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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, torsdagen den 14 december 2017, klockan 09:00-16:45
Ajournering för lunch mellan klockan 12:00 – 13:30
Ajournering för överläggningar mellan klockan 13:46 – 13:56

Beslutande

Se sidan 2

Utses att justera

Nina Tuncer (S) samt Magnus Arreflod (MP)

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 20 december 2017, ordförandens
tjänsterum i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...........................................................................................
Ann-Sofie Wågström

Justerande

...........................................................................................
Nina Tuncer
Magnus Arreflod

Paragrafer

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

Kommunfullmäktige 2017-12-14

Anslaget sätts upp

2017-12-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift
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Anslaget tas ner
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Beslutande:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Mats Wernersson (S) ersätter Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Eva-Lena Plantin (S) ersätter Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
Tony Meshko (M) ersätter David Dishart (M) §§ 300-318
David Dishart (M) §§ 319-349
Tibor Sjöberg (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Ek Rundström (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Robert Lindberg (MP)
Birgitta Eriksson (MP) ersätter Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V) §§ 300-318
Marcus Hellstrand (V) ersätter Maria Forsberg (V) §§ 319-349
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V) §§ 300-322
Solveig Pohjola (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L) §§ 300-336
Erika Rydja Sandvik (L) §§ 300-318
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Elin Blomberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Mikael Nygren (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD) §§ 300-336
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Vakant (V) §§ 323-349
Vakant (L) §§ 319-349
Vakant (L) §§ 337-349
Vakant (SD) §§ 337-349
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 14 december 2017
Klockan 09:00 – 12:00: §§ 300-318
Klockan 12:00 – 13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30 – 13:46: Fortsättning §§ 319-321
Klockan 13:46 – 13:56: Ajournering för överläggningar § 321
Klockan 13:56 – 16:45: Fortsättning §§ 321-349
Bordläggning: § 333, § 336, §§ 338-344
______
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KSKF/2017:3

§ 300
Länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 28 november 2017 att utse Zahra
Ismail Hassan (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Diyar Alis (S), anmäls och
läggs till handlingarna.
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 8 december 2017 att utse Victor
Claesson (L) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Abbas Ridha (L), anmäls och
läggs till handlingarna.
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 13 december 2017 att utse Elin
Blomberg (SD) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Per Johnsson (SD), Daniel
Blomqvist (SD) som ny ersättare efter Elin Blomberg (SD), anmäls och läggs till
handlingarna.
Länsstyrelsen i Södermanlands läns beslut den 13 december 2017 att utse Robert
Lindberg (MP) till ny ledamot efter Helena Hirvi Ringmar (MP), Simon Larsson (MP)
till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Robert Lindberg (MP), anmäls och läggs till
handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:2

§ 301
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1.
•
•
•
•
•

Nedanstående avsägelse godkänns:
Diyar Alis (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
Abbas Ridha al Nori (L) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
Per Johnsson (SD) avsägelse som ledamot i Eskilstuna Energi och Miljö AB med
tillhörande dotterbolag och som suppleant i Eskilstuna Kommunföretag AB.
Avsägelsen gäller även uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Pamela Nordberg (S) avsägelse som ledamot i stadsbyggnadsnämnden.
Helena Hirvi Ringmar (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 14 december
2017 till och med den 31 december 2018.
Ersättare
Hans Henriksson (S)
efter Agnetha Andersén (S)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 14 december 2017 till och med
den 31 december 2018.
Ledamot
Zahra Ismail Hassan (S)
efter Lill Holmström (S)
Ersättare
Pamela Nordberg (S)
efter Zahra Ismail Hassan (S)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 14 december 2017 till och med den
31 december 2018.
Ledamot
Jenny Bergh (C)
efter Carlos Costa (C)
Socialnämnden, från och med den 14 december 2017 till och med den 31 december
2018.
Ersättare
Peter Harich (L)
efter Karolin Fridell (L)
Stadsbyggnadsnämnden, från och med den 14 december 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Solveig Lundström (S)
efter Pamela Nordberg (S)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Ersättare

Intisar Mahmood (S)
efter Solveig Lundström (S)

Näshultagården AB, från och med den 14 december 2017 till och med den 31
december 2018.
Suppleant
Vakant (M)
efter Daniel Lindell (M)
Eskilstuna Energi och miljö AB med tillhörande dotterbolag, från och med den
14 december 2017 till och med nästa ordinarie bolagsstämma.
Ledamot
Lars Bohlin (SD)
efter Per Johnsson (SD)
Suppleant
Anton Berglund (SD)
efter Lars Bohlin (SD)
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park), från och med den 14
december 2017 till och med nästa ordinarie bolagsstämma.
Ledamot
Niklas Edmark (Tjänsteman)
efter Mattias Rossköld (Tjänsteman)
Eskilstuna Kommunföretag AB, från och med den 14 december 2017 till och med
nästa ordinarie bolagsstämma.
Suppleant
Stefan Bergqvist (SD)
efter Per Johnsson (SD)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 14 december 2017 till och
med den 31 december 2019.
Nämndeman
Aila Kangas (SD)
efter Per Johnsson (SD)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 14 december 2017. Av skrivelsen framgår att Diyar Alis (S), Abbas Ridha al Nori
(L), Per Johnsson (SD), Pamela Nordberg (S) och Helena Hirvi Ringmar (MP) har
inkommit med avsägelse från uppdrag i eller genom Eskilstuna kommunkoncern.
______
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/2017:4

§ 302
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
A. Helen Wretling (L) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter,
Utbetalningar till gode män, till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
Frågan överlämnas till överförmyndarnämndens ordförande Anita Neuhaus
(S), som besvarar frågan.
B. Maria Chergui (V) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter, Varför
ska Känn dig trygg som är ett fungerande trygghetsarbete med bred samverkan läggas ned?
till Trygga Eskilstunas ordförande Annelie Klavins Nyström (M). Frågan
överlämnas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M),
som besvarar frågan.
______
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KSKF/2017:586

§ 303
Svar på interpellation - Hur prioriteras arbetet med
att göra Eskilstuna till en stad med en väl
fungerande ladd-infrastruktur
Magnus Arreflod (MP) har den 25 oktober 2017 lämnat in en interpellation – Hur
prioriteras arbetet med att göra Eskilstuna till en stad med en väl fungerande laddinfrastruktur.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017, § 262, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Interpellationen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november
2017, § 269.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Magnus Arreflod (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) samt Magnus Arreflod (MP) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

9(99)

2017-12-14

KSKF/2017:677

§ 304
Svar på interpellation om underhåll av cykelvägar
Magnus Arreflod (MP) har den 21 november 2017 lämnat in en interpellation –
Underhåll av cykelvägar.
Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2017, § 299, att interpellationen får
ställas till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) besvarar interpellationen.
Magnus Arreflod (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Sarita Hotti (S), Magnus Arreflod (MP), Joel Hamberg (V)
samt Arne Jonsson (C) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:544

§ 305
Vision och målbild 2030 för Eskilstuna
Beslut
1. Vision för år 2030 enligt bilaga 1, tillhörande ärendet, antas.
2. Målbild för år 2030 enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, antas.
3. Den nya visionen ersätter beslut om tidigare vision 2020, antagen av
kommunfullmäktige den 13 december 2007, § 137(KSKF/2007:10302).
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda ett för kommunkoncernen gemensamt
förankrings- och införandearbete enligt bilaga 3, tillhörande ärendet.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
haft i uppdrag att genom bred inkludering ompröva nuvarande vision 2020, ta fram en
konkretiserad målbild samt plan för implementeringsarbetet. Ett omfattande
insamlingsarbete har under året bedrivits för att samla boende och verksammas
framtidsvisioner. Dessutom har andra framarbetade underlag som är viktiga för
Eskilstunas utveckling beaktats i arbetet, såsom FN:s globala mål, Eskilstunas
varumärkesplattform, Översiktsplan, Affärsplan Eskilstuna och genomförd
framtidsanalys.
Resultatet är en konkretiserad och gemensam målbild för platsen Eskilstuna 2030 som
formulerats utifrån ett ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt perspektiv.
Vision 2020 har prövats gentemot den gemensamma målbilden för år 2030 av
representanter från kommun, näringsliv, föreningsliv och akademi tillsammans med
koncernledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetet har resulterat i
ett förslag till reviderad vision:
Vårt ESKILSTUNA 2030
‒ Vi är modiga, jämställda och har tillit till varandra
‒ Vi har kunskap, jobb och är attraktiva i en global värld
‒ Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid
Vi upplever, utvecklar och inspirerar. Vi gör Eskilstuna – tillsammans.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Det finns även ett förslag till målbild samt plan för implementering.
Finansiering
Kostnaderna för implementering klarläggs när en mer konkret handlingsplan tas fram.
Kostnaderna väntas belasta kommunledningskontorets ram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Visionen och målbilden ska bidra till ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling utifrån
de tre perspektiven av ekologiskt, socialt och samhällsekonomiskt hållbar utveckling.
Visionen och målbildens innehåll har tydligt kopplats samman med Affärsplan
Eskilstuna, Översiktsplan och platsvarumärket för att säkra att det inte uppstår
målkonflikter och att vi uppnår synergieffekter.
Visionen ersätter den gamla visionen och är en del av kommunkoncernens styrsystem.
Inom ramen för det tas vart fjärde år en fyraårig strategisk inriktning på
kommunkoncernnivå samt bolagens och förvaltningarnas fyraåriga processmål, vilka
ska leda till förverkligande av vision och målbild. Detta bryts sedan ner i ettåriga
åtaganden och mål på nämnds- och styrelsenivå samt på enhetsnivå och till sist genom
medarbetaröverenskommelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 285, följande:
1. Vision för år 2030 enligt bilaga 1, tillhörande ärendet, antas.
2. Målbild för år 2030 enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, antas.
3. Den nya visionen ersätter beslut om tidigare vision 2020, antagen av
kommunfullmäktige den 13 december 2007, § 137(KSKF/2007:10302).
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda ett för kommunkoncernen gemensamt
förankrings- och införandearbete enligt bilaga 3, tillhörande ärendet.
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverade sig muntligt emot
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V), Niklas
Frykman (L), Magnus Arreflod (MP) samt Tomas Jönsson (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tillägg om att
ordet ”gemenskap” ska finnas med på visionens första sida, Sverigedemokraternas
förslag.
Jari Puustinen (M) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag samt avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande, Sverigedemokraternas
förslag.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande.

•

Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att avslå Sverigedemokraternas
tilläggsyrkande som yrkats av Kim Fredriksson (SD).

Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som
innebär att hon ställer avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande mot bifall till
detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt Jari Puustinens (M) med fleras förslag, innebärande att
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
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KSKF/2017:588

§ 306
Revidering av taxa för miljöbalkens,
livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde
Beslut
1. Revideringar av taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun godkänns.
2. Den reviderade taxan börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att revideringarna görs främst för att:
• Anpassa taxan till den nya miljöprövningsförordningen som trädde i kraft den 1
januari 2017.
• Slutföra det arbete med att förenkla taxan som inleddes vid den senaste
revideringen av taxan (revideringen som började gälla den 1 januari 2017).
Förenklingen innebär att riskbedömningssteget tas bort vid fastställande av årliga
tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter.
• Möjliggöra debitering vid prövning av tillståndsvillkor för miljöfarliga A- och Bverksamheter (sådan prövning som sker efter delegation från
miljöprövningsdelegationen respektive mark-och miljödomstolen).
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har berett ärendet. Miljö- och
räddningstjänstnämnden har den 25 oktober 2017, § 97 (MRN/2017:114), fattat beslut
i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 281, följande:
1. Revideringar av taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun godkänns.
2. Den reviderade taxan börja gälla från och med den 1 januari 2018.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Miljö- och räddningstjänstnämnden
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KSKF/2017:587

§ 307
Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens,
lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
Beslut
1. Revideringar av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde i Eskilstuna kommun samt tillägg
för lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fastställs.
2. Ändringarna i taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att revideringarna görs främst för att:
• Lägga till avgifter för nämndens nya tillsynsområde enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare som trädde i kraft 1 juli 2017
• Harmonisera taxestruktur och avgiftsprinciper med befintlig struktur i nämndens
taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde
• Möjliggöra debitering enligt alkohollagen för sådan handläggning som nämnden
utför men inte tidigare har tagit betalt för
• Skapa en tydligare och mer tillämpbar taxa
• Anpassa avgifternas storlek till verklig handläggningstid
• Införa en timtaxa för tillsynen. Timtaxan ger nämnden en möjlighet att debitera
för sådan tillsyn som inte redan har en fast avgift. Den används även för att räkna
ut de fasta avgifternas storlek i föreslagen taxestruktur
• Ändra modell för uttag av årliga tillsynsavgifter där nämndens tillsynsbesök
fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov.
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen har berett ärendet. Miljö- och
räddningstjänstnämnden har den 25 oktober 2017, § 98 (MRN/2017:115), fattat beslut
i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 282, följande:
1. Revideringar av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde i Eskilstuna kommun samt tillägg
för lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare fastställs.
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2. Ändringarna i taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2018.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Miljö- och räddningstjänstnämnden
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KSKF/2017:579

§ 308
Godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan
(Movingo)
Beslut
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Mälardalstaxan reglerar
prissättningen för pendlarbiljetten Movingo som har lanserats den 1 oktober 2017
inom MÄLAB:s trafik. Beslut om Mälardalstaxan har tidigare tagits i direktionen och i
samtliga medlemmars fullmäktige. Nu är följande åtgärder aktuella:
Att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
Att utöver tidigare fattade beslut avseende priser i Mälardalstaxan (Movingo)
godkänna att MÄLAB, i de fall ett beslutat pris på biljett i Mälardalstaxan är lägre än
priset på biljett i ägarnas trafik med motsvarande geografisk giltighet, har rätt att ändra
priset för biljetten i Mälardalstaxan upp till priser för motsvarande biljett i ägarnas
trafik plus 300 kronor.
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet den 6 oktober 2017 beslutat
om att godkänna att MÄLAB kan justera priserna i Movingo. Direktionen har även
beslutat att föreslå att respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörmland,
Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun,
Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och
Vingåkers kommun godkänner Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 283, att
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut godkänns.
______
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
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KSKF/2017:548

§ 309
Revidering av riktlinjer för lokalförsörjning
Beslut
1. Riktlinjer för lokalförsörjning, enligt bilaga tillhörande ärendet, godkänns.
2. Riktlinjer för lokalförsörjning beslutade av kommunfullmäktige den 23 april 2015,
§ 95 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade
om riktlinjer för lokalförsörjning den 23 april 2015, § 95. Kommunledningskontoret
har arbetat fram förslag till reviderade riktlinjer för lokalförsörjning i Eskilstuna
kommun med anledning av genomförd organisationsöversyn för fastighetsfrågor.
Riktlinjer för lokalförsörjning syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv
lokalförsörjning för kommunens verksamheter. Här beskrivs roller och ansvar för
lokalförsörjningens olika delprocesser.
Det nya förslaget innebär:
• Utbyggnadstakten för kommunens verksamhetsfastigheter skall redovisas i en
tidplan med objekt och kostnadsbedömningar.
• Lokalförsörjningsplanen skall samordnas med bostadsbyggnationen.
• Kommunledningskontoret fastighetsenhet får en samordnade och ledande roll i
planering, prioritering och genomförande av lokalförsörjningsplanen.
• Konceptbyggnader med standardiserade planlösningar skall utvecklas för att få en
effektivare process vid utformningen av verksamhetsbyggnaderna.
Under arbetets gång har synpunkter på förslaget inhämtats från förvaltningarnas och
Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s representanter i kommunens
lokalsamordningsgrupp.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 284, följande:
1. Riktlinjer för lokalförsörjning, enligt bilaga tillhörande ärendet, godkänns.
2. Riktlinjer för lokalförsörjning beslutade av kommunfullmäktige den 23 april 2015,
§ 95 upphör att gälla.
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Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
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KSKF/2017:635

§ 310
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
1. Möjligheten att lämna medborgarförslag i Eskilstuna kommun ska upphöra från
och med 2018. Sista dagen att lämna in medborgarförslag är den 31 december
2017.
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige antas och träder i kraft den 1 januari 2018.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med kommunfullmäktiges
presidium, ta fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, vilken
ska gälla från och med den 15 oktober 2018 då den nya mandatperioden inleds.
Kommunstyrelsens förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige så att beslut
kan fattas senast vid sammanträdet den 13-14 juni 2018.

Reservation
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till
förmån för bifall till Miljöpartiets förslag om avslag på beslutspunkten 1. Skriftig
reservation lämnas (bilaga).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för avslag
på kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 17
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
tagit fram ett förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Den
reviderade arbetsordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Följande
ändringar föreslås.
Från och med den 1 januari 2018 ersätts den nuvarande kommunalagen med en ny,
omarbetad kommunallag. Den nya kommunallagen innebär att en del justeringar
behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning inför årsskiftet.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att se över
arbetsordningen och komma med förslag på en ny arbetsordning inför den nya
mandatperioden. Arbetet med översynen bör ske i nära samverkan med
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kommunfullmäktiges presidium. Ett beslut om en ny arbetsordning bör tas av
kommunfullmäktige senast i juni månad 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 288, följande:
1. Möjligheten att lämna medborgarförslag i Eskilstuna kommun ska upphöra från
och med 2018. Sista dagen att lämna in medborgarförslag är den 31 december
2017.
2. Kommunledningskontorets förslag till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige antas och träder i kraft den 1 januari 2018.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med kommunfullmäktiges
presidium, ta fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, vilken
ska gälla från och med den 15 oktober 2018 då den nya mandatperioden inleds.
Kommunstyrelsens förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige så att beslut
kan fattas senast vid sammanträdet den 13-14 juni 2018.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar först avslag på beslutspunkten 1, därefter bifall till
beslutspunkterna 2 samt 3, Miljöpartiets förslag.
Jimmy Jansson (S) samt Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag på Miljöpartiets förslag.
Mikael Edlund (S), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

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

Marielle Lahtis (MP) yrkande om att avslå beslutspunkten 1.

•

Ingrid Sermeno Escobars (-) yrkande om att avslå kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon i turordning ställer
bifall mot avslag i beslutspunkterna 1, 2 samt 3 var för sig. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i sin helhet, innebärande:
1. Möjligheten att lämna medborgarförslag i Eskilstuna kommun ska upphöra från
och med 2018. Sista dagen att lämna in medborgarförslag är den 31 december
2017.
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2. Kommunledningskontorets förslag till reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige antas och träder i kraft den 1 januari 2018.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med kommunfullmäktiges presidium,
ta fram ett förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, vilken ska gälla
från och med den 15 oktober 2018 då den nya mandatperioden inleds.
Kommunstyrelsens förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige så att beslut kan
fattas senast vid sammanträdet den 13-14 juni 2018.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:636

§ 311
Revidering av det gemensamma reglementet för
Eskilstuna kommuns nämnder
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till revideringar av det gemensamma reglementet
för Eskilstuna kommuns nämnder antas.

Reservation
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet till
förmån för bifall till Miljöpartiets förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
tagit fram ett förslag till revidering av det gemensamma reglementet för kommunens
nämnder. Det finns flera orsaker till att reglementet revideras och de förändringar som
föreslås behöver träda ikraft vid tre olika tidpunkter.
Medborgarförslagen tas bort
I den av kommunfullmäktige beslutade årsplanen för 2018 framgår att möjligheten att
lämna medborgarförslag ska tas bort, samt att ett system för e-petitioner ska utredas.
Regler för nämndernas hantering av medborgarförslag regleras i det gemensamma
reglementet, § 30. Kommunledningskontoret föreslår, som en följd av beslutet om
årsplan, att det avsnittet ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2018.
Förändringar med anledning av ny kommunallag med mera
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag ikraft. Kommunledningskontoret ser ett
behov att utifrån den nya kommunallagen göra följande revideringar i reglementet per
den 1 januari 2018:
Personuppgiftslagen upphör och ersätts av dataskyddsförordningen
Personuppgiftslagen kommer att upphöra från och med den 25 maj 2018. Den ersätts
då av EU:s dataskyddsförordning, som gäller som svensk lag, samt kompletterande
nationell lagstiftning.
Personuppgiftslagen omnämns i § 24 och § 25 i det gemensamma reglementet.
Kommunledningskontoret föreslår att de paragraferna revideras per den 25 maj 2018.
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Politisk organisation inför den nya mandatperioden
Kommunfullmäktige beslutade den 15-16 juni 2016, § 150, om politisk organisation
inför ny mandatperiod m.m. Av beslutet framgår bland annat att antalet ledamöter och
ersättare i samtliga 15-mannanämnder utom kommunstyrelsen, ska ändras till att bestå
av 13 ledamöter och 6 ersättare.
Antalet ledamöter och ersättare för respektive nämnd framgår av § 2 i det
gemensamma reglementet. Kommunledningskontoret föreslår att paragrafen
uppdateras i enlighet mer kommunfullmäktiges beslut och att ändringen träder ikraft
per den 1 januari 2019, då den nya mandatperioden för nämnderna inleds.
Därutöver finns det ett politiskt önskemål om att ändra mandatperioden för
nämnderna från fyra till ett år. Enligt kommunallagen är detta möjligt för alla nämnder
utom kommunstyrelsen, som ska ha en mandattid på fyra år.
Det är redan idag möjligt välja nämnderna på ett år då skrivningen i reglementet
innebär att kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare i nämnderna för den
period som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunledningskontoret anser ändå att
det är bra att förtydliga § 3 i reglementet, så att det tydligt framgår att mandatperioden
ska vara ettårig om detta också är fullmäktiges vilja. Möjligheten för
kommunfullmäktige att besluta om en annan mandattid än ett år för nämnderna bör
också finnas kvar i reglementet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 287, att
kommunledningskontorets förslag till revideringar av det gemensamma reglementet
för Eskilstuna kommuns nämnder antas.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar först bifall till kommunstyrelsens förslag förutom de delar
som rör medborgarförslag. Därefter yrkar Marielle Lahti (MP) på följande,
Miljöpartiets förslag;
Samtliga delar som rör medborgarförslag ska tas bort.
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på
Miljöpartiets förslag.

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

Marielle Lahtis (MP) yrkande om att samtliga delar som rör medborgarförslag ska
tas bort, Miljöpartiets förslag.

•

Jimmy Janssons (S) yrkande om att avslå Miljöpartiets förslag.
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Ordföranden finner inledningsvis att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag förutom i de delar som rör medborgarförslag. Därefter
föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer bifall till
kommunstyrelsens förslag i de delar som rör medborgarförslag mot avslag till
detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i de delar som rör medborgarförslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:640

§ 312
Revidering av kommunstyrelsens och
socialnämndens reglementen
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till revideringar av kommunstyrelsens och
socialnämndens reglementen antas och träder ikraft den 1 januari 2018.
2. För den ändrade ansvarsfördelningen av kommunens arbete med att motverka
våldsbejakande extremism överförs 1 000 000 kronor från socialnämnden till
kommunstyrelsen från och med år 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret
föreslår tre ändringar av kommunstyrelsens reglemente samt en ändring av
socialnämndens reglemente.
I kommunstyrelsens reglemente föreslås ett förtydligande av kommunstyrelsens ansvar
för kommunens samlade juristfunktion. Detta tillägg föreslås i § 9 Särskilda uppgifter
och underrubriken Övriga uppgifter. Vidare föreslås att kommunstyrelsens ansvar för att
lämna redovisning till kommunfullmäktige över medborgarförslag ska strykas i § 8,
punkten 6, eftersom möjligheten att lämna medborgarförslag kommer att upphöra per
den 1 januari 2018.
Avslutningsvis föreslås att kommunens ansvar för arbetet med att motverka
våldsbejakande extremism flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen från och
med den 1 januari 2018. I samband med detta flyttas också 1 000 000 kronor från
socialnämnden till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 288, följande:
1. Kommunledningskontorets förslag till revideringar av kommunstyrelsens och
socialnämndens reglementen antas och träder ikraft den 1 januari 2018.
2. För den ändrade ansvarsfördelningen av kommunens arbete med att motverka
våldsbejakande extremism överförs 1 000 000 kronor från socialnämnden till
kommunstyrelsen från och med år 2018.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:637

§ 313
Utbetalning av partistöd för första halvåret 2018
Beslut
Partistöd betalas ut för första halvåret 2018 enligt följande:
Socialdemokraterna
694 400 kronor
Moderaterna
448 000 kronor
Sverigedemokraterna
358 400 kronor
Miljöpartiet
201 600 kronor
Vänsterpartiet
201 600 kr onor
Liberalerna
156 800 kronor
Centerpartiet
134 400 kronor
Kristdemokraterna
112 000 kronor

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att partistöd ges till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas
ut med ett grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt
ett mandatbundet stöd.
Kommunfullmäktige beslutar två gånger årligen, i juni samt i december, om
utbetalning av partistöd. De år då val till kommunfullmäktige äger rum beslutar
kommunfullmäktige om utbetalning även i oktober månad, för partistöd gällande
perioden 15 oktober-31 december.
Kommunfullmäktige ska besluta om partistöd för första halvåret 2018. Det finns åtta
partier i kommunfullmäktige och samtliga ledamotsplatser är tillsatta, vilket är en
förutsättning för fullt partistöd. Av kommunens regelverk framgår att det
mandatbundna stödet ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in
i kommunfullmäktige, även om ledamoten lämnat partiet.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till tre
prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för år 2017 uppgår till 44 800, vilket är 500 kronor högre än för 2016.
Samtliga platser i kommunfullmäktige är tillsatta och samtliga partier har inkommit
med redovisning och granskningsrapport för användandet av 2016 års partistöd, ska
fullt partistöd betalas ut till respektive parti i kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 289, följande:
Partistöd betalas ut för första halvåret 2018 enligt följande:
Socialdemokraterna
694 400 kronor
Moderaterna
448 000 kronor
Sverigedemokraterna
358 400 kronor
Miljöpartiet
201 600 kronor
Vänsterpartiet
201 600 kr onor
Liberalerna
156 800 kronor
Centerpartiet
134 400 kronor
Kristdemokraterna
112 000 kronor
Göran Gredfors (M) samt Anton Berglund (SD) deltog ej i beslutet.
______
Beslutet skickas till:
Stödberättigade partier
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:638

§ 314
Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober
2018
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till nya regler för partistöd antas och träder ikraft
den 15 oktober 2018.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anita Nygren (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för bifall till Sverigedemokraternas tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
november 2017. Av skrivelsen framgår att bland annat att vid sitt sammanträde den
15-16 juni 2016, § 150, beslutade kommunfullmäktige om politisk organisation med
mera inför den nya mandatperioden. I beslutet fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram förslag till nya regler för partistöd, vilka ska träda ikraft den 15 oktober 2018, det
vill säga första dagen på den nya mandatperioden för kommunfullmäktige.
Bakgrunden till uppdraget är att partistödet i Eskilstuna kommun dels betalas ut som
ett grundstöd, och dels som ett mandatbundet stöd. I och med att antalet mandat i
kommunfullmäktige förändras från 79 till 65 beslutades att regelverket ska ses över.
Av ärendet framgår att den politiska inriktningen är att den totala budgeten för
partistödet samt fördelningsprincipen mellan partierna ska vara ungefär densamma
som idag, men att systemet anpassas till ett färre antal fullmäktigeledamöter.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderade regler för
partistödet. Här föreslås att det mandatbundna stödet ska ändras från 1,0 till 1,2
prisbasbelopp per år, vilket skulle ge ungefär samma ekonomiska utfall som med
dagens modell.
Kommunledningskontoret har utöver detta också sett över regelverket i dess helhet.
Förslaget omfattar därför vissa förändringar i disposition och språk samt ett antal
redaktionella ändringar, bland annat hänvisningen till paragrafer i kommunallagen i
och med att en ny kommunallag träder ikraft den 1 januari 2018.
Kommunledningskontoret föreslår att det nya regelverket ska antas av
kommunfullmäktige och träda ikraft i samband med den nya mandatperioden.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

29(99)

2017-12-14

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 290, att
kommunledningskontorets förslag till nya regler för partistöd antas och träder ikraft
den 15 oktober 2018. Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverade
sig muntligt emot beslutet.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar, med instämmande från Anita Nygren (SD), på följande
tillägg, Sverigedemokraternas förslag:
Att reglerna för partistöd omarbetas så att partistödet sänks med 10 procent från nuvarande
nivå.
Jimmy Jansson (S) samt Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
samt avslag på Sverigedemokraternas förslag.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas
förslag.

•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkanden om att avslå Sverigedemokraternas
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer bifall till
kommunstyrelsens förslag mot bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande; Kommunledningskontorets
förslag till nya regler för partistöd antas och träder ikraft den 15 oktober 2018.
______
Beslutet skickas till:
Mottagarna av partistöd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:575

§ 315
Förändrat ansvar för LSS-verkställande
verksamheter, inklusive revidering av reglemente för
barn- och utbildningsnämnden och vård- och
omsorgsnämnden
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) överförs till vård- och omsorgsnämnden från och med
den 1 april 2018.
2. Kommunledningskontorets förslag till revideringar av barn- och
utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen antas och
träder ikraft den 1 april 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att sedan 2016 är all
myndighetsutövning inom LSS, samt budget för verksamheten samlad hos vård- och
omsorgsnämnden. Ansvaret för verkställigheten av insatserna för barn och unga upp
till 20 år ligger på barn- och utbildningsnämnden, medan vård- och omsorgsnämnden
ansvarar för insatser för personer över 20 år.
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut i ärendet den 12 oktober 2017, § 79
(BUN/2017:403). Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut i ärendet den 9 oktober
2017, 99 (VON/2017:71).
Barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har gemensamt utrett
vilka effekter en samorganisering av utförandeverksamheter för barn, unga och vuxna
med insatser enligt LSS skulle medföra. Utifrån utredningen föreslår de båda
nämnderna att barn- och utbildningsnämndens utföraransvar ska föras över till vårdoch omsorgsnämnden per den 1 januari 2018.
Kommunledningskontoret tillstyrker nämndernas förslag om att samorganisera
verksamheten under vård- och omsorgsnämnden.
Efter det att besluten har fattats i respektive nämnd har förvaltningarna framfört till
kommunledningskontoret att den planerade tidplanen för överföringen blir svår att
hålla. De två förvaltningarna föreslår därför att organisationsförändringen sker per den
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1 april 2018. Kommunledningskontoret föreslår därför en revidering av nämndernas
förslag.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till revidering av vård- och
omsorgsnämndens och barn- och utbildningsnämndens reglementen med anledning
av den förändrade ansvarsfördelningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 291, följande:
1. Barn- och utbildningsnämndens ansvar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) överförs till vård- och omsorgsnämnden från och med
den 1 april 2018.
2. Kommunledningskontorets förslag till revideringar av barn- och
utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens reglementen antas och
träder ikraft den 1 april 2018.
______
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:291

§ 316
Avfallsplan för Eskilstuna kommun
Beslut
1. Avfallsplan 2018 – 2022 med mål och åtgärder antas att gälla från den 1 januari
2018.
2. Avfallsplan för Eskilstuna kommun, beslutad av kommunfullmäktige den 28
februari 2013, § 46 upphör att gälla.
3. Åtgärderna kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i
förvaltningars och bolags kommande årsplaner i syfte att avfallsplanens mål ska
vara uppfyllda senast i slutet av 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att alla kommuner ska enligt
miljöbalken ha en renhållningsordning med lokala föreskrifter och avfallsplan. Denna
avfallsplan ska styra avfallshantering, återvinning och återbruk i kommunen samt
beskriva kommunens avfallsförebyggande arbete.
Den nuvarande avfallsplanen för Eskilstuna kommun fastställdes av
kommunfullmäktige den 28 februari 2013, § 46. Enligt bestämmelser i
avfallsförordningen (2011:927) ska det göras en översyn av avfallsplanen minst vart
fjärde år.
Förslag till ny avfallsplan med bilagor har varit på remiss från den 30 maj 2017 till den
31 augusti 2017. Förslaget skickades till kommunens nämnder och bolag samt till 18
berörda externa intressenter som till exempel till större fastighetsägare i kommunen
och de kommuner som ingår i 4 Mälarstäder samarbete. Hur synpunkter från
remissinstanser har bemötts framgår av samrådsredogörelsen.
Avfallsplanen har också ställts ut enligt miljöbalkens 15 kap 42 § från den 11 oktober
2017 till den 10 november 2017. Inga ytterligare synpunkter har inkommit under
utställningstiden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 293, följande:
1. Avfallsplan 2018 – 2022 med mål och åtgärder antas att gälla från den 1 januari
2018.
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2. Avfallsplan för Eskilstuna kommun, beslutad av kommunfullmäktige den 28
februari 2013, § 46 upphör att gälla.
3. Åtgärderna kommer, utifrån ekonomiskt utrymme, successivt tas med i
förvaltningars och bolags kommande årsplaner i syfte att avfallsplanens mål ska
vara uppfyllda senast i slutet av 2022.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:584

§ 317
Medfinansiering av Robotdalen 2018-2020
Beslut
1. Eskilstuna kommun medfinansierar Robotdalen med ytterligare 1 miljon kronor
under 2018. Medel finns avsatta i kommunstyrelsens budget för 2018, i
kompletterande årsplan 2018.
2. Eskilstuna kommun medfinansierar Robotdalen med 1,5 miljon kronor per år
under 2019 och 2020. Dessa medel planeras in i kommunstyrelsens kommande
budgetar.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Robotdalen startade 2003 som ett
initiativ med målet att skapa regional tillväxt i Mälardalen och Sverige, genom att
bygga ett innovationssystem inom robotik och automation främst riktat mot industri,
logistik och hälsosektorn.
Tidigare finns ett medfinansieringsbeslut för Robotdalen på 500 000 kronor för 2018,
antagen av kommunfullmäktige den 10 december 2015, § 300 (KSKF/2015:542).
Eskilstuna kommun kommer att delta på uppföljningsmöten med Robotdalen två
gånger per år och Robotdalen skickar årliga rapporter till näringslivsenheten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 294, följande:
1. Eskilstuna kommun medfinansierar Robotdalen med ytterligare 1 miljon kronor
under 2018. Medel finns avsatta i kommunstyrelsens budget för 2018, i
kompletterande årsplan 2018.
2. Eskilstuna kommun medfinansierar Robotdalen med 1,5 miljon kronor per år
under 2019 och 2020. Dessa medel planeras in i kommunstyrelsens kommande
budgetar.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringslivsenheten
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2016:527

§ 318
Nya kriterier för tilläggsbelopp för samtliga
skolformer samt överflyttning av nämndansvaret för
tilläggsbelopp
Beslut
1. Kriterier för tilläggsbelopp godkänns och tillämpas för beslut om tilläggsbelopp
som lämnas för barn eller elev för år 2018 och framåt.
2. Ansvaret för tilläggsbelopp flyttas från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018. Reglemente för
kommunstyrelsen enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, antas att gälla från och med
den 1 januari 2018.
3. Som konsekvens av att ansvaret för tilläggsbelopp flyttas, överförs 1 200 000
kronor från kommunstyrelsens till barn- och utbildningsnämnden i samband med
komplettering av årsplan.
4. Budgeten för tilläggsbeloppet 2018 fastställs av kommunfullmäktige i samband
med komplettering av årsplan och överförs från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utvärdering under 2020.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftig
reservation lämnas (bilaga A).
Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L)
samt Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) samt Bo Hellmark (KD) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga C).
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga D).
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun införde
tilläggsbelopp i nuvarande form från och med januari 2015. För att få ett likvärdigt
system beslutades att tilldelningen ska ske på lika villkor för kommunala och fristående
förskolor och skolor. Ansvaret för tilläggsbelopp ligger på kommunstyrelsen och
hanteras av utbildningsinspektionen på kommunledningskontoret.
Kommunfullmäktige fattade den 24 november 2016 beslut om att utvärdering av
resursfördelningsmodellen skulle genomföras 2017 och skulle kompletteras med
uppdrag att ta fram underlag för beslut på en organisatorisk tillhörighet för
hanteringen av tilläggsbelopp, som på ett tydligt sätt stärker arbetet runt barn med
behov av extraordinära stödåtgärder. Utvärdering och förslag till beslut skulle vara
klart senast juni 2017 för att kunna leda till förändringar 2018.
En utredning har genomförts under våren 2017 för att belysa hur hanteringen av
tilläggsbeloppet har fungerat. Bilaga 1 utredning, tillhörande ärendet.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom de faktorer och bedömningar som
utredningen beskriver. Genom att organisatoriskt knyta processen kring tilläggsbelopp
till barn- och utbildningsnämnden, antas att handläggning och beslut kommer att bli
mer likvärdigt.
Förändringen innebär att en ändring behöver göras i kommunstyrelsens reglemente,
där det idag framgår att kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbelopp. Det stycket
föreslås strykas. Bilaga 2, kommunstyrelsens reglemente, tillhörande ärendet.
Konsekvenser för barns rättigheter
Det är förskolechefens/rektorns ansvar att se till att barnet/eleven ges sådant stöd.
För att underlätta för förskolor/skolor som tidigare fått beviljat tilläggs belopp och
med de nya kriterierna kan komma att få avslag krävs en ekonomisk beredskap på
barn-och utbildningsförvaltningen under en omställningsperiod.
Förvaltningen behöver också vidta ett omställningsarbete med fokus på barn- och
elevhälsoarbete i nära samarbete med förvaltningens specialkompetenser.
Finansiering
Budgeten för tilläggsbeloppet 2018 fastställs av kommunfullmäktige i samband med
komplettering av årsplan och överförs från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 221, följande:
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1. Kriterier för tilläggsbelopp godkänns och tillämpas för beslut om tilläggsbelopp
som lämnas för barn eller elev för år 2018 och framåt.
2. Ansvaret för tilläggsbelopp flyttas från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018. Reglemente för
kommunstyrelsen enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, antas att gälla från och med
den 1 januari 2018.
3. Som konsekvens av att ansvaret för tilläggsbelopp flyttas, överförs 1 200 000
kronor från kommunstyrelsens till barn- och utbildningsnämnden i samband med
komplettering av årsplan.
4. Budgeten för tilläggsbeloppet 2018 fastställs av kommunfullmäktige i samband
med komplettering av årsplan och överförs från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utvärdering under 2020.
Maria Chergui (V) reserverade sig skriftligt emot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Niklas Frykman (L) reserverade sig muntligt emot beslutet till
förmån för bifall till Vänsterpartiets förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
280, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Jari Puustinen (M), Kim Fredriksson (SD), Stig Johansson (SD), Majo Kuusikoski (S)
samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V) yrkar i första hand på att beslutspunkten 1 återremitteras. I andra
hand yrkar Maria Chergui (V) avslag på beslutspunkten 1. Därefter yrkar Maria
Chergui (V) bifall till beslutspunkterna 2, 3, 4 samt 5, Vänsterpartiets förslag.
Niklas Frykman (L), Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod (MP) samt Faisal Hassan
(MP) instämmer i Maria Cherguis (V) yrkanden, Vänsterpartiets förslag.
Jari Puustinen (M) yrkar på att beslutspunkten 1 avgörs idag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att återremittera beslutspunkten 1.
•

Jari Puustinens (M) yrkande om att avgöra beslutspunkten 1 idag.

•

Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.

•

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att avslå beslutspunkten 1.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till om beslutspunkten 1 ska återremitteras eller avgöras idag. Om
kommunfullmäktige beslutar att avgöra beslutspunkten 1 idag, får kommunfullmäktige
därefter ta ställning till kommunstyrelsens förslag i beslutspunkterna 2, 3, 4 samt 5.
Slutligen får kommunfullmäktige ta ställning till bifall till kommunstyrelsens förslag i
beslutspunkten 1 mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa proposition på om beslutspunkten 1 ska
återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra
beslutspunkten 1 idag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på att avgöra beslutspunkten 1 idag, som yrkats av Jari Puustinen (M),
röstar JA.
Den som röstar på att återremittera beslutspunken 1, som yrkats av Maria Chergui (V)
med flera, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Mats Wernersson (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek(S)
Inger Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Pamela Norberg (S)

Ja
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
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Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
Tony Meshko (M)
Tibor Sjöberg (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Ek Rundström (M)
Patrick Sannetjärn (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Robert Lindberg (MP)
Birgitta Eriksson (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Solveig Pohjola (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Aila Johansson (SD)

X
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Stig Johansson (SD)
Elin Blomberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Nygren (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (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
60

19

Omröstningsresultat
Med 60 JA-röster för bifall till Jari Puustinens (M) förslag om att avgöra
beslutspunkten 1 idag mot 19 NEJ-röster för bifall till Maria Cherguis (V) med fleras
förslag om att återremittera beslutspunkten 1, finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutat enligt Jari Puustinens (M) förslag, innebärande att
kommunfullmäktige avgör beslutspunkten 1 idag.

Fortsättning på propositionsordning
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag i beslutspunkterna 2, 3, 4 samt 5. Slutligen ställer
ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag i beslutspunkten 1
mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag i beslutspunkten 1, innebärande; Kriterier för tilläggsbelopp
godkänns och tillämpas för beslut om tilläggsbelopp som lämnas för barn eller elev för
år 2018 och framåt.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:646

§ 319
Förändrat ansvar för skolverksamhet, inklusive
revidering av reglemente för kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden
Beslut
1. Kommunstyrelsens ansvar för skolverksamhet överförs till barn- och
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2018.
2. Reglementet för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden antas.
3. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 800 000 kronor från kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den 1 januari 2013 inrättades
en lokal utbildningsinspektion på kommunstyrelsen för att kommunen bättre skulle
leva upp till det strategiska målet om höjd utbildningsnivå för alla barn, elever och
studerande i Eskilstuna kommun, samt utveckla roller och spelregler inom
organisationen för att skapa likvärdiga villkor på en konkurrensutsatt arena där elever
och föräldrar väljer förskola och skola. (KSKF/2012:128)
Den 26 maj 2015 inrättades ett utbildningsutskott med uppdraget att följa
utvecklingen inom utbildningsområdet genom den lokala utbildningsinspektionen.
Den 1 januari 2015 fördes ansvaret för hantering och beslut av tilläggsbelopp
över till kommunstyrelsen för att få ett mer likvärdigt system för tilldelning för
kommunala såväl som fristående skolor. Tilläggsbelopp avser ersättning för
extraordinära stödåtgärder för barn och unga i behov av särskilt stöd.
Konsult och uppdrag har utrett frågan om kommunstyrelsens ansvar för
skolverksamhet. Utredningens samlade bedömning är att det finns behov av att
förändra nuvarande ansvarsfördelning och föra över kommunstyrelsen ansvar
för utbildningsfrågor till barn- och utbildningsnämnden.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom förslaget om att föra över hela ansvaret
och ser stora möjligheter att utveckla barn- och utbildningsnämndens fokus på
skolutveckling och samtliga skolor i Eskilstuna.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 295, följande:
1. Kommunstyrelsens ansvar för skolverksamhet överförs till barn- och
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2018.
2. Reglementet för kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden antas.
3. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 800 000 kronor från kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:552

§ 320
Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
Beslut
1. Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018.
2. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, beslutad av kommunfullmäktige den 20 december
2012 (KSKF/2011:662) upphävs.
3. Avgifter för öppen fritidsverksamhet tas bort och samtliga måltider blir
avgiftsfria.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att det nya dokumentet
”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun” utgår från skollagen (2010:800).
Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun är nu uppdelat i två olika dokument.
Tillämpningsföreskrifterna är förtydligade och beskriver det underlag som avgiften
grundas på, storleken på månadsavgiften i procentsats samt regler för avgiftsfri
förskola. Regler runt registrering av schema för barnet beskrivs och möjlighet till delad
faktura för vårdnadshavarna om barnet har växelvist boende beskrivs också.
Kommunledningskontoret föreslår att ”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun”, antas som ett
separat dokument men som ett komplement till ”Riktlinjer för intagning och plats i
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eskilstuna kommun.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att samtliga avgifter för öppen
fritidsverksamhet tas bort och att samtliga måltider i verksamheten blir avgiftsfria.
Nuvarande kostnad för vistelse och måltider är låg och betalas av barnet i samband
med intagen måltid. Det innebär ingen märkbar ekonomisk förlust om avgifterna tas
bort eftersom inkomster och utgifter i den nuvarande hanteringen förväntas ta ut
varandra.
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Utifrån ett barnrättsperspektiv är det också lämpligt att verksamheten och måltiderna
är avgiftsfria och att inga kontanter hanteras av barn och elever.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 222, följande:
1. Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018.
2. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, beslutad av kommunfullmäktige den 20 december
2012 (KSKF/2011:662) upphävs.
3. Avgifter för öppen fritidsverksamhet tas bort och samtliga måltider blir
avgiftsfria.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
281, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:144

§ 321
Riktlinjer för intagning och plats i förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem
Beslut
1. Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i
Eskilstuna kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018.
2. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 20 december
2011 (KSKF/2011:662), upphävs.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt Aza Safari (-)
reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till Liberalernas förslag. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) reserverar sig emot beslutet till
förmån för bifall till Liberalernas förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD), Maria Chergui (V), samt Kim Fredriksson (SD) reserverar sig
muntligt emot beslutet till förmån för bifall till Liberalernas förslag.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i ärendet mellan klockan 13:46 – 13:56,
därefter återupptas förhandlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att i ärende KSKF/2016:510
beslutades att från 2018 utöka nävarotiden från 15 timmar per vecka till 25 timmar per
vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen för vård av annat barn. Beslutet gäller för både kommunala och
fristående förskolor i Eskilstuna.
I samma ärende gavs kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kö- och avgiftreglerna.
Det nya dokumentet ”Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem i Eskilstuna kommun” följer nya skollagen (2010:800) och är anpassat
efter Skolverkets allmänna råd med kommentarer för Pedagogisk omsorg, stödmaterial
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från skolverket samt nya rutiner i kommunens hantering av intagning och placering av
barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.
Kommunledningskontoret föreslår att Riktlinjer för intagning och plats i kommunens
förskola, pedagogiska omsorg och fritidsverksamhet, antas.
Tidigare kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 20
december 2011(KSKF/2011:662), upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 223, följande:
1. Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i
Eskilstuna kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018.
2. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 20 december
2011 (KSKF/2011:662), upphävs.
Kim Fredriksson (SD) deltog ej i beslutet. Niklas Frykman (L) reserverade sig muntligt
emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
282, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar på ändringar under punkten 5 i riktlinjer för intagning och
plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eskilstuna kommun (bilaga C),
Liberalernas förslag.
Marielle Lahti (MP), Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD), Lotta Jonsson (KD)
samt Stefan Krstic (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag, som yrkats av Niklas
Frykman (L).

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om att bifalla Liberalernas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande; Riktlinjer för intagning och
plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eskilstuna kommun, antas att
gälla från den 1 januari 2018. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun, beslutade av
kommunfullmäktige den 20 december 2011 (KSKF/2011:662), upphävs.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:536

§ 322
Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola
Beslut
1. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och
läsår för såväl fristående som kommunala huvudmän.
2. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37.50 kronor/timme som
eleven deltagit. Max 1 875 kronor/elev och läsår.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att riksdagen beslutade den 7 juni
2017 om en skyldighet för kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda
lovskola för vissa elever. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla den 1
augusti 2017.
• Skyldigheten avser elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte blir behöriga till
gymnasiet.
• Lovskolan ska omfatta minst 50 timmar och anordnas under sommarlovet eller
andra lov.
• Huvudmannen avgör på vilken eller vilka skolor lovskola anordnas
• Lovskola får överlämnas på entreprenad.
Kommunfullmäktige fastställer budget för tilläggsbelopp i samband med beslut av
kompletterande årsplan. Budget för tilläggsbelopp 2018 bör omfatta följande poster:
• Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
• Tilläggsbelopp för elever som deltar i modersmålsundervisning.
• Tilläggsbelopp för elever som deltar i lovskola.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Skolverkets tidigare uppföljningar av elevers resultat efter deltagande i sommarskola
visar att 41 procent av eleverna som deltagit, har uppnått behörighet till gymnasiet
genom sommarskolan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 296, följande:
1. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas för max 50 timmar/elev och
läsår för såväl fristående som kommunala huvudmän.
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2. Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med 37.50 kronor/timme som
eleven deltagit. Max 1 875 kronor/elev och läsår.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga fristående huvudmän för grundskola i Eskilstuna kommun
Barn och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:546

§ 323
Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet i Sörmland
Beslut
Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland fastställs, för
Eskilstuna kommuns del, i enlighet med samordningsförbundets förslag daterat den 19
september 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Samordningsförbundet i
Sörmland har inkommit med ett förslag till en reviderad förbundsordning, daterad den
19 september 2017. Samordningsförbundet föreslår att medlemmarna ska fastställa
förbundsordningen.
Av förslaget till reviderad förbundsordning (§ 1) framgår bland annat att förbundets
namn ändras från ”Samordningsförbundet RAR i Sörmland” till ”Finsam Sörmland”.
Samordningsförbundets medlemmar utgörs av länets kommuner, landstinget,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets ändamål är att svara för en
finansiell samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet för att
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Samordningen sker inom ramen
för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret gett arbetsmarknads- och
familjeförvaltningen möjlighet att komma med synpunkter, men inga synpunkter har
lämnats in. Kommunledningskontorets uppfattning är att samordningsförbundets
förslag till revideringar är rimliga och föreslår att Eskilstuna kommun ska ställa sig
bakom förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 297, att reviderad
förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland fastställs, för Eskilstuna
kommuns del, i enlighet med samordningsförbundets förslag daterat den 19
september 2017.
______
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet i Sörmland
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:633

§ 324
Avveckling av Näshultagården AB och överföring av
byggnaden till Eskilstuna kommun
Beslut
1. Byggnaden som ingår i Näshultagården AB förs över till Eskilstuna kommun.
2. Näshultagården AB likvideras.
3. Aktiekapitalet på 1 800 000 kronor och eventuellt överskott tillfaller
kommunstyrelsen.
4. Kultur- och fritidsnämnden får förstärkt budgetram om 450 000 kronor för
fastighetens drift, underhåll och kapitalkostnader.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att idrottshallen i Näshulta drivs i
aktiebolagsform. Byggnaden står på ofri grund då marken ägas av Eskilstuna kommun.
Bolagsformen är från när byggnaden uppfördes av Näshultaborna.
Bolagets styrelse tillsattes av kommunen med hälften av politiker och hälften av
representanter från det lokala föreningslivet. Enligt avtalet övertog kommunen
anläggningen genom ägandet av aktierna mot lösen av lån efter 5 år. Driften har sedan
starten sköts av Näshultagården AB med stort engagemang från bygden.
Kommunledningskontoret har tillsammans med styrelsen i Näshultagården sett över
bolaget och utrett om byggnaden ska kvarstå i bolagsform alternativt finnas direkt i
kommunens ägo. Slutsatsen av utredningen är att aktiebolagsformen inte fyller någon
funktion utan skapar administration och kostnader. Byggnaden kan föras över till
Eskilstuna kommun och bolaget kan därefter likvideras. Driften av anläggningen och
verksamheten som bedrivs i byggnaden kan fortsätta i samarbete mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och det lokala föreningslivet och påverkas därför inte av
bolagsförändringen.
Eftersom aktiebolaget inte längre behövs bör kommunstyrelsen få i uppdrag att
avveckla bolaget. Aktiekapitalet om 1 800 000 kronor samt eventuella medel på
bankkontot tillfaller kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås få förstärkt budgetram om 450 000 kronor för
fastighetens drift, underhåll och kapitalkostnader.
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Förändringen innebär minskad administration på grund av bolagsavvecklingen och en
förenklad ägarstruktur, vilket bidrar till en mer effektiv organisation.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 298, följande:
1. Byggnaden som ingår i Näshultagården AB förs över till Eskilstuna kommun.
Näshultagården AB likvideras.
2. Aktiekapitalet på 1 800 000 kronor och eventuellt överskott tillfaller
kommunstyrelsen.
3. Kultur- och fritidsnämnden får förstärkt budgetram om 450 000 kronor för
fastighetens drift, underhåll och kapitalkostnader.

Yrkanden
Tomas Jönsson (M), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Näshultagården AB
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:647

§ 325
Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördjupa och analysera ärendet
ytterligare.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att frågan om finansiering av de
kommunala bolag som bedriver verksamhet som är för kommunens räkning och
verksamheter som riktar sig direkt till kommunmedlemmar och till viss del externa
intressenter har utretts under året. Vid bildandet av Eskilstuna Logistik och Etablering
AB (KSKF/2015:550) beslutade kommunfullmäktige att finansiering ska ske genom
kommunalt driftsstöd. Utredningar och diskussioner med kommunens revisorer,
PWC, och chefsjurist visar dock att detta är ett svårt område med flera lagstiftningar
involverade. Det gäller såväl skattelagstiftningen som lagen om offentlig upphandling.
En jämförelse med andra kommuner med liknande typer av bolag som
Eskilstuna visar att man använder olika finansieringslösningar och det finns
ingen tydlig linje om vad som är praxis i kommunsverige. De lösningar som
används är dels koncernbidrag, verksamhetsbidrag och uppdragsavtal.
Ytterligare alternativ är att inlemma verksamheten i kommunal förvaltning.
Koncernbidrag inom den kommunala bolagskoncernen är lämpligt när en
verksamhet bedrivs på uppdrag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag
AB och det finns en långsiktig plan för att uppnå lönsamhet för verksamheten.
Idag utgår uppdragen för Eskilstuna Logistik och Etablering AB från Eskilstuna
kommun. En del kommuner har allmänt skrivna ägardirektiv och ger bolagen
verksamhetsbidrag utan specifika krav på vad pengarna skall användas till.
Eskilstuna kommuns ägardirektiv till bolagen ger idag tydliga uppdrag till
moderbolaget och dotterbolag samt tydliga mätetal på uppföljning. En mer
allmän skrivning är i dagsläget inte önskvärd. Både i fallet koncernbidrag och
för verksamhetsbidrag är det skattelagstiftningen som styr lagligheten.
Ersättningen måste vara marknadsmässig. En eventuell granskning skulle kunna
visa att någon av ersättningsformerna som används anses vara skatte- och
momsundandragande och därmed riskera att definieras som ett skattebrott.
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Kommunen kan ge direkta uppdrag till kommunala bolag om två villkor är
uppfyllda enligt lagen om offentlig upphandling. Dels kontrollkriteriet som
innebär att kommunen har kontroll över bolaget genom att det exempelvis är
kommunfullmäktige som tillsätter styrelse. Dels måste verksamhetskriteriet vara
uppfyllt, det vill säga att bolagets verksamhet till cirka 80 procent innebär
uppdrag åt kommunen. Verksamheten Eskilstuna Logistik och Etablering AB
uppfyller kontrollkriteriet men tveksamheter kan råda om verksamhetskriteriet.
I detta fall styr lagen om offentlig upphandling. En granskning skulle kunna
komma till slutsatsen att tjänsterna behöver upphandlas och då finns även en
risk att det utgår en upphandlingsskadeavgift som inte får överstiga tio procent
av det aktuella avtalets värde, maximala avgiften som kan dömas ut är tio
miljoner kronor (bilaga juridiskt tjänsteutlåtande, tillhörande ärendet).
Bedömning är att de tjänster bolagen gör är av mycket långsiktig karaktär och
nära sammankopplade med kommunens verksamheter. När det gäller drift av
flygplatsen kan även nämnas att bolaget i sin tur upphandlar denna verksamhet
på den öppna marknaden.
Mot bakgrund av ovanstående redovisning och efter en samlad bedömning
förordas uppdragsavtal och fakturering från bolaget till kommunen.
Uppdragsavtalet innehåller försättningarna och villkoren för de uppdrag och
tjänster som Eskilstuna Logistik och Etablering AB utför åt kommunen. Det
ska klargöra rollerna mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och
Etablering AB, formen för hur uppdrag och tjänster regleras samt hur
administrativa frågor ska hanteras.

Finansiering
Finansiering sker dels genom medel från kommunstyrelsens ram, 5,6 miljoner
kronor, och dels genom ökad utdelning från bolagskoncernen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 299, att
uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och
Etablering AB antas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar på återremiss av ärendet och att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att fördjupa och analysera ärendet ytterligare (bilaga).
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:648

§ 326
Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördjupa och analysera ärendet
ytterligare.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
november 2017. Av skrivelsen framgår att frågan om finansiering av de kommunala
bolag som bedriver verksamhet som är för kommunens räkning och verksamheter
som riktar sig direkt till kommunmedlemmar och till viss del externa intressenter har
utretts under året. Utredningar och diskussioner med kommunens revisorer, PWC,
och chefsjurist visar dock att detta är ett svårt område med flera lagstiftningar
involverade. Det gäller såväl skattelagstiftningen som lagen om offentlig upphandling.
En jämförelse med andra kommuner med liknande typer av bolag som
Eskilstuna visar att man använder olika finansieringslösningar och det finns
ingen tydlig linje om vad som är praxis i kommunsverige. De lösningar som
används är dels koncernbidrag, verksamhetsbidrag och uppdragsavtal.
Ytterligare alternativ är att inlemma verksamheten i kommunal förvaltning.
Koncernbidrag inom den kommunala bolagskoncernen är lämpligt när en
verksamhet bedrivs på uppdrag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag
AB och det finns en långsiktig plan för att uppnå lönsamhet för verksamheten.
Idag utgår uppdragen för Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science
Park) från Eskilstuna kommun. En del kommuner har allmänt skrivna
ägardirektiv och ger bolagen verksamhetsbidrag utan specifika krav på vad
pengarna skall användas till. Eskilstuna kommuns ägardirektiv till bolagen ger
idag tydliga uppdrag till moderbolaget och dotterbolag samt tydliga mätetal på
uppföljning. En mer allmän skrivning är i dagsläget inte önskvärd. Både i fallet
koncernbidrag och för verksamhetsbidrag är det skattelagstiftningen som styr
lagligheten. Ersättningen måste vara marknadsmässig. En eventuell granskning
skulle kunna visa att någon av ersättningsformerna som används anses vara
skatte- och momsundandragande och därmed riskera att definieras som ett
skattebrott.
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Kommunen kan ge direkta uppdrag till kommunala bolag om två villkor är
uppfyllda enligt lagen om offentlig upphandling. Dels kontrollkriteriet som
innebär att kommunen har kontroll över bolaget genom att det exempelvis är
kommunfullmäktige som tillsätter styrelse. Dels måste verksamhetskriteriet vara
uppfyllt, det vill säga att bolagets verksamhet till cirka 80 procent innebär
uppdrag åt kommunen. Verksamheten i Eskilstuna Jernmanufaktur AB
(Munktell Science Park) uppfyller kontrollkriteriet men tveksamheter kan råda
om verksamhetskriteriet. I detta fall styr lagen om offentlig upphandling. En
granskning skulle kunna komma till slutsatsen att tjänsterna behöver upphandlas
och då finns även en risk att det utgår en upphandlingsskadeavgift som inte får
överstiga tio procent av det aktuella avtalets värde, maximala avgiften som kan
dömas ut är tio miljoner kronor (bilaga juridiskt tjänsteutlåtande, tillhörande
ärendet). Bedömning är att de tjänster bolagen gör är av mycket långsiktig
karaktär och nära sammankopplade med kommunens verksamheter.
Mot bakgrund av ovanstående redovisning och efter en samlad bedömning
förordas uppdragsavtal och fakturering från bolaget till kommunen.
Uppdragsavtalet innehåller försättningarna och villkoren för de uppdrag och
tjänster som Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park) utför åt
kommunen. Det ska klargöra rollerna mellan Eskilstuna kommun och
Eskilstuna Jernmanufaktur AB (Munktell Science Park), formen för hur
uppdrag och tjänster regleras samt hur administrativa frågor ska hanteras.

Finansiering
Finansiering sker genom ökad utdelning från bolagskoncernen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 300, att
uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB
(Munktell Science Park) antas.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar på återremiss av ärendet och att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att fördjupa och analysera ärendet ytterligare (bilaga).
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:432

§ 327
Slutrapport samarbete/samorganisering mellan
Torshälla och Eskilstuna
Beslut
1. Slutrapporten, daterad den 17 oktober 2017, godkänns och läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera den nya organisationen år 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att under våren 2017 har Torshälla
stads förvaltning samorganiserats med fackförvaltningarna utifrån
kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2016 (KSKF/2016:432 § 290).
Genomförandet har skett i projektform och en slutrapport har beslutats av styrgrupp.
Projektet avslutades den 9 oktober 2017.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 genom kompletteringar till Årsplan
för 2016 att en utredning och analys avseende Torshälla stads förvaltning skulle
genomföras i syfte att finna synergier och kostnadseffektiviseringar och uppnå
långsiktig kvalitet (KSKF/2015:254).
Utredningen utformade fyra förslag utifrån identifierade utvecklingsområden.
Utredningens rekommendation var att ett förslag som kallades ”Orten i centrum” som
innebar att Torshälla stads förvaltning skulle avvecklas i sin nuvarande form och att
respektive fackförvaltning gavs i uppdrag att utföra de kommunala åtagandena i
Torshälla.
Genomförandet följdes upp genom chefsintervjuer med samtliga 52 berörda chefer
och avslutande workshops genomfördes med deltagare från projekt genomförande
och styrgrupp och den centrala samverkansgruppen.
En samordningschef och en samordningsgrupp för Torshälla har tillsatts med
uppdraget att utveckla nya former för samverkan och utveckla Torshälla som ort. På
så sätt finns det nu en struktur, en organisation och resurser för att säkerställa
efterlevnaden av beslutet. Gruppen har haft inledande möten för att gemensamt
planera uppdraget och målbilden. Torshälla stads förvaltning är samorganiserad med
övriga fackförvaltningar.
Den nya organisationen ska utvärderas 2020 för att se vilka resultat förändringen gett.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 303, följande:
1. Slutrapporten, daterad den 17 oktober 2017, godkänns och läggs till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera den nya organisationen år 2020.
______
Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:112

§ 328
Svar på motion om hållbar kost
Beslut
1. Motionen avslås på punkterna 1, 2 och 5.
2. Motionen förklaras besvarad på punkterna 3, 4 och 6.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Lahti (MP) reserverar sig emot beslutet till
förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod
(MP) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om hållbar kost av hög kvalitet
inom skola och omsorg. Motionen innehåller följande yrkanden:
1. Att all mat i skola och omsorg ska vara ekologisk senast 2018.
2. Att alla kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska ha egna
tillagningskök om inte synnerliga skäl föreligger.
3. Att införa ett mer långsiktigt mål kring matsvinn på minskat matsvinn i kg med 50
procent till 2025.
4. Att det vid upphandlingar ställs krav på att alla animaliska produkter som köps in
ska ha producerats under förhållanden som minst motsvarar kraven i svensk
djurskyddslagstiftning.
5. Att kommunen inför vegetarisk mat som standard för verksamheter där mat
serveras till anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen och att kött
därmed enbart serveras till dem som aktivt valt det.
6. All kommunen initierar samarbeten med lokala producenter och förädlare med
syfte att skapa synergier och möjliggöra en ökad andel närproducerade och
livsmedel inom de kommunala verksamheterna.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 9 februari 2017 §, 41 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt Torshälla stads nämnd.
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Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 juni 2017, §
39 (BUN/2017:154) föreslagit att motionen ska avslås. Vård- och omsorgsnämnden
har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 18 april 2017, § 47
(VON/2017:31). Torshälla stads nämnd har den 18 april 2017, § 33 (TSN/2017:26)
avstått ifrån att yttra sig.
Motionens samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående arbete, men kan
av olika skäl inte bifallas. Yrkandet om att all mat i skola och omsorg ska vara
ekologiskt senast år 2018 har inte förtutsättningar att uppnås och bör därför avslås.
Yrkande om kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska ha
egna tillagningskök, samt yrkandet om att vegetarisk mat ska vara standard för
verksamheter där mat serveras till anställda och förtroendevalda, innebär för
begränsande formuleringar och bör därför avslås. Motionens övriga yrkanden anses
vara besvarade med hänvisning till att liknande mål redan finns beslutade och att
arbete pågår.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens yrkande på punkterna 1, 2 samt 5
avslås. Motionens yrkande på punkterna 3, 4 samt 6 förklaras besvarade.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 266, att motionen
avslås på punkterna 1, 2 och 5 samt att motionen förklaras besvarad på punkterna 3, 4
och 6.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
283, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Jari Puustinen (M), Tomas Jönsson (M), Mikael Edlund (S) samt Arne Jonsson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås på
punkterna 1, 2 och 5 samt att motionen förklaras besvarad på punkterna 3, 4 och 6.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås på punkterna 1, 2 och 5 samt att motionen
förklaras besvarad på punkterna 3, 4 och 6.
•

Marielle Lahtis (MP) yrkande om att bifalla motionen i sin helhet.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås på
punkterna 1, 2 och 5 samt att motionen förklaras besvarad på punkterna 3, 4 och 6.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Torshälla stads nämnd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Sida

62(99)

KSKF/2017:252

§ 329
Svar på motion - Motion om ökad operativ förmåga
vid utsläpp i miljön
Beslut
1. Motionen bifalles.
2. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att utreda metoder för att öka
räddningstjänstens operativa förmåga vid utsläpp i miljön.
3. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att implementera åtaganden
om utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal i verksamhetsplan 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Ronny Ilhag (MP) samt Magnus Arreflod
(MP) har den 21 mars 2017 lämnat in en motion om ökad operativ förmåga vid
utsläpp i miljön. Motionen innehåller följande yrkande:
- Att Eskilstuna kommun utreder metoder för att öka räddningstjänstens operativa
förmåga vid utsläpp i miljön.
-

Att Eskilstuna kommun i sin årsplan implementerar åtaganden och mätbara mål
som bidrar till att utveckla förmågan att omhänderta förorenat släckvatten.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 80 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från miljö- och räddningstjänstnämnden.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 mars
2017, § 84 (MRN/2017:61) ställt sig positivt till förslaget att utreda metoder för att
öka räddningstjänstens operativa förmåga vid utsläpp i miljön. Nämnden hänvisar till
redan pågående arbete och ställer sig positiv till att en utredning görs under våren
2018. Nämnden ställer sig också positiv till att årsplan 2018 innehåller åtaganden om
utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalles. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att utreda metoder för att öka räddningstjänstens operativa
förmåga vid utsläpp i miljön samt att miljö- och räddningstjänstnämnden får ett
uppdrag att implementera åtaganden om utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal i verksamhetsplan 2018.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 267, följande:
1. Motionen bifalles.
2. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att utreda metoder för att öka
räddningstjänstens operativa förmåga vid utsläpp i miljön.
3. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att implementera åtaganden
om utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal i verksamhetsplan 2018.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
284, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP), Geerth Gustavsson (S) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
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KSKF/2017:259

§ 330
Svar på motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel
Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) har den 22 mars 2017
inkommit med en motion om att ge Eskilstuna en ätbar park. Motionärerna yrkar på
att Eskilstuna kommun ska anlägga en park där människor kan plocka frukt, örter, bär
och grönsaker. Syftet med en sådan är att ge fler tillgång till naturupplevelser och ökad
kunskap om vilda växter och om hur mat odlas, samt skapa en attraktivare stad med
fler möten mellan människor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 93 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 augusti 2017, §
159 (SBN/2017:181) ställt sig positiv till motionärernas förslag. Det finns dock
avvägningar som bör göras, till exempel kring skötselfrågor och finansiering, varför
stadsbyggnadsförvaltningen först bör göra en utredning för att klargöra sådana frågor.
Med hänvisning till detta föreslår nämnden att motionen anses besvarad.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 268, att motionen
förklaras besvarad.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
285, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Joel Hamberg (V), Marielle Lahti (MP) samt Sarita Hotti (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
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Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
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KSKF/2017:330

§ 331
Svar på motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017
inkommit med en motion. Motionären föreslår att Eskilstuna kommun ser över
samtliga kravställningar vid kommande upphandlingar i syfte att gynna de lokala
företagen. Motionären hänvisar till att policybeslut och andra inriktningsbeslut medför
höga krav som gör att lokala producenter inte kan möta anbudsförfrågan, vilket kan
ses som missgynnande av dessa.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 april 2017 §, 140 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
I vilken mån de antagna besluten särskilt missgynnar lokala företag, är svårt att
bedöma. Dock har det uttalats kritik mot att kommunens många och ibland
motstridiga mål kan försvåra formulering av upphandling och för lokala leverantörer
att lämna anbud.
Kommunledningskontorets bedömning
Upphandlingslagstiftningen innebär att alla företag, lokala eller inte, ska ha samma
förutsättningar att lämna anbud. Kommunen får således inte gynna eller missgynna
någon leverantör. Vilket framgår av LOU (2016:1145);
”4 kap. Allmänna bestämmelser
Principer för offentlig upphandling
2 § En upphandling får inte … utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer
gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.”
Upphandlingsenheten har fått direktiv att belysa frågan om kommunens målkonflikter
genom det pågående arbetet med produktgruppsstrategier samt i Årsplan 2018. Med
beaktande av upphandlingslagstiftningsramar kommer därför en översyn att göras i
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syfte att underlätta för leverantörer att delta i kommunens upphandlingar på lika
villkor.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 269, att motionen
avslås. Kim Fredriksson (SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas förslag.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
286, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar, med instämmande från Seppo Vuolteenaho (SD), på
följande, Sverigedemokraternas förslag:
Att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid kommande upphandlingar för att
underlätta för lokala företag.
Sarita Hotti (S), Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M) samt Marielle
Lahti (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
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KSKF/2017:269

§ 332
Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända
att få sitt första jobb
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Stefan Krstic (L), Niklas Frykman (L) samt Helen Wretling (L) reserverar sig emot
beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) har den 29 mars 2017
inkommit med en motion. Motionären föreslår att det ska utredas om att förändra
undervisningen i svenska och introduktion till det svenska samhället så att det blir mer
yrkesinriktat, förbättring av samhällsinformationen till nyanlända invandrare och att
det utreds om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till arbetsplatsintroduktion/
praktik på företag och Eskilstuna kommun.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 128 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut
den 20 september 2017, § 64 (AVN/2017:47) föreslagit att motionen förklaras
besvarad. Av yttrandet framgår bland annat att motionärens förslag ligger i linje med
pågående arbete som finns hos arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Genom redan pågående utveckling i förvaltningen, och arbetet med att ta fram en
överenskommelse för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden
mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen så kommer även en fortsatt
utveckling ske för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 270, att motionen
förklaras besvarad.
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Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, §
287, på grund av tidsbrist.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Marie Svensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att
motionen förklaras besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Marie Svenssons (S) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad.
•

Stefan Krstics (L) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, näringsliv
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KSKF/2017:225

§ 333
Svar på motion - Snöfria gator
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av att motionären ej är närvarande under dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 31
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Erika Rydja Sandvik (L) har lämnat in en
motion om snöfria gator. Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB utreda om returvärme från
fjärrvärmenätet kan användas till att värma gator, torg och gångbanor så att de hålls
fria från snö och is.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017, § 79 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden, Torshälla stads
nämnd samt Eskilstuna Energi och Miljö AB och Eskilstuna Kommunföretag AB.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 augusti 2017, §
157 (SBN/2017:183) föreslagit att motionen förklaras besvarad eftersom tekniken
används redan idag.
Torshälla stads nämnd har i sitt yttrande, nämndens beslut den 29 augusti 2017, § 50
(TSN2017:36) föreslagit att motionen förklaras besvarad eftersom tekniken används
redan idag.
Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelse har den 16 augusti 2017, § 12 fattat beslut i
ärendet. Styrelsen föreslår att motionen förklaras besvarad.
Kommunledningskontoret konstaterar att berörda nämnder och bolag inte ser frågan
som prioriterad i dagsläget, varför motionen bör avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 340, att motionen
avslås. Kim Fredriksson (SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för att
motionen förklaras besvarad.
______
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KSKF/2017:255

§ 334
Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost
Beslut
1. Motionen bifalles.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt och
testa metoder där tillagning och upplägg av skolmåltiden anpassas på ett sådant
sätt att behovet av specialkost minimeras.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för avslag på
motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
november 207. Av skrivelsen framgår bland annat att Marielle Lahti (MP) och Magnus
Arreflod (MP) har lämnat in en motion om pilotprojekt röranade specialkost.
Motionärerna yrkar på att kommunen i ett pilotprojekt testar metoder där tillagning
och upplägg av skolmåltiden anpassas så att behovet av specialkost minimeras.
Det upplägget som motionen föreslår är att grundutbudet som serveras är en buffé av
veganska och vegetariska rätter. Kött och fiskrätter är tillbehör som serveras för sig.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 23 mars 2017, § 83 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Torshälla
stads nämnd har avstått ifrån att yttra sig i ärendet, nämndens beslut den 13 juni 2017,
§ 43 (TSN/2017:37).
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 17 augusti
2017, § 49 (BUN/2017:255) föreslagit att motionen bifalles.
Kommunledningskontoret konstaterar att motionens förslag är i överrensstämmelse
med fastlagda mål och handlingsplaner i kommunen. Kommunledningskontoret
föreslår att motionen bifalles samt att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
genomföra ett pilotprojekt och testa metoder där tillagning och upplägg av
skolmåltiden anpassas på ett sådant sätt att behovet av specialkost minimeras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 341, följande:
1. Motionen bifalles.
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2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt och
testa metoder där tillagning och upplägg av skolmåltiden anpassas på ett sådant
sätt att behovet av specialkost minimeras.
Kim Fredriksson (SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för avslag på
motionen.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen bifalles.
Kim Fredriksson (SD) yrkar avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Marielle Lahtis (MP) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen bifalles.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att avslå motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen bifalles.
______
Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
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KSKF/2017:268

§ 335
Svar på motion - Extern utredning om skolans
resultat
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt Aza Safari (-)
reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig reservation
lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Stefan Krstic (L) har den 29 mars
2017 inkommit med en motion om extern utredning om skolans resultat. Motionären
yrkar på att det tillsätts en extern utredning med uppgift att genomlysa vad som är
orsaken till att så många elever underkänns i kommunens skolor samt att
kommunfullmäktige återkommande informeras om skolans resultat.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 127 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september
2017, § 58 (BUN/2017:321) föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontorets bedömning
Både kommunala grund- och gymnasieskolor i Eskilstuna är redan föremål för både
intern och extern kvalitetsgranskning. Hösten 2017 genomförs en kvalitetsgranskning
av förskolor och skolor i Eskilstuna kommun, genom Skolinspektionens regelbundna
tillsyn. Skolorna har även genom SKL:s databas Öppna jämförelser ett verktyg för
extern kvalitetsgranskning.
Inom ramen för kommunkoncernens planerings- och uppföljningssystem, mäts
skolresultat och analyseras utifrån fastställda mål via styrkort och nyckeltal.
Gymnasieskolan har här utöver valt att ansluta sig till det externa kvalitetsverktyget
Qualis.
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Kommunstyrelsen informeras om grund- och gymnasieskolans resultat via
delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsen ska enligt reglemente
fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till kommunfullmäktige. Återkommande rapportering om skolresultaten
till kommunfullmäktige i enlighet med yrkandet i motionen sker således redan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 342, att motionen
avslås. Kim Fredriksson (SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för
bifall till motionen.

Yrkanden
Stefan Krstic (L), Niklas Frykman (L) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Jari Puustinen (M) samt Lillemor Nordh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Stefan Krstics (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:277

§ 336
Svar på motion - Trafikinfarkt- framtida lösningar?
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av att motionären ej är närvarande under dagens sammanträde.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2017. Av skrivelsen bland annat att framgår att Erika Rydja Sandvik (L) har
den 4 april 2017 lämnat in en motion om trafikinfarkt – framtida lösningar.
Motionären yrkar på att en utredning för att ta fram en heltäckande långsiktig
trafikplan med sikte på det framtida kommunikationssamhället för Eskilstuna
kommun tillsätts snarast. Motionen behandlar trafiksituationen i Eskilstuna, och som
pekar på behovet av att minska trängseln i rusningstrafik, framförallt med åtgärder
som främjar hållbara resesätt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 129, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september 2017, §
184 (SBN/2017248) gjort bedömningen att de mål och inriktningar som finns i
nuvarande trafikplan är rätt väg för att nå Eskilstunas övergripande mål, men att
trafikplanen är i behov av revidering, i ett första skede genom en tydlig genomlysning
och uppföljning/utvärdering.
Stadsbyggnadsnämnden delar inte bilden av att trängseln är så stor att den kan kallas
infarkt. Däremot finns en trängsel som inte minst påverkar kollektivtrafikens
punktlighet negativt. Stadsbyggnadsnämnden redogör i sitt svar också för åtgärder
som vidtagits för att åtgärda de problem som beskrivs i motionen.
Enligt Årsplan 2018 ska en revidering av trafikplanen göras under året. Det är
framförallt trafikplanens handlingsplan som är i behov av revidering, eftersom denna
passerar sitt slutår år 2017. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen
förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 343, att motionen
förklaras besvarad. Lotta Jonsson (KD) reserverade sig muntligt emot beslutet till
förmån för bifall till motionen.
______
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KSKF/2017:332

§ 337
Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för
65+
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Anton Berglund (SD), Kim Fredriksson (SD), Benny Ekström (SD), Stig Johansson
(SD) samt Mikael Strömberg (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för
bifall till motionen.
Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för att motionen
förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD), Laszlo
von Óvári (SD) och Anton Berglund (SD) har den 25 april 2017 lämnat in en motion
om fria bussresor dygnet runt för gruppen 65+. Motionärerna yrkade på att det fria
busskortet som gäller för 65+ utökas till att gälla dygnet runt, året om.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2017, § 141 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen
inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september 2017, §
185 (SBN/2017249) föreslagit att motionen avslås. Stadsbyggnadsnämndens förslag är
att invänta den utredning angående fria resor på helger för gruppen 65+ som är
beställd från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) och planeras redovisas före
årsskiftet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att det är lämpligt att införa fria resor
för gruppen 65+ under högtrafiktid. Kommunledningskontorets instämmer i
stadsbyggnadsnämndens förslag om att kommunen avvaktar denna utredning innan
något beslut om förändring av de fria resorna fattas.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 344, att motionen
avslås.
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Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverade sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden
Anton Berglund (SD), Kim Fredriksson (SD), Benny Ekström (SD), Stig Johansson
(SD) samt Mikael Strömberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Sarita Hotti (S), Tomas Jönsson (M), Robin Tannarp (M) samt Ingrid Sermeno
Escobar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
Maria Chergui (V) yrkar på att motionen förklaras besvarad.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Anton Berglunds (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om att motionen förklaras besvarad.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de tre
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
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KSKF/2017:363

§ 338
Svar på motion om att minska befolkningsökningen
av nyanlända
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 30
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Kim Fredriksson (SD) har den 16
maj 2017 inkommit med en motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända.
Motionären föreslår att Eskilstuna kommun aktivt ska arbeta för att minska
befolkningsökningen av nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 172 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Antalet nyanlända som ska tas emot i kommunerna minskar 2018, vilket innebär att de
så kallade länstalen sänks jämfört med 2017. Vid fördelningen av mottagandet mellan
länen har kommunernas mottagande av nyanlända som bosätter sig på egen hand och
ensamkommande barn fått större genomslag jämfört med tidigare år. Detta innebär att
län med kommuner som har ett stort övrigt mottagande får ett lägre länstal än vad de
annars skulle ha fått. Bosättningslagen ersätter inte EBO-lagen utan kompletterar den.
Eskilstuna är en kommun som haft bättre tillgång till personer i arbetsför ålder i
jämförelse med många andra sörmländska kommuner. En fortsatt invandring är en
förutsättning för att Eskilstuna ska fortsätta växa och utvecklas.
Samverkan mellan myndigheter och kommuner är en förutsättning för ett bra
flyktingmottagande. Det handlar bland annat om att solidariskt ta emot och planera
för ett bra mottagande, både enligt länstalen men även för dem som väljer att flytta till
en kommun enligt EBO-lagen.
Kommunens ansvar och uppgifter för asylsökande är:
• Att tillgodose behovet av förskola och grundskola.
• Att tillgodose behovet av gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder.
• Att tillgodose behovet av boende och omsorg för ensamkommande barn.
• Att kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.
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Migrationsverkets ansvar och uppgifter är:
• Tillgodose behovet av boende till asylsökande som inte väljer eget boende.
• Utbetala ekonomiskt stöd i form av dagersättning och särskilt bidrag.
• Bevilja undantag från krav på arbetstillstånd (AT-UND).
• Anvisa ensamkommande barn till kommuner.
• Besluta om och betala ut statliga ersättningar till kommuner och landsting.
• Ta emot, handlägga och besluta i fråga om uppehållstillstånd.
Även landstinget, arbetsförmedlingen och länsstyrelsen har ett ansvar, och det är av
största vikt att samverkan fungerar.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 345, att motionen
avslås. Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverade sig muntligt
emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
______
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KSKF/2017:364

§ 339
Svar på motion - Webbaserad utbildning i
jämställdhet för all personal som arbetar inom
skolan i Eskilstuna kommun
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Maria Chergui (V) och Maria
Forsberg (V) har den 18 maj 2017 lämnat in en motion om en webbaserad utbildning i
jämställdhet för all personal som jobbar inom skolan i Eskilstuna kommun.
Motionärerna yrkar på att Eskilstuna kommun tar fram en webbaserad utbildning om
jämställdhet för förskolan och skolan. Samtlig personal i förskolan, grundskolan,
gymnasieskolan och särskolan genomgår den av Eskilstuna kommun framtagna
webbaserade utbildningen om jämställdhet.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 173 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen
inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september
2017, § 59 (BUN/2017:341) föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontoret hänvisar till det uppdrag i Årsplan 2018 som finns att
erbjuda kommunens samtliga medarbetare en webbaserad utbildning i jämställdhet,
som en del i kommunens jämställdhetsarbete (sidan 12, Årsplan 2018). Vidare har
barn- och utbildningsförvaltningen under 2016 och 2017 i samverkan med
Mälardalens högskola tagit fram ett webbaserade utbildningspaket - Jämställd förskola –
som finns att ta del av utan kostnad på Mälardalens högskolas hemsida www.mdh.se
för alla förskolor och andra intresserade. Kommunledningskontoret erfar också att
barn- och utbildningsförvaltningen i sin handlingsplan för jämställdhetsintegrering
2016-2017 har fastslagit andra sätt att höja kunskapen om jämställdhet hos
förskolechefer, rektorer och pedagoger, bland annat genom att använda det
kommungemensamma utbildningsmaterialet Jämställdhet i utåtriktad verksamhet på
arbetsplatsträffar, samt att komplettera det ”med inspirationsmaterial för att stimulera
utveckling och nytänkande i arbetet med jämställdhet”.
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Kommunledningskontoret delar motionärernas synpunkt att jämställdhetsarbetet
behöver stärkas i kommunens förskolor och skolor. Jämställdhetsperspektivet behöver
finnas med som en del i ett ständigt pågående utvecklingsarbete i förskolan och
skolan, precis som motionärerna skriver.
Jämställdhet ingår i läroplanerna och i värdegrunden som verksamheterna ska
förmedla och alla som arbetar i skolan ska främja jämställdhet enligt gällande skollag.
För att det ska bli verklighet behöver pedagoger och övriga medarbetare ha kunskap
om jämställdhet och förstå hur de ska omsätta kunskapen i praktisk handling i sitt
uppdrag, varje dag, året om. Det är, som motionärerna framhåller, inget som klaras av
på en fortbildningsdag.
Trots det föreslår kommunledningskontoret att motionärernas förslag om att
Eskilstuna kommun ska ta fram en webbaserad utbildning om jämställdhet för
förskolan och skolan avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 346, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverade sig mot
beslutet till förmån för bifall till motionen.
______
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KSKF/2017:365

§ 340
Svar på motion - Minska konstgräsets negativa
miljöpåverkan
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Magnus Arreflod (MP),
Marielle Lahti (MP) och Robert Lindberg (MP) har den 16 maj 2017 inkommit med en
motion om att minska konstgräsets negativa miljöpåverkan. Motionärerna redogör för
olika studier av konstgrästes miljöpåverkan. Motionärerna föreslår att fullmäktige
beslutar:
• Att tidsätta mål för utfasningen av hälsofarligt SBR-granulat från kommunens
befintliga konstgräsplaner och budgetera medel för detta.
• Att dränering och brunnar vid kommunens befintliga konstgräsplaner förses med
ett silsystem för att förhindra spridning av granulat och mikroplaster.
• Att kommunen ansvarar för att plogad snö från konstgräsplaner samlas upp på
närliggande hårdgjord uppsamlingsyta.
• Att kommunen utreder så kallat hybridgräs och andra alternativ till konstgräs.
• Att frysa planerade investeringar av nya konstgräsplaner fram tills dess att
alternativ som är bättre för miljö och hälsa har utretts.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 174 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet har kommunstyrelsen
inhämtat yttrande från kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen har utformat ett förslag till yttrande daterad den 8
augusti 2017, som kultur- och fritidsnämnden har godkänt, nämndens beslut den 19
september 2017, § 48 (KFN/2017:171). Av yttrandet framgår att motionen anses
besvarad vad gäller punkterna 1, 2, 3 och att punkterna 4, 5 avslås.
Kommunledningskontorets bedömning
Det är bra att kultur- och fritidsförvaltningen kontinuerligt arbetar med att minska
problemen med konstgräs genom att ersätta SBR-granulat med EPDM-granulat vid
nyanläggning, att använda asfaltsbelagd yta för snöhögar och slutna dräneringssystem
för att minska utsläpp av granulater.
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I det kommande förslaget till kommunens kemikalieplan finns under strategin
”Minska farliga kemiska ämnen i byggnader och utemiljö” åtgärden ”Inventera och
undersök eventuella risker med konstgräsplaner, fallskyddsunderlag etcetera i barns
idrotts- och lekmiljö och risk för spridning av kemikalier, till exempel mikroplaster till
dagvatten och närmiljön.”
I avvaktan på mer forskning om konstgräsets miljöeffekter och erfarenheter av
alternativa material instämmer kommunledningskontoret i kultur- och fritidsnämndens
bedömning. Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad på
punkt 1, 2 och 3 samt att motionen avslås på punkt 4 och 5.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 347, följande:
Motionen förklaras besvarad på punkt 1, 2 och 3. Motionen avslås på punkt 4 och 5.
Maria Chergui (V) lämnade ett särskilt yttrande.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Sida

84(99)

KSKF/2017:366

§ 341
Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och
cykelvägar
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland att Magnus Arreflod (MP) samt Marielle
Lahti (MP) har den 16 maj 2017 inkommit med en motion om att införa sopsaltning
på gång- och cykelvägar. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kommunen investerar i erforderlig utrusning och inför sopsaltning som metod.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 18 maj 2017, § 175, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 20 september 2017, §
180 (SBN/2017:262) föreslagit att motionen avslås. Av yttrandet framgår att
gatuavdelningen under 2017 har påbörjat arbete med att undersöka sopsaltning och
vilka eventuella ekonomiska samt funktionella konsekvenser det skulle innebära, som
ett led i att förbättra vinterväghållningen för cyklister. Under vintersäsongen
2017/2018 avser man gå vidare med att i egen regi prova och utvärdera metoden på
ett utvalt stråk. Med detta som underlag kommer ett beslutsunderlag tas fram för hur
sopsaltning kan införas på cykelstråk i Eskilstuna kommun där konsekvenser för
ekonomi och miljö i förhållande till förväntat resultat framgår. Stadsbyggnadsnämnden
föreslår därför att motionen avslås i avvaktan på ytterligare underlag att fatta beslut
utifrån.
Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens bedömning och föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 348, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för att
motionen förklaras besvarad.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Sida

85(99)

KSKF/2016:640

§ 342
Svar på motion - Pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Maria Chergui (V) har den 15
december 2016 inkommit med en motion om att pröva 6 timmars arbetsdag för
socialsekreterare. Motionären yrkar på att man genomför ett projekt under ett års tid,
med minst en arbetsgrupp socialsekreterare där de får arbeta 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön samt att projektet ska följas och utvärderas under året gärna i samarbete
med Mälardalens högskola. Projektet skulle syfta till att bättre kunna rekrytera och
behålla socialsekreterare och att 6 timmars arbetsdag skulle underlätta de tuffa
arbetsförhållanden som råder. Motionären pekar vidare på risk för bristande
kontinuitet för medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar och framhåller att
det inte är något alternativ att som arbetstagare utnyttja möjligheten att ansöka om
reducerad arbetstid vilket innebär mindre ekonomiskt utrymme i yrkesverksam ålder
samt sämre pensionsvillkor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 15 december 2016, § 322, beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden samt Torshälla stads nämnd.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens
beslut den 22 mars 2017, § 24 (AVN/2017:13) föreslagit att motionen avslås.
Socialnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 mars 2017, § 22
(SOCN/2017:18) föreslagit att motionen avslås.
Torshälla stads nämnd har i sitt yttrande den 21 mars 2017, § 25 (TSN/2017:10)
föreslagit att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Frågan om arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare ställer
krav på att kommunen tydliggör sitt arbetsgivarerbjudande. Om en yrkesgrupp eller
flera yrkesgrupper skulle erbjudas en eventuell arbetstidsförkortning så innebär det att
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andra yrkesgrupper går miste om en sådan reform. Det är troligt att det finns fler
yrkesgrupper med hög ansträngning i arbetet som kan vara i behov av en förkortad
arbetstid.
En arbetstidsreform drar stora resurser, dels gällande ersättningsbehov av personal för
att täcka bemanningsbehovet, dels innebär det en indirekt och kraftig löneökning för
berörda medarbetare. I nationell lönestatistik syns emellertid inte löneökningen vid
jämförelser av löneläget för socialsekreterare annat än i förklaring av löneskillnader i
kommunens egen lönekartläggning.
Arbetsgivarpolitiskt ser kommunledningskontoret ett stort behov av en samlad
arbetsgivarpolitik där kommunen kan erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga
förmåner för alla medarbetare i kommunen i syfte att kunna rekrytera och behålla
medarbetare. Det är som nämnderna anför viktigt att kunna ta vara på andra
arbetsgivares erfarenhet av olika arbetstidsfrågor som 6 timmar arbetsdag.
Reformbehovet bör ställas i relation till andra angelägna reformer som frågan om
heltidsanställningar och insatser som till exempel kommunens verktygslåda. Det finns
vidare i dag möjligheter till löneväxling till ledighet som är förmånlig i jämförelse med
att gå ner i arbetstid på en lägre sysselsättningsgrad.
Kommunledningskontoret delar nämndernas uppfattning och föreslår att
motionen avslås.
Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslutet den 27 oktober 2017, § 47, att
motionen avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 349, att motionen
avslås. Maria Chergui (V) reserverade sig emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
______
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KSKF/2016:623

§ 343
Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning
på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta
fram en modell för kameraövervakning på skolor
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14
(BUN/2016:553), och då beslutat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är
positiv till att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en förebyggande
säkerhetsåtgärd. Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen och inte barn- och
utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är ägaren
till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i och ansöka
hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det inte finns pengar
avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget och att det är
kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
Kommunledningskontorets beredning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning förhindra,
utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas mot de regler
som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är fritt
upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra sig. I
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Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika verksamhetsgrenar
inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det förekommer alltså att
kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen över en ansökan om
kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som avses
övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst anser
kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt ansvarsområde, har
att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt som
frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen
generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 271, att
medborgarförslaget förklaras besvarat. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur
kommunen generellt ska hantera frågan om kameraövervakning. Kim Fredriksson
(SD) reserverade sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2018, §
288, på grund av tidsbrist.
______
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KSKF/2017:392

§ 344
Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via
skolbusskorten
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2018 på
grund av tidsbrist.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag har
inlämnats den 12 maj 2017 om att elever skulle få möjlighet att låna en cykel via sitt
elevkort för buss för en eller flera månader. Förslagets syfte är att ge alla elever tillgång
till en cykel och öka cyklandet är positivt.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 197 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden samt
stadsbyggnadsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 12
oktober 2017, § 70 (BUN/2017:389) föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 17 oktober
2017, § 211 (SBN/2017:347) föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Bedömningen från förvaltningarna är förslaget kräver stora resurser, men ändå skulle
ge liten effekt så länge eleverna fortfarande har tillgång till fria bussresor.
Förslagsställaren föreslår genomförande av ett pilotprojekt med en skola. Ett
pilotprojekt skulle kräva mindre resurser, men även det behöva föregås av en
omfattande undersökning och studie av elevernas resvanor.
Syftet att öka elevers cyklande är berömvärt men den föreslagna modellen är inte
lämplig. Stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt
kommunledningskontoret föreslår därför att avslå medborgarförslaget då det utifrån
nuvarande förutsättningar och prioriteringar inte finns resurser möjliga att avsätta för
detta arbete.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 350, att
medborgarförslaget avslås.
______
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KSKF/2017:5

§ 345
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 1, 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut om rapport den 20 september 2017 samt vårdoch omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 maj 2017 för kvartal 1 2017, anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 1 2017 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 20 september 2017, § 66 (BUN/2017:237) visar att sammanlagt fyra beslut
inte är verkställda.
Insänd rapportering för kvartal 1 2017 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 31 augusti 2017, § 81 (VON/2017:69) visar att sammanlagt sju personer
har väntat längre än tre månader på att få sina beslut verkställda.
I samband med vård- och omsorgsnämndens rapportering för kvartal 1 2017 inkom
även en rättelse. Vid inrapporteringen för kvartal 3, 2016 så var det ett beslut om
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) som felaktigt inte blev inrapporterat till IVO.
Beslutet fattades den 1 mars 2016 och hade inte verkställts inom tre månader. Orsaken
till att det inte kunnat verkställas var att det varit svårt att finna lämpligt boende. Det
var således två och inte ett beslut om bostad med särskild service som skulle
rapporteras in. Det var dessutom två beslut om daglig verksamhet som rapporterades
in, det vill säga sammanlagt fyra istället för tre beslut.
Orsaken till att beslutet inte rapporterades in var att beslutet felaktigt blivit registrerat
som verkställt i förvaltningens verksamhetssystem (VIVA). Rättelse har skett i
systemet och beslutet har rapporterats in till IVO.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 7 november 2017, § 275, att barn- och
utbildningsnämndens beslut om rapport den 20 september 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 maj 2017 för kvartal 1 2017, anmäls och
läggs till handlingarna.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2018, §
289, på grund av tidsbrist.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:5

§ 346
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 2, 2017
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens beslut om rapport den 20 september 2017 samt
vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport den 31 augusti 2017 för kvartal 2
2017, anmäls och läggs till handlingarna.
2. Barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
komplettera kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som getts i
väntan på verkställighet av biståndsbeslut till barn/unga samt vuxna.
3. Barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
återkomma med redovisning av det strategiska arbetet för att säkra tillgång till
adekvata bostäder med särskilt stöd för målgruppen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 2 2017 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 12 oktober 2017, § 76 (BUN/2017:237) visar att sammanlagt tre beslut inte
är verkställda.
Insänd rapportering för kvartal 2 2017 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 31 augusti 2017, § 81 (VON/2017:69) visar att sammanlagt fyra personer
har väntat längre än tre månader på att få sina beslut verkställda.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem. Det är påfallande att bristande
verkställighet beror på resursbrist, främst när det gäller adekvata bostäder.
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Den systematiska rapporteringen av ej verkställda beslut, bör kompletteras med en
beskrivning av vilka andra alternativa insatser som ges, i väntan på att ett beslut om
bistånd ska verkställas.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet. Därför är det av stor vikt att de berörda nämnderna systematiskt och enligt
angiven tidplan, rapporterar icke verkställda beslut till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 351, följande:
Barn- och utbildningsnämndens beslut om rapport den 20 september 2017 samt
vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport den 31 augusti 2017 för kvartal 2
2017, anmäls och läggs till handlingarna.
2. Barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
komplettera kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som getts i
väntan på verkställighet av biståndsbeslut till barn/unga samt vuxna.
3. Barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att
återkomma med redovisning av det strategiska arbetet för att säkra tillgång till
adekvata bostäder med särskilt stöd för målgruppen.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:6

§ 347
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL), kvartal 1 2017
Beslut
Socialnämndens beslut om rapport den 20 juni 2017, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 13 juni 2017 samt vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport
den 16 maj 2017, för kvartal 1 2017, anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet den 12 september
2017. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska varje kommun
lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL. Biståndsbesluten ska
inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och avser icke verkställda beslut inom tre månader
från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Tidpunkt för
beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges. Rapporteringar sker till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det första kvartalet 2017 från socialnämnden, nämndens
beslut den 20 juni 2017, § 43 (SOCN/2017:6) omfattar sammanlagt 21 ärenden som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Insänd rapportering för det första kvartalet 2017 från Torshälla stads nämnd,
nämndens beslut den 13 juni 2017, § 38 (TSN/2017:45) omfattar sammanlagt 6
ärenden som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Insänd rapportering för det första kvartalet 2017 från vård- och omsorgsnämnden,
nämndens beslut den 16 maj 2017, § 58 (VON/2017:45) omfattar sammanlagt 21
ärenden som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Sida

96(99)

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 202, att
socialnämndens beslut om rapport den 20 juni 2017, Torshälla stads nämnds beslut
om rapport den 13 juni 2017 samt vård- och omsorgsnämndens beslut om rapport
den 16 maj 2017, för kvartal 1 2017, anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2018, §
290, på grund av tidsbrist.
_____
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:6

§ 348
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 2, 2017
Beslut
1. Socialnämndens beslut om rapport den 24 augusti 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 31 augusti 2017, för kvartal 2 2017,
anmäls och läggs till handlingarna.
2. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att komplettera
kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som getts i väntan på
verkställighet av biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
3. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att komplettera
kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som omprövas utifrån att
den enskilde antingen tackat nej till insatsen eller inte velat medverka till
verkställighet, samt resultat av eventuell omprövning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska varje
kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och avser icke verkställda
beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektionenen för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 2 2017 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 31 augusti 2017, § 80 (VON/2017:70) omfattar sammanlagt 33 ärenden
som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Insänd rapportering för kvartal 2 2017 från socialnämnden, nämndens beslut den 24
augusti 2017, § 53 (SOCN/2017:6) omfattar sammanlagt 31 ärenden som ej verkställts
inom tre månader från beslutsdatum.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
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Det är påfallande många där bristande verkställighet beror på resursbrist, främst när
det gäller adekvata bostäder. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som
Eskilstuna kommun står inför. Även bristen på lämpliga uppdragstagare är påfallande
många, där kontaktperson/kontakfamilj är det beslutade biståndet.
När långvarig väntan på verkställighet sker, är det viktigt att personens behov av stöd
ändå tillgodoses. Den systematiska rapporteringen av ej verkställda beslut, bör
kompletteras med en beskrivning av vilka andra alternativa insatser som ges, i väntan
på att ett beslut om bistånd ska verkställas.
När det anges att det är brukarens/vårdtagarens egen inställning till insatsen som är
hinder till verkställighet, bör det framgå om det finns anledning till att ompröva
beslutet. I de fall brukaren/vårdtagaren avböjt insatsen bör det även framgå om
behovet upphört eller om det är aktuellt att pröva för annan insats.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation

Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 28 november 2017, § 352, följande:
1. Socialnämndens beslut om rapport den 24 augusti 2017 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 31 augusti 2017, för kvartal 2 2017,
anmäls och läggs till handlingarna.
2. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att komplettera
kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som getts i väntan på
verkställighet av biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
3. Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att komplettera
kommande rapporter med redovisning av vilka insatser som omprövas utifrån att
den enskilde antingen tackat nej till insatsen eller inte velat medverka till
verkställighet, samt resultat av eventuell omprövning.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:288

§ 349
Anmälan av Länsstyrelsens beslut – Indelning i
valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val
Beslut
Länsstyrelsens beslut, daterad den 28 november 2017, över indelning i valkretsar och
valdistrikt från och med 2018 års val i Eskilstuna kommun, anmäls och läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 28 november 2017 inkommit med ett
beslut om valdistriktsindelning samt fastställelse av valkretsindelning i Eskilstuna
kommun.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) att inga ändringar
ska göras i valdistriktsindelningen i Eskilstuna kommun inför de allmänna valen 2018.
Länsstyrelsen fastställer kommunfullmäktiges i Eskilstuna kommun beslut om ny
valkretsindelning på så sätt som kommunfullmäktige beslutat.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Valnämnden

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

