den aktuella borgensförpliktelsen
tecknas.
Beslutet om utlåning förutsätter att även Strängnäs kommunfullmäktige godkänner
utlåningen till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.
Total kreditlimit för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB:s låneförpliktelser blir
efter detta beslut, 100 miljoner kronor. Eskilstunas andel motsvarar 75 miljoner
kronor och Strängnäs andel blir 25 miljoner kronor.
Finansiering
För att kunna låna ut pengarna behöver kommunstyrelsen få rätt att nyupplåna
summan, det vill säga öka Eskilstuna kommuns skulder med 18 miljoner kronor.
Upplåningen avser vidareutlåning till Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:445

§ 162
Finansieringsavtal mellan Eskilstuna kommun och
Trafikverket gällande del av Eskilstuna Tågdepå
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medfinansieringsavtal med Trafikverket för Eskilstuna tågdepå, godkänns.
2. Driftkostnaden för Nybyspåret tas med i Eskilstuna kommuns årsplan.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun och
Trafikverket träffade år 2016 en avsiktsförklaring om bland annat åtgärder inom
Gredby bangård för Eskilstuna tågdepå och för Nybyspåret på sträckan FolkestaNybybruk. Avtalet har inneburit att olika utredningar och riskanalyser har genomförts.
Förslag till olika åtgärder i järnvägsinfrastrukturen har tagits fram och
kostnadsberäknats.
För att lägga fast parternas gemensamma åtagande och ansvarfördelning för
genomförandet av åtgärderna har nu ett medfinansieringsavtal tagits fram.
Åtgärderna omfattar iordningställande av en ny växelförbindelse mellan
Svealandsbanan och Eskilstuna tågdepå samt utbyggnad och justering av spår 41 för
att möjliggöra rangering av persontåg. Åtgärderna omfattar vidare att staket och
grindar sätts upp runt Gredby bangårdsområde.
Slutligen innebär medfinansieringsavtalet ett överlämnande av Nybyspåret från
Trafikverket till Eskilstuna kommun. Trafikverket har i avtalsförhandlingarna velat
reglera Nybyspåret, vilket innebär att Nybyspåret övergår till från att vara ett så kallat
sidospår till ett industrispår. Syftet är att fortsättningsvis möjliggöra att spåret kan
nyttjas för lokala transporter på järnväg till Eskilstuna kombiterminal och industrierna
i Folkesta, Brunnsta och Torshälla. En kostnadsbedömning för drift och underhåll kan
lämnas efter att det gjorts en inventering av spåret.
Eskilstuna kommun har efter en samlad bedömning inte haft några invändningar emot
att även hantera detta spår i avtalet. Nybyspåret har ingen trafikal koppling till
tågdepån. Trafikverket ansvarar för att spåret överlämnas med förutsättningar för att
en säker trafikering i förhållande till Svelandsbanan säkras.
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Eskilstuna kommun ska enligt medfinansieringsavtalet bekosta utbyggnaden och
justering av spår 41 i Gredby om totalt 16 miljoner kronor samt bekosta 50 procent av
staket och grindar runt Gredby bangårdsområde (1 miljon kronor). Trafikverket ska
bekosta iordningställande av en ny växelförbindelse mellan Svealandsbanan och
Eskilstuna tågdepå om totalt 15 miljoner kronor, skydds- och signalåtgärder för
växling på Nybyspåret om totalt 13 miljoner kronor samt 50 procent av staket och
grindar runt Gredby bangårdsområde (1 miljon kronor).
Finansiering
Eskilstuna kommuns kostnadsandel är sedan tidigare medtagen i kommunfullmäktiges
beslut 2016-11-24, § 257 (KSKF/2016:554), om godkännande av total och slutlig
riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå inom Gredby bangårdsområde.
Kommunledningskontoret föreslår att avtal om medfinansiering med Trafikverket för
Eskilstuna tågdepå godkänns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:287

§ 163
Riktlinje för intern styrning och kontroll
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinje för intern styrning och kontroll antas.
2. Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan KSKF/2014:65, upphör att
gälla.

Kommunstyrelsen beslut för egen del
Anvisning för intern styrning och kontroll antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att internkontrollarbetet har under
senare år varit i behov av revidering och utveckling då arbetet inte varit tillräckligt
systematiskt och integrerat i styrningen (planering, uppföljning och
förbättringsåtgärder). På uppdrag av ekonomidirektören, har en arbetsgrupp bestående
av internkontrollsamordnare, ekonomichefer, kvalitetschefer och kommunstrateger
arbetat fram ett förslag på förändrat arbetssätt och byggt nytt systemstöd där även
övrig ledningsplanering och uppföljning sker. Arbetsgruppen har berett underlaget
genom att ta del av förvaltningars nuvarande arbetssätt, bolagens nya arbetssätt, Gävle
kommun, dokumentation från Sveriges Kommuner och Landsting och
Ekonomistyrningsverket samt remiss till internkontrollnätverk, processledningsgrupp
kvalitet och ekonomi.
I huvudsak innebär förändringarna att:
Den interna styrningen och kontrollen blir en mer integrerad del i styrsystemets
verksamhetsplanering, uppföljning och förbättringsarbete. Intern styrning och kontroll
blir i och med det tydligare kopplad till organisationens mål och processer.
Större fokus läggs vid riskhanteringen, vilket stödjer arbetet med att prioritera åtgärder
och kontrollmoment i internkontrollplanen. Politiska- och tjänstemannaledningar/
chefer involveras tydligare i att prioritera hur risker ska förebyggas och hanteras,
fortsatt med stöd av internkontrollsamordnare eller likanden roller.
Förslaget ger också förutsättningar för ett mer enhetligt och systematiskt arbetssätt,
med beskrivningar och rutiner samt systemstöd.
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Införandet av den nya riktlinjen kommer att ske i etapper.
Första året med start hösten 2017 arbetar ledningsnivåerna (förvaltnings- och
bolagsledningar) utifrån riktlinjen med stöd av internkontrollsamordnare som
dokumenterar i systemstödet. 2018 arbetar enhetsnivån successivt in riktlinjen utifrån
planerings- och uppföljningsstrukturen. Bolagen har redan upparbetade arbetssätt
enligt föreslagen riktlinje.
En utbildnings- och implementeringsplan är framtagen, vilken utgår från
arbetsprocessens fem steg. Planen bygger på att utsedda internkontrollsamordnare
eller liknande roller utbildas för att implementera riktlinjen på sina förvaltningar och
bolag. Inför en mandatperiod utbildas även den politiska ledningen. Konsult- och
uppdrag håller samman arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens beslut för egen del: kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
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KSKF/2017:368

§ 164
Plan för näringsliv och arbete
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Planen för näringsliv och arbete antas och omfattar åren 2017-2018.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att planen för näringsliv och arbete har
sitt ursprung som ett genomförande utifrån de närings- och arbetsmarknadspolitiska
beredningarnas rapporter till kommunfullmäktige år 2013. Den har tidigare kallats för
”Gemensam handlingsplan utifrån arbetsmarknadspolitiska beredningens och
näringslivsberedningens arbete” (KSKF/2015:368).
Namnbytet är ett led i kommunledningskontorets nya struktur för styrdokument.
Planens syfte är att samla hela kommunkoncernens samtliga åtagande för 2017 och
2018, gällande näringsliv och arbetsmarknadsfrågor. Denna upplaga samlar även ihop
Eskilstuna kommuns åtaganden från Affärsplan Eskilstuna och Fyra Mälarstäders
handlingsplan för näringsliv och arbete.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Marie Svensson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avger ett
tilläggsyrkande om ett nytt åtagande under rubriken Arbetsmarknad, enligt följande,
Liberalernas förslag:
− Kommunkoncernen ska identifiera och skapa möjligheter till fler enkla jobb som inte kräver
fullgjort gymnasium. Målet är att 500 sådana enkla jobb ska tillhandahållas i enlighet med
intentionerna i Liberalernas budgetförslag.
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Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avger ett
ändringsyrkande enligt följande, Vänsterpartiets förslag:
− Vänsterpartiet ställer sig bakom Plan för näringsliv och arbete men Vänsterpartiet yrkar
avslag på den delen i planen på sidan 8 och 9 som innehåller åtaganden om att utveckla
flygplatsen.
Ingrid Sermeno Escobar (-) instämmer i Maria Cherguis (V) yrkanden.
Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande, Liberalernas
förslag samt avslag på Maria Cherguis (V) ändringsyrkande, Vänsterpartiets förslag.

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

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag
med tilläggsyrkande, Liberalernas förslag.

•

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag med ändringsyrkande, Vänsterpartiets förslag.

•

Sarita Hottis (S) yrkande om att avslå Liberalernas tilläggsyrkande.

•

Sarita Hottis (S) yrkande om att avslå Vänsterpartiets ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:411

§ 165
Redovisning av Science-utredning, Munktell Science
Park (MSP)
Beslut
Science-utredningen läggs till handlingarna och bereds in i kompletterande
ägardirektiv för MSP under hösten 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2017. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har utifrån näringslivsenhetens
nya roll (KFKS/2015:600), fått uppdraget att utreda och ta fram beslutsunderlag för
en förstärkning av science-delen hos Munktell Science Park (MSP).
Utredningen är klar och har föredragits av näringslivsdirektören på kommunstyrelsens
arbetsutskott den 25 maj 2017. Efter föredragningen föreslås att science-utredningen
läggs till handlingarna och bereds in i kompletterande ägardirektiv för Munktell
Science Park (MSP) under hösten 2017.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringsliv
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KSKF/2017:416

§ 166
Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och arbetsutskott
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige sammanträder följande dagar 2018 klockan 09:00
Onsdag 14 februari
Torsdag 27 september
Onsdag 28 mars
Torsdag 25 oktober
Torsdag 26 april
Torsdag 22 november
Torsdag 24 maj
Torsdag 13 december
Onsdag 13 juni
Torsdag 14 juni

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2018 klockan 15:00:
Tisdag 30 januari
Tisdag 11 september
Tisdag 13 mars
Tisdag 9 oktober
Tisdag 10 april
Tisdag 6 november
Tisdag 8 maj
Tisdag 27 november
Tisdag 29 maj
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder följande dagar 2018 klockan 08:30:
Tisdag 23 januari
Tisdag 28 augusti
Onsdag 24 januari
Onsdag 29 augusti
Tisdag 6 mars
Tisdag 2 oktober
Onsdag 7 mars
Onsdag 3 oktober
Tisdag 20 mars
Tisdag 30 oktober
Onsdag 21 mars
Onsdag 31 oktober
Tisdag 17 april
Tisdag 20 november
Onsdag 18 april
Onsdag 21 november
Tisdag 22 maj
Onsdag 23 maj
4. Bokslutsberedningen respektive budgetberedningen sammanträder följande hela
dagar 2018:
Torsdagen den 25 januari – omvärldsdag/strategidag
Onsdag den 28 februari – bokslutsberedning
Torsdag den 1 mars – bokslutsberedning
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Torsdagen den 15 mars – budgetupptakt
Torsdagen den 3 maj – budgetberedning
Onsdagen den 17 oktober – beredning komplettering av årsplan
Torsdagen den 18 oktober – beredning komplettering av årsplan
5. Eskilstuna Kommunföretag AB, med dotterbolag, uppmanas att i möjligaste mån
anpassa sin planering av bolagsstyrelsernas möten för att stödja den kommunala
beslutsprocessen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till sammanträdesplan för år 2018 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personalutskott samt utbildningsutskott
för 2018 kommer att fastställas av respektive utskott under hösten.
I förslaget har förslagen till sammanträdesdagar för planerings- och
uppföljningsprocessen inarbetats.
Förslaget till sammanträdesplan har tagits fram utifrån de förutsättningar som ges i
kommunallagen, kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens
reglemente. Flera faktorer påverkar valet av sammanträdesdagar, till exempel
kommunallagens regler om när kommunfullmäktige senast måste behandla vissa
ärenden och när kallelsen till kommunfullmäktige senast ska ha nått samtliga
ledamöter och ersättare.
Datum för nämndsammanträden
Utifrån planerings- och uppföljningsprocessen och ärendeprocessen, uppmanas
nämnderna att behandla nedanstående ärenden vid följande tidpunkter samt sista
datum för leverans till kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet samt
registrator, år 2018:
- Verksamhetberättelse för år 2017: 20 februari (leverans senast den 22 februari).
- Investeringsbudget och prioriteringar inför årsplan 2019: 16 april
(leverans senast den 19 april).
- Delårsrapport 1 år 2018: 16 april (leverans senast den 19 april)
- Delårsrapport 2 år 2018: 18 september (leverans senast den 20 september).
- Verksamhetsplaner för år 2019: 9 oktober (leverans senast den 11 oktober).
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens beslut för egen del: kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
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KSKF/2016:368

§ 167
Svar på revisionsrapport - Granskning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Svar på revisionsrapport läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att revisorerna genomförde en
granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2016. Granskningen visade att
revisorerna bedömde att kommunstyrelsen till stora delar utövar en ändamålsenlig och
tillräcklig uppsikt över nämndernas och kommunalägda bolagens verksamhet.
Kommunledningskontoret har inkommit med en redovisning av uppföljning av vad
som är åtgärdat av de synpunkter som revisorerna lämnade i sin rapport samt vad som
återstår att åtgärda.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:390

§ 168
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att Regionförbundet Sörmlands revisorer har
granskat regionförbundets interna kontroll, bokföring samt förvaltning för år 2016.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Regionförbundet Sörmland har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att
styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som styrelsen uppställt.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningskontoret föreslår att Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse
beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:390

§ 169
Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att Regionförbundet Sörmlands årsredovisning
redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för 2016.
Årets utfall visar ett underskott på 1,4 miljoner. Från och med 2015 har den
verksamhet inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland som
tidigare år ingått i regionförbundets verksamhet, övergått till en gemensam nämnd där
landstinget är värdkommun. Regionstyrelsen har beslutat att regionförbundet under
2016 ska lämna ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner kronor till nämnden. Det egna
kapitalet uppgår vid årets slut till 15 465 000 kronor vilket motsvarar en soliditet på 59
procent.
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen anmäls till
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:237

§ 170
Beslut om tilldelning av stöd för
bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun - Barva
Network AB
Beslut
Barva Network ABs ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun
avslås, på grund av pågående marknadskampanj av annan nätaktör. Detta omöjliggör
tilldelning av stöd av konkurrenshänseende.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april 2017. 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.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordlades vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 april 2017, § 75,
den 2 maj 2017, § 110 samt vid sammanträdet den 30 maj 2017, § 139.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelse n, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Barva Network AB
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KSKF/2016:633

§ 171
Svar på motion - Makerspace
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har den 13
december 2016, lämnat in en motion om att Eskilstuna kommun tillsammans med
näringslivet och högskolan borde ta initiativ till ett Makerspace.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 15 december 2016, § 319 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen framhåller att tillgången till en Makerspace innebär att det är möjligt att
enkelt och effektivt ta fram prototyper till nya produkter. Människor skulle också
kunna tillverka saker på sin fritid, antingen som hobby, konst eller för att senare kunna
starta företag. Motionären framställer också att en annan del i en Makerspace skulle
kunna vara att små företag kan dela på 3D-printers, för att ta fram enklare prototyper,
vilka de annars inte skulle ha råd med.
Näringslivsenheten har tillsammans med näringslivsaktörer och Mälardalens Högskola
tagit ett första initiativ till att initiera en Makespace i Eskilstuna. Det har skett genom
två förstudier som 2016 genomfördes av Fabriksföreningen och MITC, på uppdrag av
Näringslivsenheten; ”DigitaliseringsEvolution” och ”Smart produktion” (PTC –
Produktionstekniskt centrum), I den sistnämnda, Smart produktion (PTC –
Produktionstekniskt centrum), inkluderades en förstudie kring additiv
tillverkning/3D-printing och Makerspace.
Under hösten 2016 kom också initiativet Energicentrum (E3 – Eskilstuna Energy
Effiency center) där återigen en diskussion om en Makerspace kom upp. Där
diskuterades att en eventuellt Makerspace skulle kunna vara öppen för allmänheten
och för kunskapsspridning av området. Makerspace-idén är inkluderad i E3 för att
vara en kunskapsarena, lite likt Visualiseringscenter i Norrköping eller Tom Tits
experiment i Södertälje.
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Området additiv tillverkning är stort och tillhör framtiden. Idag kan privatpersoner
köpa en enkel 3D-printer för ett lågt pris och börja arbeta med 3D-printing hemma.
Materialkostnaderna är relativt låga och idag finns open source-lösningar som ger varje
privatperson möjlighet till kostnadsfri programvara och 3D-modeller att printa ut utan
att själv behöva använda en programvara för att CADa en produkt.
I den nationella agendan för additiv tillverkning kan ni läsa om vilka möjligheter som
finns och som är aktuella med 3D-printing.
Möjligheterna för en Makerspace i Eskilstuna finns och är utstuderade i någon form så
som Energicentrum (E3 – Eskilstuna Energy Efficiency center) eller Smart
produktion (PTC Produktionstekniskt centrum).
Att starta igång och driva en Makerspace kostar en hel del pengar (bland annat inköp
av maskiner, drift samt underhåll). Mälardalens Högskola är intresserad av frågan.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen anses besvarad.
Niklas Frykman (L) 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, innebärande att motionen anses besvarad.
•

Niklas Frykmans (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) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen anses besvarad.
______
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KSKF/2016:613

§ 172
Svar på motion - Låt cyklister cykla mot enkelriktat
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Jan Svensson (L) har den 23
november 2016, lämnat in en motion – Låt cyklister cykla mot enkelriktat.
Motionären yrkar på att stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med
berörda nämnder genomföra ett försök med att låta cyklister cykla mot enkelriktat.
Motivet till motionen är att underlätta för cyklister och att bidra till Eskilstuna
kommuns mål om att en ökad andel av resorna ska ske med cykel. Motionären
hänvisar också till ett liknande försök som görs i Stockholm. Det praktiska
genomförandet som föreslås är att ändra reglering på enkelriktade gator till
”fordonstrafik förbjuden”.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 november 2016, § 283 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 mars 2017, § 58 (SBN/2016:456) förordna
att motionen anses besvarad.
Det kan finnas platser i Eskilstuna där en förändring i enlighet med motionens förslag
är en bra åtgärd, och en gata har identifierats för vidare arbete. En generell
regeländring är dock inte lämplig, eftersom:
− En regleringsförändring medför konsekvenser som behöver beaktas och
värderas från fall till fall.
− Eskilstuna har få enkelriktade gator, och på flera av dessa bedöms effekten av
en ändrad reglering vara förhållandevis låg.
− För att bli en bra lösning för cyklister räcker det inte att ändra reglering, utan
även utformningen behöver ses över, utifrån platsens förutsättningar.
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Kommunledningskontoret ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens yttrande och
föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen anses besvarad.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.
Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på motionen.

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

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla motionen.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att avslå motionen.

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 anses besvarad.
______
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KSKF/2017:114

§ 173
Svar på motion - Motion om att öka förståelsen och
respekten för Polisens arbete bland skolungdomar
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 7
februari 2017, lämnat in en motion om att öka förståelsen och respekten för Polisens
arbete bland skolungdomar. Med motionen vill Kim Fredriksson att Eskilstuna
kommun tar initiativ till att Polisen ökar sin närvaro i skolorna enligt motionens
intentioner. Motionen beskriver att stenkastning mot blåljuspersonal har nått
Eskilstuna utöver, bilbränder, skottlossningar och andra allvarliga incidenter, främst i
stadens utsatta områden. Det tillsammans ger tydliga varningsklockor att
trygghetsarbetet måste stärkas. Motionären beskriver dessutom en händelse av ett
mindre upplopp som skedde på Rekarnegymnasiet i samband med ett politiskt möte
för allmänheten. Polisen hade tillkallat kravallpolis, hundpatruller oh förstärkning från
andra län för att garantera säkerheten för åhörare. Vissa av deltagarna urartade till ett
mindre upplopp och varken förstod eller visade respekt för Polisens agerande.
Motionären menar att det finns behov av ett stärkt arbete för att öka tilliten till Polisen
hos dagens ungdomar. Syftet skulle vara att både öka tryggheten på skolorna samt
tilliten till Polisen och förståelsen för deras arbete. Det skulle kunna göras genom att
polisen ökar sin närvaro i skolorna. Konkret skulle det kunna vara att polisen under en
lektion informerade skolungdomar om hur de agerar vid olika scenarier och varför.
Förhoppningsvis skulle mer kontakt mellan polisen och skolelever leda till ökad tillit,
respekt och förståelse för Polisens arbete.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 9 februari 2017, § 42 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-05

Sida

30(47)

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till barn- och utbildningsnämned samt
Torshälla stads nämnd för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande,
nämndens beslut den 21 juni 2017, § 40 (BUN/2017:155) föreslagit att motionen ska
avslås. Torshälla stads nämnd beslutade den 18 april 2017, § 34 (TSN/2017:27) att
avstå från att yttra sig i ärendet.
Kommunledningskontorets synpunkter
Eftersom det redan i dagsläget finns en bra samverkan mellan Polismyndigheten och
Eskilstuna kommun och därmed också med skolan, så anser kommunledningskontoret att det redan förekommer dialog med polisen om vilka behov som finns.
Polisen samverkar numera regelbundet med skola, socialtjänst och fritid genom en
strukturerad samverkansmodell. Ett annat exempel är den årliga ”Känn dig trygg
förebygg- temadagen” där alla elever i årskurs sju får information från bland annat
polisen, kring konsekvenser av brott med mera. I det temat ingår också information
och utbildningsinsatser inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen
mellan polisen och kommunen.
Polisen kan om skolan upplever behovet bjudas in till vissa årskurser eller klasser i
syfte att föra dialog med elever om tillexempel attityder till brott men i första hand ska
polisens roll i samhället ingå i lag- och rättsundervisningen i ämnet samhällskunskap.
Polisen har under året varit och besökt en del skolor, både kommunala och fristående
skolor och fört dialog med personal och elever.
Polisen har inte möjlighet att regelbundet delta under lektionstid på samtliga skolor
utan ser att de gör större nytta med att stödja och stärka skolpersonal så de i sin tur i
sin vardag kan bemöta elevers attityder och värderingar.
När det gäller det brottsförebyggande arbetet överlag så menar forskningen att det
mest effektiva som kan göras för att brott minskar sker främst genom
situationsbaserade insatser där man riktar resurserna där man vet att brott sker.
Situationell prevention pratar man om då som utgår ifrån rutinaktivitetsteorin. Ett
brott kan endast ske då det finns ett attraktivt objekt, avsaknad av social kontroll samt
en motiverad gärningsman. Utifrån det så har det genomförts en enkätundersökning
(december 2016) bland elever, cirka 3600 stycken som har fått svara på frågor kring
brott och trygghet på skolan. Det finns nu ett bra underlag för skolorna, med stöd från
kommunledningen och polis att ta fram åtgärder i syfte att minska brott. Det handlar
till stor del om den fysiska miljön på skolan men också frånvaro av social kontroll.
Resultatet visar också på hur attityderna och värderingarna är bland elever där det i
alltför stor utsträckning sker trakasserier mot varandra på olika sätt. Det är självklart
att den sociala preventionen ska fortsätta som till största del handlar om
värdegrundsfrågor. Det arbetet behöver ske på skolan men också att ge föräldrar stöd.
Det finns skolor som ska påbörja ett mer riktat våldsförebyggande arbete, MVP
(mentors of violence prevention) som till stor del bygger på att elever tillsammans
med personal diskuterar vad våld är och att få med åhörarperspektivet, att reagera då
någon annan utför våld, psykiskt eller fysiskt mot någon annan. I det arbetet kommer
även polisen att finnas med.
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Kommunledningskontoret ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande
och föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Annelie Klavins Nyström (M), Jari Puustinen (M) samt Arne
Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) samt Niklas Frykman (L) 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, innebärande att motionen avslås.
•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras 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, innebärande att motionen avslås.
______
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KSKF/2016:627

§ 174
Svar på medborgarförslag - Inför körförbud för
hälften av alla bilar varannan dag och inför samtidigt
fri kollektivtrafik
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
juni 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att införa
förbud mot trafik med hälften av de bilarna varannan dag har inkommit till
kommunfullmäktige den 7 december 2016. Förslagsställaren önskar också att
Eskilstuna inför gratis kollektivtrafik antingen tillsammans med förslaget om
körförbud för hälften av bilarna, eller som ett alternativ till det förslaget. Motivet
bakom förslagen att minska luftföroreningar och påbörja miljöarbetet innan det blir
ett hälsoproblem. Förslagsställaren hänvisar till ett liknande system som införts i Paris.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15 december 2016, § 318 beslutat
att medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 19 april 2017, § 85
(SBN/2017:10), föreslagit att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunen har enligt lag om tillfälligt förbud mot trafik med motorfordon
(1990:1079) möjlighet att förbjuda trafik med person- och lastbilar, om luftkvaliten blir
så dålig att den innebär hälsorisker. Förutsättningarna för ett sådant förbud är dock
inte uppfyllda i Eskilstuna. Kommunen bedöms därmed sakna lagligt stöd för att
införa regler om körförbud för hälften av bilarna varannan dag.
När det gäller förslaget om att införa avgiftsfri kollektivtrafik konstaterar
stadsbyggnadsnämnden i sitt yttrande att erfarenheterna från andra kommuner är att
avgiftsfri kollektivtrafik leder till att antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar kraftigt,
framförallt i högtrafiktid. Vid de försök som har gjorts i kommuner med liknande
storlek och bebyggelsestruktur som Eskilstuna, har man dragit slutsatsen att ökningen
till stor del berodde på en överflyttning från gång eller cykel. För att få bilister att gå
över till kollektivtrafik är det turtätheten och restid, snarare är pris, som är avgörande.
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Samtidigt som effekten på biltrafiken är liten innebär en ökad mängd resor ökade
kostnader för kollektivtrafiken. I Eskilstuna kommun är många bussar redan idag fulla
under högtrafiktid. En kraftig resandeökning skulle därmed innebära att turtätheten
måste ökas eller förstärkningsbussar sättas in, utan att kvalitén höjdes för resenärerna.
Utifrån stadsbyggnadsnämndens yttrande bedömer kommunledningskontoret att
åtgärden inte är ett effektivt sätt att nå Eskilstunas mål om ökat hållbart resande.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom stadsbyggnadsnämndens yttrande och
föreslår att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Arne Jonsson
(C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag,
innebärande att medborgarförslaget avslås.
______
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KSKF/2017:16

§ 175
Svar på medborgarförslag - Begränsa tillstånd för
fyrverkerier och försäljning av raketer
Beslut
Förslag till Kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3 juli
2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har inkommit till
kommunfullmäktige den 2 januari 2017, om att medborgaren vill att Eskilstuna
kommun endast ska tillåta fyrverkeri på nyårsafton och valborg mellan kl. 21:00-01:00
utan krav på polistillstånd. Medborgaren vill också att kommunen kraftigt ska
begränsa försäljning av raketer m.m. Som skäl för sina förslag framför medborgaren
att djur och vissa människor far väldigt illa av raketer och smällare.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 9 februari 2017, § 33 beslutat att
medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och räddningstjänstnämnden för
yttrande.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut
den 19 april 2017, § 43 (MRN/2017:37). Nämnden skriver bland annat i sitt yttrande
att den inte har några invändningar mot att de regler för fyrverkerier som gäller nu
enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Nämnden ser inget behov av att totalförbjuda
fyrverkerier utifrån lagstiftningen i miljöbalken. Nämnden anger vidare att
användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är det polisen som har
tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de som är tillåtna i de
lokala ordningsföreskrifterna.
När det gäller tillstånd för tillverkning, destruktion eller liknande hantering samt
import av fyrverkerier är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
som är tillståndsmyndighet och prövar ansökningar.
Tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, prövas av den kommun där verksamheten ska äga
rum. Om det behövs tillstånd till användning av fyrverkerier enligt ordningslagen är
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det polismyndigheten på orten som handlägger detta.
I Eskilstuna kommun är det miljö- och räddningstjänstnämnden som fullgör
kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. Det
innebär bland annat att nämnden utövar tillsyn över fyrverkeriförsäljningen inom
kommunens geografiska område och beslutar om tillstånd för försäljning av
fyrverkerier.
Det är inte Myndigheten för samhällskydd och beredskaps eller kommunens roll att
avgöra frågan om fyrverkerier överhuvudtaget ska få säljas till och användas av
allmänheten, eller hur reglerna kring försäljning av dessa varor ska utformas. Detta är
en politisk fråga och bestäms i riksdagen genom stiftande av lagar. Kommunernas
uppgift är att utföra det som bestäms av riksdagen i bl.a. lagen om brandfarliga och
explosiva varor och ordningslagstiftningen och kan inte besluta om sådant som inte
har stöd i författning. Däremot ska kommunerna och Myndigheten för samhällskydd
och beredskap verka för att hanteringen av fyrverkerier sker på ett tillräckligt säkert
sätt.
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15§, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd krävs dock
inte vid angivna tidpunkter kring nyår, påsk och valborgsmässoafton.
Kommunfullmäktige besvarade två medborgarförslag den 9 februari 2017
(KSKF/2016:54 och/2016:56). Ärenden handlade om krav på tillstånd för användning
av fyrverkerier och smällare samt totalförbud av försäljning och avfyrande av
fyrverkerier. Kommunfullmäktige avslog båda förslagen.
Kommunledningskontoret har i de två tidigare ärenden ifrån 2016 ansett att
fyrverkerireglering i de lokala ordningsföreskrifterna är väl avvägda och ligger i linje
med hur andra jämförbara kommuner reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunen kommer efter sommaren att påbörja en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna (KSKF/2017:386). Föreskrifterna om fyrverkerier får utredas
och prövas på nytt i den översynen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
medborgarförslaget anses besvarat.
______
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KSKF/2017:400

§ 176
Yttrande över remiss - Begäran om yttrande över
anmälan till JO
Beslut
Yttrandet, daterat den 22 augusti 2017 godkänns och översänds till JO för beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
augusti 2017. Av skrivelsen framgår att den 8 juni 2017 har J.L, VD för British Schools
AB och British Mini Schools AB, lämnat ett klagomål till JO, riktat mot Eskilstuna
kommun, för bristande verkställighet av Förvaltningsrättens domar.
Den 12 juni 2017 inkom en begäran om yttrande till barn- och utbildningsnämnden
från JO avseende de klagomål som J.L lämnat gällande nedanstående domar/mål:
−
−
−
−

633-15 (KSKF/2015:58)
634-15 (KSKF/2015:57)
366-16 (KSKF/2016:37)
367-16 (KSKF/2016:38)

Eskilstuna kommun ska senast den 12 september 2017 lämna ett yttrande till JO
avseende J.L’s anmälan till JO. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för
handläggningen och myndighetens bedömning av denna. Berörda befattningshavare
bör ges möjlighet att lämna synpunkter. Till remissvaret ska bifogas ett
protokollsutdrag från det sammanträde nämnden fattade beslut om yttrande till JO.
I yttrandet, daterat den 22 augusti 2017, beskrivs hur verkställighet ska ske, när det ska
ske samt besvarar tidigare inkomna skrivelser.
Kommunledningskontoret föreslår att yttrandet godkänns och översänds till JO för
beslut.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Rikstagens Ombudsmän
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KSKF/2017:429

§ 177
Yttrande över promemorian - Anpassning av lagen
(2001:183) om behandling av personuppgifter i
verksamhet med val och folkomröstningar till
dataskyddsförordningen
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 14 augusti 2017, antas
som Eskilstuna kommuns yttrande över remissen Anpassning av lagen (2001:183) om
behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till
dataskyddsförordningen. Yttrandet översänds till Regeringskansliet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
augusti 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att under våren 2016 beslutade EU
om dataskyddsförordningen, som är ett nytt regelverk om skydd för personuppgifter.
Dataskyddsförordningen börjar gälla som svensk lag den 25 maj 2018 och ersätter då
personuppgiftslagen. Då ska all behandling av personuppgifter vara anpassad till de
nya reglerna, vilket innebär att förberedelsetiden har varit cirka två år.
Dataskyddsförordningen innebär en ny generell reglering för
personuppgiftsbehandling inom EU. All svensk lagstiftning inom förordningens
tillämpningsområde måste ses över och på vissa områden finns det utrymme för
nationella anpassningar och regleringar. Som ett led i det arbetet presenterades i maj
2017 ett förslag till en ny svensk dataskyddslag med kompletterande bestämmelser till
dataskyddsförordningen. Ytterligare ett antal statliga utredningar pågår för att anpassa
svensk lagstiftning till förordningen.
En av de lagar som behöver anpassas till dataskyddsförordningen är lagen (2001:183)
om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar.
Justitiedepartementet har tagit fram en promemoria med ett förslag till revidering av
lagen, vilket nu är ute på remiss. Eskilstuna kommun är en av 50 remissinstanser.
Lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
gäller som ett komplement till personuppgiftslagen för den centrala valmyndigheten,
länsstyrelserna och Sametinget. Lagen omfattar alltså inte kommunernas
verksamhetsansvar för genomförandet av val och folkomröstningar. I promemorian
behandlas dock även personuppgiftsbehandling vid medborgarinitiativ,
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medborgarförslag och folkinitiativ, vilket i vissa delar berör kommunernas
verksamhetsområde.
Det huvudsakliga syftet med de förslag som läggs fram i promemorian är att föreslå de
anpassningar som är nödvändiga att göra i lagen med anledning av den nya
dataskyddsregleringen. Det innebär att merparten av bestämmelserna i lagen kvarstår
oförändrade och att flera bestämmelser anpassas till dataskyddsförordningen utan att
det sakliga innehållet förändras särskilt mycket. Ett antal hänvisningar till
personuppgiftslagen upphävs och ersätts med hänvisningar till
dataskyddsförordningen. I vissa delar ger dataskyddsförordningen ett starkare skydd
för den enskildes personliga integritet än vad personuppgiftslagen gör, så sammantaget
innebär förslagen ändå ett starkare integritetsskydd.
Bedömningen i promemorian är att den nuvarande lagen, utöver de anpassningar som
behöver göras till dataskyddsförordningen, är ändamålsenlig och att lagen balanserar
skyddet för den enskildes personliga integritet med de aktuella myndigheternas
verksamhetsbehov på ett bra sätt. Det görs därför ingen allmän översyn av lagen i
nuläget.
Kommunledningskontoret har ingen annan uppfattning än vad som framförs i
promemorian och tillstyrker därför promemorians samtliga förslag och bedömningar
avseende ändringar i lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar.
I promemorian utreds också behovet av ytterligare reglering av
personuppgiftsbehandling vid medborgarinitiativ (till EU-kommissionen) samt
medborgarförslag och folkinitiativ (till kommunfullmäktige). Hanteringen av dessa
typer av initiativ kan i vissa fall innebära att känsliga personuppgifter i form av
politiska åsikter behandlas. Av promemorian framgår att det redan finns stöd för en
sådan behandling både i den nuvarande personuppgiftslagen och i den kommande
dataskyddsförordningen, och att det därför inte finns något behov av ytterligare
reglering. Kommunledningskontoret delar den bedömningen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande, daterad den 14
augusti 2017, som kommunstyrelsen föreslås anta som Eskilstuna kommuns yttrande
över remissen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Regeringskansliet

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-05

Sida

39(47)

§ 178
Anmälan av delegationsbeslut i augusti 2017
1. KSKF/2017:337 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en
globaliserad värld (SOU2017:5)
Kommunledningskontoret har den 14 juli 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld
(SOU2017:5), som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2017:343 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Yttrande till Näringsdepartimentet över promemorian
Cykelregler
Kommunledningskontoret har den 10 augusti 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande till Näringsdepartimentet över promemorian Cykelregler, som anmäls
och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2017:433 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Yttrande över remiss – Förslag att slopa spår 33 och
spår 38 på bandel 450 i Eskilstuna
Kommunledningskontoret har den 22 augusti 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över remiss – Förslag att slopa spår 33 och spår 38 på bandel 450 i
Eskilstuna, som anmäls och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2017:359 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Yttrande över remiss – Samling för skolan – Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet, avsnitt 8.2
Kommunledningskontoret har den 3 augusti 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
Yttrande över remiss – Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet, avsnitt 8.2, som anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2016:277 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Kostnadsansvar för parkeringsgarage
Kommunledningskontoret har den 13 maj 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende gällande
kostnadsansvar för parkeringsgarage, som anmäls och läggs till handlingarna.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-05

Sida

40(47)

6. KSKF/2014:338 – Anmälan av delegationsbeslut – Ordförandebeslut i
brådskande ärende – Godkännande av ändringsavtal 1 till hyresavtal med
MÄLAB
Kommunledningskontoret har den 22 augusti 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende gällande
godkännande av ändringsavtal 1 till hyresavtal med MÄLAB, som anmäls och
läggs till handlingarna.
7. KSKF/2017:441 Delegationsrapport – Överföring av oförbrukade
investeringsanslag från 2016 till 2017
Kommunledningskontoret har den 2 augusti 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande överföring av oförbrukade investeringsanslag från
2016 till 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2017:440 Delegationsrapport – Ansökan om bidrag för framtagande
av underlag för bygglovsansökan för Kyrkstallet i Jäder och terrass på
Jäders församlingshem - Föreningen Kunskapsturism Kafjärden
Kommunledningskontoret har den 4 augusti 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande medel för ortsutveckling, som anmäls och läggs till
handlingarna.
9. KSKF/2017:64 Delegationsrapport om upplåning april – juni 2017
Kommunledningskontoret har den 22 augusti 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande upplåning april – juni 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
10. KSKF/2017:63 Delegationsrapport om utlåning april – juni 2017
Kommunledningskontoret har den 22 augusti 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande utlåning april – juni 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
11. KSKF/2017:444 Delegationsrapport - Särprofilering IT-skolan
Kommunledningskontoret har den 25 juli 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande särprofilering, som anmäls och läggs till handlingarna.
12. KSKF/2017:423 Delegationsrapport – Anmälan om förändring – utökning
av barnantal Ärlapärlan
Kommunledningskontoret har den 28 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande anmälan om förändring – utökning av barnantal i den
pedagogiska omsorgen Ärlapärlan, som anmäls och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2017:303 Delegationsrapport – Anmälan om förändring – utökning
av barnantal i förskola, British Mini Schools AB, Smaragdgången
Kommunledningskontoret har den 27 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport gällande anmälan om förändring – Anmälan om förändring –
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utökning av barnantal i förskola, British Mini Schools AB, Smaragdgången, som
anmäls och läggs till handlingarna.
14. KSKF/2017:36 Delegationsrapport – Hyres- och arrendeupplåtelser januari
till juni 2017
Kommunledningskontoret har den 27 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande hyres- och arrendeupplåtelser januari till juni 2017,
som anmäls och läggs till handlingarna.
15. KSKF/2017:35 Delegationsrapport – Omprövning av tomträttsavgälder från
och med 2018-07-01
Kommunledningskontoret har den 27 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande omprövning av tomträttsavgälder från och med 201807-01, som anmäls och läggs till handlingarna.
16. KSKF/2017:34 Delegationsrapport – Sålda tomträtter 2017
Kommunledningskontoret har den 27 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande sålda tomträtter 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
17. KSKF/2017:41 Delegationsrapport – Avrapportering Borgen 2016
Kommunledningskontoret har den 16 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande avrapportering Borgen 2016, som anmäls och läggs till
handlingarna.
18. KSKF/2017:32 Delegationsrapport – Markärenden 2017
Kommunledningskontoret har den 14 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande markärenden 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
19. KSKF/2017:99 Delegationsrapport – Samverkansöverenskommelse
Näshulta kulturdagar 2017
Kommunledningskontoret har den 12 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande samverkansöverenskommelse mellan Eskilstuna
kommun och Eskilstuna kulturförening, Näshulta kulturdagar 2017, som anmäls
och läggs till handlingarna.
20. KSKF/2017:384 Delegationsrapport – Ansökan om bidrag till
Årbyfestivalen 2017 – Årbyföreningen
Kommunledningskontoret har den 7 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande ansökan om bidrag till Årbyfestivalen 2017 –
Årbyföreningen, som anmäls och läggs till handlingarna.
21. KSKF/2017:412 Delegationsrapport – Beslut om tillförordnad
kommundirektör sommaren 2017
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Kommunledningskontoret har den 20 juni 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande beslut om tillförordnad kommundirektör sommaren
2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
22. KSKF/2017:412 Delegationsrapport – Beslut om tillförordnad
förvaltningschef på miljö-och räddningstjänstförvaltningen sommaren 2017
Kommunledningskontoret har den 228 juli 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande beslut om tillförordnad förvaltningschef på miljö-och
räddningstjänstförvaltningen sommarn 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
23. KSKF/2017:412 Delegationsrapport – Beslut om tillförordnad HR-direktör
2017-06-18 – 2017-07-31
Kommunledningskontoret har den 228 juli 2017 inkommit med en
delegationsrapport rörande beslut om tillförordnad HR-direktör
2017-06-18 – 2017-07-31, som anmäls och läggs till handlingarna.
24. KSKF/2015:169 Anmälan av kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskottets protokoll 2015-03-10
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskotts protokoll från
2015-03-10, anmäls och läggs till handlingarna.
25. KSKF/2015:169 Anmälan av kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskottets protokoll 2015-04-07
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskotts protokoll från
2015-04-07, anmäls och läggs till handlingarna.
26. KSKF/2015:169 Anmälan av kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskottets protokoll 2015-05-05
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskotts protokoll från
2015-05-05, anmäls och läggs till handlingarna.
27. KSKF/2015:169 Anmälan av kommunstyrelsens mark- och
exploateringsutskottets protokoll 2015-10-13
Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskotts protokoll från
2015-10-13, anmäls och läggs till handlingarna.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

43(47)

2017-09-05

§ 179
Anmälningsärenden i augusti 2017
1. KSKF/2017:65 Finansiell rapport för maj månad 2017
Kommunledningskontoret har den 13 juni 2017 lämnat in finansiell rapport för
maj månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning den
31 maj 2017 uppgick till 6 100,0 miljoner kronor jämfört med 5 950,0 miljoner
kronor den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 maj 2017 till 4 770,1
miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 maj 2017 till 201,2 miljoner
kronor jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten
omfattar bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 31 maj 2017 till 400,0 miljoner
kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 maj 2017 till 1 616,3 miljoner kronor
jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
2. KSKF/2017:65 Finansiell rapport för juni månad 2017
Kommunledningskontoret har den 23 augusti 2017 lämnat in finansiell rapport
för juni månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning den
30 juni 2017 uppgick till 6 200,0 miljoner kronor jämfört med 5 950,0 miljoner
kronor den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 juni 2017 till 4 866,5
miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 juni 2017 till 267,9 miljoner kronor
jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 30 juni 2017 till 400,0 miljoner
kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
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Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 juni 2017 till 1 699,7 miljoner kronor
jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
3. KSKF/2017:65 Finansiell rapport för juli månad 2017
Kommunledningskontoret har den 23 augusti 2017 lämnat in finansiell rapport
för juli månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning den
31 juli 2017 uppgick till 6 201,1 miljoner kronor jämfört med 5 950,0 miljoner
kronor den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 juli 2017 till 4 866,5
miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 juli 2017 till 169,2 miljoner kronor
jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten omfattar
bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 31 juli 2017 till 398,9 miljoner
kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 juli 2017 till 1 694,7 miljoner kronor
jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
4. KSKF/2017:7 Kommunalförbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
2017
Protokoll från ägarråd i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 12 maj 2017,
§ 1 – Sörmland som länsregion, anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2017:7 Kommunalförbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
2017
Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
den 12 maj 2017, § 3 – Beslut om Delårsrapport 1 2017 och § 2 Beslut om
Verksamhetsplan och budget 2018 (20119-20) avseende länsgemensam
verksamhet och kostnader, anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2017:11 Landstinget Sörmland – Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) 2017
Verksamhetberättelse 2016 – Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och
vård, § 3/17, anmäls och läggs till handlingarna.
7. KSKF/2017:11 Landstinget Sörmland – Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) 2017
Protokoll från sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård från den 2 juni 2017, anmäls och läggs till handlingarna.
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8. KSKF/2017:11 Landstinget Sörmland – Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) 2017
Protokollsutdrag § 11/17 Lagen om omhändertagande av berusade personer – ny
rutin, anmäls och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2017:11 Landstinget Sörmland – Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) 2017
Protokoll från sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård från den 7 april 2017, anmäls och läggs till handlingarna.
10. KSKF/2017:4452 (handlingsnummer) Förbundsavgift år 2018 till Sveriges
Komunder och Landsting
Meddelande från styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting om beslut om
förbundsavgift för 2018 från sammanträdet den 9 juni 2017, anmäls och läggs till
handlingarna.
11. KSKF/2017:4451 (handlingsnummer) Överenskommelse om att stärka
arbetet med mänskliga rättigheter
Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter från styrelsen
för Sveriges Kommuner och Landsting från sammanträdet den 9 juni 2017,
anmäls och läggs till handlingarna.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

46(47)

2017-09-05

KSKF/2017:431

§ 180
Initiativ i kommunstyrelsen - Porta tafsande män från
nöjeslivet i Eskilstuna - inlämnad av Niklas Frykman
(L)
Beslut
1. Ärendet överlämnas till Trygga Eskilstuna för fortsatt hantering.
2. En återrapportering av ärendet från Trygga Eskilstuna sker till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har inkommit med ett initiativ i kommunstyrelsen om att porta
tafsande män från nöjeslivet i Eskilstuna.
Initiativtagaren yrkar på följande:
− Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att samla polis och relevanta aktörer
inom Eskilstunas restaurang- och nöjesliv till gemensamt agerande emot sexuella ofredanden.
Syftet ska vara att införa nolltolerans emot sexuella ofredanden i nöjeslivet. Aktörerna ska
uppmanas att komma överens om hur den som begår sexuella ofredanden ska kunna portas
från nöjeslivet i Eskilstuna.
− Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till Trygga Eskilstuna att arbeta in åtgärder emot sexuella
ofredanden i samverkansöverenskommelsen med polisen samt i genomförandeplanen för
densamma.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar att initiativet överlämnas till Trygga Eskilstuna för fortsatt
beredning och att Trygga Eskilstuna återrapporterar till kommunstyrelsen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelse n, kommunledningskontoret, välfärd
Trygga Eskilstuna
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KSKF/2017:450

§ 181
Revidering av kommunstyrelsens reglemente delegering av beslutanderätt om utbetalning av
bidragsbelopp till fristående skolor
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas i enlighet med
kommunledningskontorets förslag, daterat den 1 september 2017, och träder ikraft
den 25 september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
september 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun behöver ändra rutinen
för hur beslut fattas om skolpeng för fristående skolor. Kommunledningskontorets
bedömning är att beslut om skolpeng behöver tas i separata ärenden för respektive
fristående skola.
För att kommunfullmäktige inte ska behöva ta beslut i varje enskilt ärende föreslår
kommunledningskontoret att beslutanderätten avseende utbetalning av bidragsbelopp
till fristående skolor delegeras till kommunstyrelsen. Delegeringen inarbetas i
kommunstyrelsens reglemente.
I samband med ändringen görs även en redaktionell ändring av punktnumreringen i
§ 10.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till reviderat reglemente antas att gälla
från och med den 25 september 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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