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§ 261
Närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde
Beslut
1. Praktikant Sally Tran ges närvarorätt vid dagens sammanträde med
kommunstyrelsen.
_____
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KSKF/2021:1

§ 262
Val till kommunala uppdrag
Inget valärende finns att behandla vid dagens sammanträde.
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KSKF/2021:346

§ 263
Utbetalning av partistöd för första halvåret 2022
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd betalas ut för perioden 1 januari-30 juni 2022 enligt följande
Socialdemokraterna
728 280 kronor
Sverigedemokraterna
442 680 kronor
Moderaterna
414 120 kronor
Vänsterpartiet
214 200 kronor
Liberalerna
185 640 kronor
Centerpartiet
185 640 kronor
Miljöpartiet
128 520 kronor
Kristdemokraterna
128 520 kronor

Ärendebeskrivning
Partistöd ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Kommunfullmäktige har antagit regler för partistödet i Eskilstuna
kommun. Av reglerna framgår att partistödet ska betalas ut med ett grundstöd till varje
parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Det
mandatbundna stödet betalas ut för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kapitlet vallagen och därmed inte för tomma platser i kommunfullmäktige.
Partistödet baseras på prisbasbeloppet för föregående år. Prisbasbeloppet för 2021 är
47 600 kronor. Grundstöd betalas ut med 3,0 prisbasbelopp per år och det
mandatbundna stödet med 1,2 prisbasbelopp per mandat och år.
Partistöd delas upp på två utbetalningar per år, med undantag för valår då
utbetalningarna delas upp på tre tillfällen. Beslut om utbetalning av partistöd ska tas av
kommunfullmäktige.
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen ge in en
skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar hur partistödet har använts.
Redovisningen ska avse hela året och ges in till kommunfullmäktige senast den 30 juni
året efter det år som redovisningen avser. Redovisningen ska åtföljas av en särskild
granskningsrapport.
Kommunfullmäktige får besluta att stoppa fortsatta utbetalningar till ett parti som inte
lämnat in redovisningen eller granskningsrapporten i tid. Fortsatta utbetalningar kan
däremot inte stoppas med hänvisning till redovisningens innehåll, till exempel om
partistödet har använts till ett annat ändamål än vad som anges i kommunallagen eller
kommunens regler.
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Beslut om partistöd för år 2022
Kommunfullmäktige ska nu besluta om partistöd för första halvåret 2022. Det finns
åtta partier i kommunfullmäktige och samtliga ledamotsplatser är tillsatta. Samtliga
partier har kommit in med redovisning och granskningsrapport för år 2020 i tid.
Eftersom det är val till kommunfullmäktige år 2022 ska beslut och utbetalning av
partistödet ske vid tre tillfällen.
• Stöd för perioden 2022-01-01—2022-06-30 ska beslutas av
kommunfullmäktige i december 2021 och betalas ut i januari 2022.
• Stöd för perioden 2022-07-01—2022-10-14 ska beslutas av
kommunfullmäktige i juni 2022 och betalas ut i juli 2022.
• Stöd för perioden 2022-10-15—2022-12-31 ska beslutas av
kommunfullmäktige i oktober 2022 och betalas ut i november 2022.
Det sista beslutet baseras på den nya mandatfördelningen i kommunfullmäktige efter
valet. Det nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober 2022.
Grundstödet uppgår under 2022 till 142 800 kr per parti. Av detta utbetalas 50 procent
(71 400 kr) i januari, 30 procent (42 840 kr) i juli och 20 procent (28 560 kr) i
november.
Grundstödet ska, enligt kommunens regler, utbetalas även till ett parti som upphört att
vara representerat i kommunfullmäktige. Det betalas då ut under tolv månader efter
det att representationen har upphört. Denna bestämmelse tillämpas både på ett parti
som på grund av resultatet i ett val inte längre är representerat i fullmäktige och på ett
parti där samtliga fullmäktigeledamöter har avgått och någon ny ledamot inte kan
utses. Samtliga partier som idag är representerade i kommunfullmäktige beräknas
erhålla grundstödet under hela 2022.
Även det mandatbundna stödet betalas ut med 50 procent av helårsstödet i januari, 30
procent i juli och 20 procent i november. Den första delen fastställs i detta beslut som
också omfattar en prognos för den andra utbetalningen. Den tredje utbetalningen
beräknas utifrån mandatfördelningen efter valet. Det går därför inte i nuläget att
beräkna hur stort respektive partis mandatbundna stöd blir för helåret 2022.
För första halvåret 2022 uppgår partistödet till följande belopp för respektive parti:
Parti
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet

Justerandes sign

Mandat
23
13
12
5
4
4

Grundstöd
71 400
71 400
71 400
71 400
71 400
71 400

Utdragsbestyrkande

Mandatbundet
Totalt
stöd
partistöd
656 880
728 280
371 280
442 680
342 720
414 120
142 800
214 200
114 240
185 640
114 240
185 640
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Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Totalt

2
2
65

71 400
71 400
571 200

57 120
57 120
1 856 400

128 520
128 520
2 427 600

För perioden 1 juli – 14 oktober 2022 uppgår partistödet preliminärt till följande
belopp för respektive parti:
Parti
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Kristdemokraterna
Totalt

Mandat
23
13
12
5
4
4
2
2
65

Grundstöd
42 840
42 840
42 840
42 840
42 840
42 840
42 840
42 840
342 720

Mandatbundet
Totalt
stöd
partistöd
394 128
436 968
222 768
265 608
205 632
248 472
85 680
128 520
68 544
111 384
68 544
111 384
34 272
77 112
34 272
77 112
1 113 840
1 456 560

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:7

§ 264
Remiss av klimatprogram Eskilstuna
Beslut
1. Förslaget till Eskilstuna Klimatprogram remitteras enligt sändlista.
2. Remissvaren ska var inkomna till kommunstyrelsen senast den 1 mars 2022

Ärendebeskrivning
Eskilstuna vision 2030 beskriver en plats för ett gott liv och lyfter fram Eskilstuna
som en global ledstjärna inom miljöområdet där det är lätt att leva klimatsmart och ha
en medveten livsstil. Både industri och landsbygd lyfts fram och kopplas till
handlingskraft tillsammans med ett hållbart och innovativt företagande där modiga
innovationer exporteras världen över. Visionen anger också att Eskilstuna är en
attraktiv plats där vi känner gemenskap och framtidstro.
Samtidigt står vi i en global transformation för att bekämpa klimatförändringarna som
är en av vår tids största utmaningar och ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår
civilisation.
För att nå visionen om ett gott liv krävs att alla aktörer, ända ner på individnivå, bidrar
till en klimatomställning. Aktörer behöver både få och ge varandra bättre
förutsättningar att ställa om till långsiktigt hållbara livsstilar och affärsmodeller.
Kommunledningskontoret har från år 2019 drivit ett projekt för att uppdatera den
befintliga klimatplanen att omfatta alla aktörer inom det geografiska området
Eskilstuna kommun. Projektet har mynnat ut i två olika dokument och ärenden:
•
•

Klimatprogram Eskilstuna som omfattar samtliga aktörer och invånare
inom Eskilstuna kommuns geografiska område.
Kommunkoncernens plan för klimat som omfattar verksamheten som sker
inom kommunorganisationens nämnder och bolag. Planen är
kommunorganisationens bidrag till att nå målen i Klimatprogrammet.
(ärende KSKF/2021:275)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort politisk styrgrupp för projektet
tillsammans med en styrgrupp med direktörer, vd:ar och förvaltningschefer från de
förvaltningar och bolag som har störst påverkan på klimatet.
Under projektet har flera arbetsgrupper med representanter från kommunkoncernen,
företag, idéburen sektor, akademi och regionen varit involverade. Ett femtiotal
representanter har bidragit genom att ta fram förslag på aktiviteter för
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klimatomställning utifrån olika utsläppsområden. Ett femtontal representanter har
bidragit genom att ta fram underlag för det fortsatta arbetet.
Vidare har stor vikt lagts på att föra dialog både inom kommunkoncernen och med
aktörer inom och utom Eskilstuna kommun för att processa fram och pröva de
slutsatser som lyfts fram i Eskilstuna Klimatprogram. Det har skett genom workshops,
möten och ett KlimatHoppmöte som arrangerades tillsammans med studieförbund
och föreningar i Eskilstuna. Unga har en särskild roll i klimatomställningsarbetet och
ett arbete inleddes för att engagera unga i arbetet som pausats på grund av gällande
restriktioner under pandemin.
Klimatprogrammet anger övergripande klimatmål för ett gemensamt
klimatomställningsarbete i Eskilstuna. Klimatmålen består av ett huvudmål och ett
delmål som bidrar till att nå globala, nationella och regionala mål. Huvudmålet är ett
klimatpositivt Eskilstuna 2045 och delmålet är att minska utsläpp av växthusgaser med
80 procent till år 2030.
Programmet är formulerat
o för att passa både små och stora företag, föreningar, offentlig verksamhet och
andra organisationer som på olika sätt ska kunna koppla an sitt klimatarbete
o på övergripande nivå för att innehållet inte ska riskera bli inaktuellt med tanke
på den snabba utvecklingen inom energi- och klimatområdet.
o utifrån att det är tydligt att respektive verksamhet är de som har bäst
förutsättningar att identifiera vilka aktiviteter de ser ger bäst effekt både på
kort och lång sikt. Respektive aktör har också, tillsammans med andra, bäst
förmåga att nå innovationshöjd inom sina områden och de har också
förutsättningarna att göra plan för verkställande.
Programmet tydliggör också att målen kan nås om alla aktörer bidrar. Var och en tar
själva beslut om, och hur de bidrar, inom de områden där de har rådighet.
Målsättningen är att alla slags aktörer ska kunna koppla an sitt klimatarbete till
programmet och dess övergripande mål genom egna handlingsplaner för att visa att
och hur de bidrar till klimatmålet. Kommunkoncernen är alltså en av alla aktörer inom
det geografiska området som förväntas bidra till klimatomställningen, men också den
aktör som ska ta en samordnande roll i det fortsatta samarbetet.
Arbetet fortgår att tillsamman med aktörer i Eskilstuna utveckla en innovativ process
och samarbetsplattform där aktörer kan mötas för att stödja och stödjas i sin
klimatomställning. Det sker inledningsvis med stöd från satsningen Klimatneutrala
städer 2030 genom Viable Cities där också andra kommuner och myndigheter bidrar
till att öka takten på klimatomställningen.
Remissfasen syftar framför allt till att förankra och få in synpunkter kring
Klimatprogrammet.
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Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Enligt sändlista
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KSKF/2021:275

§ 265
Remiss av Eskilstuna kommunkoncerns plan för
klimat
Beslut
1. Förslaget till Kommunkoncernens plan för klimat remitteras till samtliga
nämnder samt Eskilstuna Kommunföretag AB.
2. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har drivit uppdateringen av den befintliga klimatplanen i
projektform. Projektet har mynnat ut i två olika dokument och ärenden:
•
•

Klimatprogram Eskilstuna som omfattar samtliga aktörer och invånare inom
Eskilstuna kommuns geografiska område (ärende KSKF/2021:7 )
Kommunkoncernens plan för klimat som omfattar verksamheten som sker
inom kommunorganisationens nämnder och bolag och är
kommunorganisationens bidrag till att Klimatprogrammets mål ska uppnås.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utgjort politisk styrgrupp för projektet
tillsammans med en styrgrupp med direktörer, vd:ar och förvaltningschefer från de
förvaltningar och bolag som har störst påverkan på klimatet.
Planen innehåller mål och fem fokusområden samt en beskrivning av fortsatt
arbetssätt. Till planen finns en bilaga med en kartläggning av koncernens
klimatpåverkan enligt standarden Greenhouse Gas Protocol. Underlaget visar vilka
förvaltningar och bolag som har störst klimatpåverkan och var mest åtgärder behövs.
Kartläggningen inkluderar även indirekt klimatpåverkan som uppkommer till följd av
koncernens verksamhet via till exempel inköp av varor och tjänster.
Representanter från förvaltningar och bolag har bidragit vid insamlingen av data inför
den kartläggning som gjorts (bilaga 1). Kartläggningen har genomförts av extern
konsult.
Under projektet har temagrupper med representanter från koncernens verksamheter
varit involverade i att ta fram förslag på aktiviteter som samlats i en aktivitetsbank.
Stor vikt har även lagts vid dialog om möjliga arbetssätt där förvaltningar,
processgrupper och bolagsledningar deltagit i möten och workshops och lämnat
synpunkter.
Tillitsbaserad styrning i en komplex fråga kräver en modig organisation och att
processtyrning, stöd, analys och uppföljning fungerar. Remissfasen syftar till att
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förankra och få in synpunkter på mål och föreslaget arbetssätt samt att
medvetandegöra omfattning och fördelning av de utsläpp som koncernens
verksamheter orsakar.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreliggande förslag till kommunkoncernens
plan för klimat sänds ut på remiss. Remisstiden pågår från december till 1 mars 2022.
Efter bearbetning av inkomna synpunkter är tidsplanen att förslaget ska komma upp
för antagande i kommunfullmäktige i maj 2022.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2020:280

§ 266
Plan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2022-2025
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025
antas.

Ärendebeskrivning
Förslag till reviderad plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2022–2025 har arbetats fram av kommunledningskontoret. Nuvarande plan gäller för
åren 2017–2021. Under arbetets gång har samråd skett med kommunala rådet för
funktionsrättsfrågor. Planen innehåller förslag till målsättning för tillgänglighetsarbetet
som omfattar hela kommunkoncernen. Skälet till revideringen är anpassning till ny
lagstiftning och aktuella styrdokument i kommunen.
2009 beslutade kommunfullmäktige att Eskilstuna kommun ska följa FN:s konvention
om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Eskilstuna
kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 - 2021
antogs av kommunfullmäktige den 9 februari 2017. Planen omfattar ett övergripande
mål samt tio delmål som beskriver hur kommunen ska rikta arbetet med tillgänglighet.
Följande ändringar har gjorts i revideringen av planen:
- Ett förtydligande i formulering gällande Agenda 2030 och de kopplingar
som finns till funktionsrättsområdet.
- Under rubriken Nationella lagar och föreskrifter läggs Lagen om digital
tillgänglighet till offentlig service till.
- Planen utökas med ett nytt delmål gällande digitalisering.
- Delmålet som handlar om information och kommunikation revideras
för att följa samma definition som återges i Anvisningar för service och
tillgänglighet samt i kommunikationspolicyn
- Begreppen Funktionsvariation, Funktionsrätt och Universell utformning
läggs till under rubriken Definition av begrepp.
- Under rubriken Mål och uppföljning görs en koppling till Strategisk
inriktning.
Planen har remitterats till samtliga nämnder, bolagsstyrelser, råd, beredningar och
utskott. Förslaget har även diskuteras i Rådet för funktionsrättsfrågor. Remissvaren
visar att de instanser som svarat som helhet ställer sig positiva till Plan för
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2022–2025 En del synpunkter
och förslag har dock inkommit vilket resulterat i att planen i en del fall har justerats
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utifrån de synpunkter som kommit in. De synpunkter som kommit in samt de
justeringar som gjorts har sammanställts och kommenterats av
kommunledningskontoret i till ärendet tillhörande bilaga. De ändringar som gjorts
handlar främst om begreppsjusteringar, omformulering av text och förtydliganden.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Stefan Krstic (L), Maria Chergui (V), Majo Brostedt (S), Arne Jonsson
(C) och Ann Berglund (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:327

§ 267
Återsändning av riktlinjer för Eskilstuna
kommunkoncerns stöd till föreningslivet
Beslut
1. Riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningslivet återsänds till Kulturoch fritidsnämnden samt till Torshälla stads nämnd för beslut.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens fattade beslut på nämndsammanträdet 2019-12-17 om att
ge förvaltningen i uppdrag att se över stödet till föreningslivet. Resultatet har
sammanfattats i förslag till två styrande dokument för Eskilstuna kommuns
föreningsstöd, dels ett policydokument, dels riktlinjer.
Förslag på styrande dokument för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till föreningslivet
i form av policy och riktlinjer har skickats på remiss inom kommunkoncernen och
inkomna yttranden har tagits i beaktan och hanterats, och därefter har beslut fattats i
Kultur- och fritidsnämnden (2021-10-12 §73) att godkänna förslag på styrdokument
och översända det till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att beslut inte ska fattas av
kommunfullmäktige rörande Riktlinjer för Eskilstuna kommunkoncerns stöd till
föreningslivet. Om en riktlinje ska vara kommun- och/eller koncernövergripande ska
den beslutas av kommunfullmäktige, i annat fall av berörd nämnd. I detta fall står
Kultur- och fritidsnämnden för den absoluta majoriteten (>95 %) av utbetalt
föreningsstöd och då riktlinjen ska säkerställa korrekt agerande och god kvalitet i
handläggning och utförande av stöd till föreningslivet bör beslut fattas av Kultur- och
fritidsnämnden. Beslut om riktlinjerna bör även fattas av Torshälla stads nämnd då
även de beslutar om stöd till föreningslivet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Kultur- och fritidsnämnden
Torshälla stads nämnd
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KSKF/2021:325

§ 268
Utträde ur Öppet intag på Vårnäs behandlingshem
Vårdförbundet Sörmland
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun begär utträde ur behandlingsformen Öppet intag genom

Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026, om inte en tillfredsställande
överenskommelse för formerna för verksamheten kan nås genom
förhandlingar under 2022.
2. Eskilstuna kommun skickar in begäran om reducerad årsavgift under perioden
2023-2025.

Deltar inte
Kim Fredriksson (SD) och Charlotte Elf (SD) deltar inte i beslutet.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Den 13 oktober 2021 fattade socialnämnden beslut om fem prioriterade åtgärder mot
en verksamhet och ekonomi i balans (se Prioriterade åtgärder 2022-2023
SOCN/2021:117). En av dessa åtgärder handlade om ett utträde ur Öppet intag på
Vårnäs behandlingshem inom ramen för överenskommelse med Vårdförbundet
Sörmland, något som kräver vidare beslut i kommunfullmäktige.
Eskilstuna kommun föreslås träda ur behandlingsformen Öppet intag, som idag finns
tillgänglig för kommuninvånarna genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari
20261. Genom utträdet hänvisas kommuninvånare med behov av stöd och hjälp i sin
missbruksproblematik till socialtjänstens myndighetsutövning.
Eskilstuna kommun aktualiserar fråga om utträde ur Öppet intag på Vårnäs ett år från
nu. Det innebär att ägarna under 2022 ska ha förhandlat om formerna för
verksamheten i relation till Eskilstuna Kommun. Om inte en tillfredsställande
överenskommelse kan nås är huvudinriktningen fortsatt att lämna det öppna intaget.
Eskilstuna kommun föreslås även att begära en reducerad avgift under
uppsägningsperioden 1 januari 2023 – 31 december 2025, då Vårdförbundet Sörmland
har ett eget kapital som till viss del bör utgå till ägarkommunerna.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på begäran om utträde ur behandlingsformen Öppet
intag genom Vårdförbundet Sörmland.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut
• Sarita Hottis (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets
förslag.
• Maria Cherguis (V) avslagsyrkande på begäran om utträde ur
behandlingsformen Öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland.
Ordföranden föreslår att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:323

§ 271
Revidering av taxa gällande tillämpningsområdet för
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och
lagen om sprängämnesprekursorer
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för tillämpningsområdet för miljöbalken, livsmedelslagen och
strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers tillämpningsområde,
antas.
2. Ny taxa gäller från och med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny taxa för
tillämpningsområdet för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens och lagen
om sprängämnesprekursorers tillämpningsområde. Taxan föreslås gälla från och med
den 1 januari 2022. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige den 21
november 2019 (KSKF/2019:314, § 243).
Miljö- och räddningstjänstnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige som en
näringslivsfrämjande åtgärd tagit fram ett taxeförslag som möjliggör
efterhandsdebitering av tillsynsavgifter gällande livsmedelslagen. Under året har det
även skett en lagstiftningsförändring för livsmedelslagen som innebär att alla
kommuner senast år 2024 ska efterhandsdebitera livsmedelskontrollen. I samband
med dessa förändringar har även en allmän översyn av taxedokumentet skett för att
anpassa den efter verksamhet, samt se över eventuella tillägg och nya lagparagrafer.
Det tidigare avgiftssystemet med förskottsbetalning har inneburit att kommunen
dragits med en så kallad kontrollskuld från år till år, då kommunen tagit ut mer
avgifter för livsmedelskontrollen än vad som varit möjligt att utföra. Med en
efterhandsdebitering bedöms legitimiteten i systemet att öka i och med en tydligare
koppling mellan utförd kontroll och avgift. Ytterligare en annan konsekvens för
företagen är att de livsmedelsverksamheter som får kontroll med ett längre intervall,
2–3 år, nu kommer att få betala en klumpsumma efter kontrollen i stället för en avgift
som delats upp i en mindre del per år.
Ändringen av hälsoskydds anmälningsavgift är en konsekvens av en lagförändring som
har skett under 2021. Det innebär att fler verksamheter har fått anmälningsplikt än
tidigare och nu tydligare kommer att omfattas av kommunens tillsyn och
tillsynsavgifter.
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Nya taxa kommer att påverka intäkterna för nämndens tillsyn utifrån miljöbalkens,
livsmedelslagens, strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers
tillämpningsområde. Med efterhandsdebitering beräknas ett intäktsbortfall om
15 procent vilket motsvarar cirka 550 000 kronor.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Göran Gredfors (M), Ulf Ståhl (M) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:324

§ 272
Revidering av taxa för alkohollagens, lag om tobak
och liknande produkters samt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för alkohollagens, lag om tobak och liknande produkters samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde, antas.
2. Ny taxa gäller från och med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny taxa för
alkohollagens, lag om tobak och liknande produkters samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedels tillämpningsområde samt att den ska gälla från och med den 1
januari 2022. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige den 21 november
2019 (KSKF/2019:313, § 243).
Miljö- och räddningstjänstnämnden har på uppdrag från kommunfullmäktige som en
näringslivsfrämjande åtgärd, utformat en taxa som möjliggör efterhandsdebitering för
tillsyn och kontroll inom alkohollagens områden, lagen om tobak och liknande
produkter samt för lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I samband med
detta arbete har även en allmän översyn av taxedokumentet skett för att anpassa den
efter verksamhet, samt se över eventuella tillägg och nya lagparagrafer.
Ur ett företagarperspektiv blir kopplingen mellan nedlagd tillsynstid och fakturerad
avgift tydligare. En konsekvens av det blir att legitimiteten för taxans konstruktion och
avgiftsuttag borde öka. Förslaget innebär också att företagens förutsättningar för att
planera sina utgifter och ekonomi vid en övergång förändras men där ändå de positiva
delarna bedöms överväga.
Miljö- och räddningsnämndens intäkter för tillsyn utifrån alkohollagen, lag om tobak
och liknande produkters samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels
tillämpningsområde beräknas minska med cirka 250 000 kronor främst till följd av för
högt tilltagna fasta avgifter i nuvarande taxa.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Ulf Ståhl (M), Göran Gredfors (M), och Arne Jonsson (C) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:322

§ 273
Revidering av taxa för Räddningstjänstens externa
tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Revidering av taxa för Räddningstjänstens externa tjänster som ej är att
hänföra till räddningstjänst, antas.
2. Ny taxa gäller från och med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny taxa för
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor,
samt tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor som är delar i taxa för
Räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst. Taxan
föreslås att gälla från och med den 1 januari 2022.
Arbetssätt vid tillsynsbesök samt för- och efterarbete utvecklas och förändras med
tiden. Därför har en genomlysning av taxan utifrån hur arbetet och tidsåtgången ser ut
i tillsyns- och tillståndsprocessen genomförts. Föreslagna ändringar innebär olika
grundavgifter för utförd tillsyn. Till detta tillkommer en kostnad som grundar sig på
tidsåtgången för tillsyn. Följden blir en differentierad avgift för tillsyn beroende på föroch efterarbete samt olika tidsåtgång beroende på verksamhetens storlek och
komplexitet.
Tillståndstaxan ändras för att tydliggöra avgiften för tillstånd samt för att ha samma
taxa för förstagångsansökan och för förnyat tillstånd, eftersom handläggningstiden för
båda typerna av ansökningar har samma tidsåtgång.
Nya taxor är specificerade i bilaga 1–3 MRN/2021:142;
- Bilaga 1 Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO), grundavgifter
- Bilaga 2 Taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
- Bilaga 3 Taxa för tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE
Ny taxa kommer inte att påverka miljö- och räddningstjänstnämndens intäkter för
tillsyn- och tillståndshantering.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Ulf Ståhl (M) och Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:304

§ 274
Försäljning av del av fastigheten Notarien 18 samt
del av fastigheten Valhalla 1:1
Beslut
1. Köpekontrakt för del av fastigheten Notarien 18 samt del av fastigheten
Valhalla 1:1 mellan säljaren Eskilstuna kommun och köparen Svenska
Stadsbyggen i Nacka Strand AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 tecknade Eskilstuna kommun ett markanvisningsavtal för del av
fastigheten Notarien 18 samt del av fastigheten Valhalla 1:1 med Svenska Stadsbyggen
i Nacka Strand AB. Detta avtal fullföljs nu med det föreslagna köpekontraktet.
Föreslaget köpekontrakt innebär att Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB köper all
kommunalägd kvartersmark inom planområdet för den nya detaljplanen benämnd
Notarien 17 m.fl. (Årby norra) Årby, 2017:375-0 som vann laga kraft 2021-06-22.
Köpeskillingen är 21 433 875 kronor och är bestämd utifrån tidigare gjord värdering.
Köpekontraktet är villkorat av att fastighetsbildning enligt detaljplanen för området
vinner laga kraft.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB
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KSKF/2021:306

§ 275
Försäljning av del av fastigheten Notarien 17
Beslut
1. Köpekontrakt för del av fastigheten Notarien 17 mellan säljaren Eskilstuna
kommun och köparen SB2 i Eskilstuna AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 tecknade Eskilstuna kommun ett markanvisningsavtal för del av
fastigheten Notarien 17 med SB2 i Eskilstuna AB. Detta avtal fullföljs nu med det
föreslagna köpekontraktet.
Föreslaget köpekontrakt innebär att SB2 i Eskilstuna AB köper all kommunalägd
kvartersmark inom planområdet för den nya detaljplanen benämnd Notarien 17 m.fl.
(Årby norra) Årby, 2017:375-0 som vann laga kraft 2021-06-22. Köpeskillingen är
12 773 400 kronor och är bestämd utifrån tidigare gjord värdering.
Köpekontraktet är villkorat av att fastighetsbildning enligt detaljplanen för området
vinner laga kraft.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
SB2 i Eskilstuna AB
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KSKF/2021:307

§ 276
Försäljning av del av fastigheterna Notarien 15, del
av Notarien 17 samt del av Valhalla 1:1
Förslag till beslut
1. Köpekontrakten för del av fastigheterna Notarien 15, del av Notarien 17 samt
del av Valhalla 1:1 mellan säljaren Eskilstuna kommun och köparen Eskilstuna
kommunfastigheter AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Under våren 2020 tecknade Eskilstuna kommun ett markanvisningsavtal för del av
fastigheterna Notarien 15, del av Notarien 17 samt del av Valhalla 1:1 med Eskilstuna
kommunfastigheter AB. Detta avtal fullföljs nu med de föreslagna köpekontrakten.
Föreslagna köpekontrakt innebär att Eskilstuna kommunfastigheter AB köper all
kommunalägd kvartersmark inom planområdet för den nya detaljplanen benämnd
Notarien 17 m.fl. (Årby norra) Årby, 2017:375-0 som vann laga kraft 2021-06-22.
Försäljningen sker i två köpekontrakt uppdelade på upplåtelseform. Ett köpekontrakt
avser hyresrätter och ett köpekontrakt avser bostadsrätter. Anledningen är att priset
och vissa villkor i köpekontrakten skiljer mellan upplåtelseformerna. Den totala
köpeskillingen är 17 598 550 kronor och är bestämd utifrån tidigare gjord värdering.
Köpekontrakten är villkorade av att fastighetsbildning enligt detaljplanen för området
vinner laga kraft.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Eskilstuna kommunfastigheter AB
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KSKF/2021:308

§ 277
Försäljning av del av fastigheterna Eskilshem 4:1,
del av Notarien 11, del av Notarien 13, del av
Notarien 14 samt del av Notarien 15
Beslut
1. Köpekontrakten för del av fastigheterna Eskilshem 4:1, del av Notarien 11, del
av Notarien 13, del av Notarien 14 samt del av Notarien 15 mellan säljaren
Eskilstuna kommun och köparna FL Årby Norra 1 AB, FL Årby Norra 11 AB
och FL Årby Norra 111 AB godkänns.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 tecknade Eskilstuna kommun ett markanvisningsavtal för del av
fastigheterna Eskilshem 4:1, del av Notarien 11, del av Notarien 13, del av Notarien
14 samt del av Notarien 15 med Frense Living Bygg AB. Detta avtal fullföljs nu med
de föreslagna köpekontrakten. Köparna FL Årby Norra 1 AB, FL Årby Norra 11 AB
och FL Årby Norra 111 AB är dotterbolag till Frense Living Real Estate AB och ingår
i koncernen Frense Living Bygg AB med vilket markanvisningsavtalet tecknades.
Föreslagna köpekontrakt innebär att FL Årby Norra 1 AB, FL Årby Norra 11 AB och
FL Årby Norra 111 AB köper all kommunalägd kvartersmark inom planområdet för
den nya detaljplanen benämnd Notarien 17 m.fl. (Årby norra) Årby, 2017:375-0 som
vann laga kraft 2021-06-22. Den totala köpeskillingen är 37 006 000 kronor och är
bestämd utifrån tidigare gjord värdering.
Köpekontrakten är villkorade av att fastighetsbildning enligt detaljplanen för området
vinner laga kraft.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Frense Living Bygg AB
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§ 278
Gunnarskäl - ett attraktivt och klimatsmart
näringslivsområde
Beslut
1. Rapporteringen från förstudien godkänns
2. Kommunledningskontorets förslag till hållbarhetserbjudande och
inriktningsmål för fortsatt utveckling av Gunnarskäl godkänns
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utifrån inriktningsmålen
återkomma med förslag till nedbrutna mätbara delmål och arbetssätt för att
säkerställa måluppfyllelse
4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram en fördjupad
översiktsplan i enlighet med bifogat förslag till projektplan
5. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i en ansökan till berörd myndighet
få frågan om att ta jordbruksmarken ur drift prövad
6. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till
genomförande med en övergripande kalkyl över kommunkoncernens samlade
investeringsbehov och förväntade försäljningsinkomster.
7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att hos stadsbyggnadsnämnden
ansöka om att starta detaljplanearbete, dels för en ny godsbangård inom
Gunnarskäl och dels för en första etapp av det blivande verksamhetsområdet.

Ärendebeskrivning
Efterfrågan på mark för etablering av nya verksamheter bedöms vara fortsatt hög
under kommande år. Ny verksamhetsmark behöver tas fram för att möta efterfrågan.
Enligt översiktsplanen för Eskilstuna är Gunnarskäl lämpligt för fortsatt utveckling av
logistik- och industriverksamheten i Eskilstuna. Närheten till järnvägen och en
blivande rangerbangård har varit ett viktigt motiv till lokaliseringen. För utveckling av
verksamheter inom området kommer viss andel jordbruksmark att behöva tas i
anspråk vilket kommer att prövas i särskild ordning. Tidsplanen är snäv utifrån det
prognosticerade behovet och ny detaljplanerad mark färdig för försäljning bör finnas
framme från och med kvartal 4 2025.
Med utgångspunkt i genomförda målseminarier i början av året har en förstudie
genomförts vars resultat nu ska ligga till grund för beslut i kommunstyrelsen om
övergripande mål för det nya verksamhetsområdet vid Gunnarskäl och om uppdrag
till organisationen om den fortsatta processen med fördjupad översiktsplan,
detaljplaner för inledande etapper med mera. Förstudien har omfattat en kartläggning
av pågående och planerade aktiviteter med koppling till utvecklingen av Gunnarskäl,
en omvärldsanalys, framtagande av förslag till hållbarhetserbjudande och
inriktningsmål för områdesutvecklingen, externa förankringsaktiviteter, framtagande
av projektplan för kommande fördjupade översiktsplan med mera.
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Enligt föreslaget hållbarhetserbjudande är Gunnarskäl ett hållbart, forsknings- och
utbildningsnära verksamhetsområde som erbjuder företag resurseffektiva energi- och
transportlösningar och utgör en arena där alla kan bidra till de globala
hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Inriktningsmålen är grupperade i fem
målområden: Attraktivitet, resurseffektivitet, naturen gör jobbet, innovation och
samverkan.
En mycket övergripande kommunalekonomisk kalkyl för genomförandet har tagits
fram och visar goda förutsättningar för ett på sikt lönsamt investeringsprojekt. I
samband med fortsatt planering förfinas de ekonomiska kalkylerna
Tekniska utmaningar, implementering av ny teknik, stora ekonomiska åtaganden,
hanteringen av motstående intressen, beroenden av statlig infrastrukturplanering, med
mera kommer att ställa mycket stora krav på styrning, samordning och koordinering
inom kommunkoncernen. Därför förbereder kommunledningskontoret en gemensam
styrgrupp för samtliga projekt och andra aktiviteter söm berör Gunnarskäl och
områdesutvecklingen. Projekten kommer att samordnas och koordineras i ett
utvecklingsprogram enligt kommunens projektstyrningsmodell.
För att nå målet om mark färdig för försäljning kvartal 4 2025 behöver nu
utvecklingsplanerna utan dröjsmål prövas i fortsatt fysiska planering med en fördjupad
översiktsplan och delvis parallella detaljplaneprocesser för lokalisering av ny
godsbangård och en första etapp av ny verksamhetsmark.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar i första hand återremiss för att utreda andra lämpliga
platser där ingen jordbruksmark behöver tas i anspråk och i andra hand bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M) och Lars-Göran Karlsson (S) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag samt att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning.
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut
• Kim Fredrikssons (SD) förstahandsyrkande om återremiss.
• Sarita Hottis (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets
förslag.
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden föreslår att först ställs återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras
idag. Om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag ställs
kommunledningskontorets förslag under proposition. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
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Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att ärendet
ska avgöras idag samt att bifalla kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Eskilstuna Kommunföretag AB/Eskilstuna Energi och Miljö AB

Justerandes sign
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KSKF/2021:272

§ 279
Svar på remiss - Swedavia AB:s sammanfattning av
begärd konsekvensanalys avseende förtida
avveckling av Bromma Stockholm Airport
Beslut
1. Eskilstuna kommuns yttrande daterat 10 november 2021 över Swedavias
sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma
Stockholm Airport, antas.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har i samverkan med sitt kommunägda bolag Eskilstuna Logistik
och etablering AB, som äger och ansvarar för driften av Eskilstuna flygplats, tagit del
av underlaget och vill lämna följande svar:
•

Tillgängligheten med Mälartåg till Arlanda är nu mycket god tack vare
utvecklad regionaltågstrafik i Mälardalstrafiks regi. Detta är en del av en tydlig
satsning på kommunikationerna från de storregionala noderna i Mälardalen till
viktiga målpunkter som Arlanda. Tåg till Arlanda utan byte kommer från
december 2021 att gå varje timme från Eskilstuna. Regionexpresstågen, som
inte stannar på mellanliggande stationer Eskilstuna-Stockholm, gör resan
Eskilstuna-Arlanda på 1 timme och 10 minuter, övriga tåg på 1 timme och 25
minuter. Detta innebär att från Eskilstuna är tillgängligheten till Arlanda
bättre än till Bromma, varför en nedläggning av Bromma snarast är en fördel
för resenären från Eskilstuna då all flygtrafik både nationell och internationell
från Stockholm samlas på Arlanda. För Eskilstunas del är Arlanda
huvudalternativet för en flygresa, då det är den flygplats som har bäst
tillgänglighet från Eskilstuna.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut

Justerandes sign
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Sarita Hottis (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets
förslag.
Maria Cherguis (V) avslagsyrkande.

Ordföranden föreslår att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Eskilstuna Kommunföretag AB/Eskilstuna Logistik och etablering AB
Näringsdepartementet

Justerandes sign
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KSKF/2021:273

§ 280
Svar på remiss - Bromma flygplats – underlag för
avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)
Beslut
1. Eskilstuna kommuns yttrande daterat 8 november 2021 över Bromma flygplats –
underlag för avveckling av drift och verksamhet, antas.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har i samverkan med sitt kommunägda bolag Eskilstuna Logistik
och etablering AB, som äger och ansvarar för driften av Eskilstuna flygplats, tagit del
av underlaget och vill lämna följande svar:

Justerandes sign

•

Tillgängligheten med Mälartåg till Arlanda är nu mycket god tack vare
utvecklad regionaltågstrafik i Mälardalstrafiks regi. Detta är en del av en tydlig
satsning på kommunikationerna från de storregionala noderna i Mälardalen till
viktiga målpunkter som Arlanda. Tåg till Arlanda utan byte kommer från
december 2021 att gå varje timme från Eskilstuna. Regionexpresstågen, som
inte stannar på mellanliggande stationer Eskilstuna-Stockholm, gör resan
Eskilstuna-Arlanda på 1 timme och 10 minuter, övriga tåg på 1 timme och 25
minuter. Detta innebär att från Eskilstuna är tillgängligheten till Arlanda
bättre än till Bromma, varför en nedläggning av Bromma snarast är en fördel
för resenären från Eskilstuna då all flygtrafik från Stockholm samlas på
Arlanda. För Eskilstunas del är Arlanda huvudalternativet för en flygresa, då
det är den flygplats som har bäst tillgänglighet från Eskilstuna.

•

Eskilstuna Flygplats ser sig definitivt som ett alternativ för det allmänflyg och
skolflyg som idag använder Bromma, inklusive teknisk serviceverksamhet och
andra därtill förknippade kringtjänster och verksamheter. Därutöver finns även
stora möjligheter att Eskilstuna Flygplats utvecklas för att erbjuda linjetrafik
avseende både passagerartrafik (utrikes- och inrikesflyg) samt fraktflyg.

•

Eskilstuna Flygplats har ett geografiskt läge med bra existerande anslutningar
som inte finns att få någon annanstans i Sverige, med E20 i norr och
Svelandsbanan i söder. Möjligheterna är goda för att göra Eskilstuna Flygplats
tillgängligt med miljövänliga och effektiva tågtransporter. En komplettering
med dubbelspår på sträckan Kjula – Barva, vilket är en del i den planerade
framtida utbyggnaden av dubbelspår på hela Svelandsbanan, möjliggör ett
stationsläge i kombination med en ankomst- och avgångshall (flygterminal) i
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sydöstra änden av befintlig rullbana. Sett i framtida perspektiv med utbyggnad
av järnvägsinfrastruktur (fyrspårsutbyggnad Uppsala – Stockholm och
dubbelspår på hela Svealandsbanan), vilket innebär färre mötesstopp, högre
turtäthet och högre hastigheter, på sträckan Arlanda – Eskilstuna Flygplats, så
skulle detta kunna innebära tågtrafik med hög turtäthet och en restid under 1
timme mellan dessa två flygplatser, samt under 35 minuter Stockholm C –
Eskilstuna Flygplats.
•

En utveckling enligt ovan torde innebära att Eskilstuna Flygplats har en
betydligt större möjlighet att bli ett mycket bra komplement till Arlanda som
en flygplats på andra plats i Stockholm/Mälardalsregionen, som ersättning för
Bromma, i jämförelse med andra flygplatser i Regionen.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut
• Sarita Hottis (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets
förslag.
• Maria Cherguis (V) avslagsyrkande.
Ordföranden föreslår att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Eskilstuna Kommunföretag AB/Eskilstuna Logistik och etablering AB
Infrastrukturdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-30

Sida

32(52)

KSKF/2021:280

§ 281
Svar på remiss - Samråd för förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för Södermanlands
län 2022–2033
Beslut
1. Eskilstuna kommuns svar daterat 8 november 2021 över Samråd för förslag till
länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022-2033 antas.

Ärendebeskrivning
Region Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Regeringens direktiv och Trafikverkets
uppräkning av budget har angett en planeringsram på 1 367 miljoner kronor för
Sörmland. Region Sörmland har tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder länets
kommuner samt berörda myndigheter och organisationer att lämna synpunkter inför
framtagande av slutlig version.
Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren för den regionala
transportinfrastrukturen. Förslaget innehåller beskrivningar av mål, strategier, trender
och utmaningar och en åtgärdsplan. Förslaget innehåller också beskrivning av
genomförande och en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen och
miljökonsekvensbeskrivning som anger planens konsekvenser och måluppfyllelse.
Som komplement till plandokumentet finns en digitaliserad del av länsplanen som
innehåller fördjupade analyser kring utvecklingen i Sörmland och tillstånd och brister i
transportsystemet utifrån till exempel befolkning, tillgänglighet, olycksstatistik och
trafikprognoser. Slutligt förslag till länsplan ska överlämnas till regeringen senast 30
april 2022. Länsplanen fastställs under våren 2022 efter att regeringen beslutat om
ramarna.
Målen med planen enligt planförfattaren är:
• Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medborgare
med utgångspunkt i barnens behov
• Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsystemet
• Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång, cykel
och kollektivtrafiken
• Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnighet,
stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för ökat
samspel mellan noder och dess omland
• Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storregional
och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter

Justerandes sign
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Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samverkan
mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen och
som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen

Eskilstuna kommun har tagit del av förslaget till länsplan och vill lämna följande
synpunkter.
•

Säkra genomförandet av denna plans åtgärder genom finansiering och
arbetsinsatser i rätt tid. En viktig grundprincip att hålla fast vid i detta är att det
ska vara planeringsmogna objekt som sätts först i finansieringsplanen, inte att
de skjuts på framtiden till förmån för ej planeringsmogna objekt.

•

Förslaget till länsplan stämmer nu med genomförandetider för de objekt som
Eskilstuna kommun har insyn i och några ytterligare förändringar av detta
motsätter sig Eskilstuna kommun.
o Trimningsåtgärder väg 230 Västerleden ska till genomförande så snart som
möjligt utifrån Trafikverkets planeringsprocess. Vägen utgör del av statligt
funktionellt prioriterat vägnät för anslutning till nationell väg E20 och har
stor regional betydelse.
o Objekten infart riksväg 53, samt cykelbana längs statlig väg HällbyGröndal, Tumbo-Kvicksund är alla klara för genomförande år 1-3 och
länsplanens medel ska matchas mot detta för ett rationellt genomförande,
det vill säga enligt föreliggande planförslag.
o Objektet genomfart riksväg 53 är nu i vägplaneskede och för
genomförande i planperiod år 4-6, vilket stämmer överens.

Justerandes sign

•

Medfinansieringsprinciper behöver klarläggas och likställas av Region
Sörmland, vilket ska kunna föranleda kommande ekonomiska justeringar i
planen inför genomförande av objekt.

•

Hur planen lever upp till de uppställda målen för den går att ifrågasätta, till
exempel för att gynna hållbara transporter. Finansiering saknas för
genomförandet av den regionala cykelstrategin för Sörmland. Ansvaret vilar nu
helt på kommunerna att driva utvecklingen av och söka statlig medfinansiering
för från en högst begränsad pott gemensam med åtgärder för trafiksäkerhet
och miljö. Inga nya cykelleder längs statlig väg finns med i planen. Eskilstuna
kommun menar att i brist på detta måste arbetsformer för att kunna anlägga
kommunala cykelbanor längs statlig väg tas fram i samverkan med regionen
och Trafikverket, vilket i första hand berör stråket med högst potential för
cykling enligt cykelstrategin: Svista-Kjula i Eskilstuna kommun.

•

Tillgängligheten till Eskilstuna som storregional nod behöver säkras och
hanteras i den regionala planeringen. Eskilstunas regionala betydelse för länet
med flertalet tunga funktioner som Universitet, regional sjukvård vid
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Mälarsjukhuset, stora verksamhetsområden med snabbt expanderande
logistikverksamhet samt Eskilstuna kombiterminal som redan idag är Sveriges
tredje största sett till antal hanterade containrar, är framgår inte i länsplanen.
Särskilt södra Sörmlands tillgänglighet till länets största stad med de flesta och
viktigaste regionala funktionerna hanteras inte av föreliggande länsplan.
Riksväg 53 är central i det sammanhanget för kortare restider från Nyköping
till Eskilstuna.
•

Utrymme för Eskilstunas starka expansion med nya behov av stödjande
infrastrukturinvesteringar behöver länsplanen ha en beredskap inför. Den
åtgärdsvalsstudie för logistikutveckling i Eskilstuna som ingår i planförslaget är
en viktig del i detta för att öka kunskapsunderlaget inför kommande
åtgärdsplanering.

•

Riksväg 55 över länsgräns till Uppsala län mellan Strängnäs och Enköping är
den naturliga fortsättningen på Sörmlands långvariga satsningar på riksväg 55
genom länet. I samarbetet 4 Mälarstäder är denna fråga central för att förbättra
tillgängligheten inom kvadraten mellan städerna.

•

Processen för framtagande av länsplan denna första omgång med Region
Sörmland som planupprättare har visat på behov av utveckling.
Utvecklingsbehov som kan nämnas är att hålla sig till planeringsprinciper som
säkrar förutsättningar till genomförande under aktuell planperiod samt
förankring och motivering av presenterade planförslag. De digitaliserade
underlagsanalyserna var mycket värdefulla i läsningen av länsplaneförslaget
och har saknats under arbetet med framtagandet av planen.

•

Åtgärder för skydd av vattentäkter i potten statlig medfinansiering till
kommunalt vägnät behöver gå att söka även för åtgärder längs statligt vägnät,
då skyddsbehovet i regel är större där än längs det kommunala vägnätet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Justerandes sign
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KSKF/2021:300

§ 282
Svar på remiss - Läromedelsutredningen –
böckernas betydelse och elevernas tillgång till
kunskap (SOU 2021:70)
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande antas som Eskilstuna
kommuns yttrande över remissen Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och
elevers tillgång till kunskap SOU 2021:70.

Särskilt yttrande
Stefan Krstic (L) lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har mottagit en remiss från Utbildningsdepartementet angående
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap
(SOU 2021:70). Remissvaret ska ha kommit till Utbildningsdepartementet senast den
23december 2021
Läromedel har stor betydelse för elevers kunskapsutveckling och för deras
språkutveckling. Dessutom kan läromedel och lärarhandledningar stödja lärare i att
planera undervisningen. Trots det har skolor olika tillgång på aktuella läromedel. För
att uppnå en likvärdighet i tillgången på läromedel föreslår utredningen åtgärder för att
öka medvetenhet och kunskap om läromedel och för att förbättra lärares
förutsättningar att välja läromedel. Förslagen syftar till att stärka elevers tillgång
ändamålsenliga läromedel så att alla elever får förutsättningarna att nå så långt som
möjligt.
Då tiden inför inlämning av remissvaret var för knapp för nämndremiss har kommunledningskontoret i framtagandet samrått med barn- och utbildningsförvaltningen.
Eskilstuna kommun ställer sig positiv till förslagen i Läromedelsutvecklingen – böckernas
betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70) då kommunen delar utredarens
analys och slutsatser. Det är tydligt att utredningen bygger på en god kännedom och
insikt om det svenska utbildningssystemet och de svagheter systemet idag uppvisar.
Utredningen bedöms vara verklighetsförankrad och på det sätt den genomförts
bedömer vi att de olika slutsatserna och förslagen är relevanta.
Några saker som Eskilstuna kommunen särskilt vill lyfta fram är:
• Lärarprofessionen bör vara en del i utvecklingen av läromedel, men när så sker
bör det lokala arbetet knytas till aktiv samverkan med forskare och lärosäten.

Justerandes sign
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Läromedel behöver ha en hög allmän tillgänglighet, både fysiskt och kognitivt.
Valet av läromedel påverkar i vilken grad undervisningen blir tillgänglig för alla
elever.
Det är i skollagen det ska definieras att ett läromedel är ett kvalitetssäkrat
tryckt eller digitalt verk som är avsett att användas i undervisningen. Vidare är
det viktigt att det är tydligt att läromedel ska överensstämma med en kurs-,
ämnes-, eller ämnesområdesplan samt läroplanen.
Utredaren kopplar samman resonemanget om sakprosa och språk med målet
för integrationspolitiken. Språket är en hörnsten i demokratin. Läromedel av
god kvalitet gynnar läsningen av sakprosa och därmed språkutvecklingen. En
god läsförmåga är en förutsättning för att en människa ska kunna påverka sin
livssituation och för att samhället ska kunna nå målet om lika möjligheter för
alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Kommunen delar utredarens slutsats att god tillgång till läromedel kan minska
lärares arbetsbörda och erfarenheter visar exempel på hur lärare lägger allt för
mycket tid på att kompensera för avsaknaden av läromedel. Det är tid som
lärare istället bör kunna lägga på den direkta undervisningen och på att göra en
strukturerad planering av undervisningen.
Läromedel är värdefulla för att skapa sammanhang och överblick över kunskapsområden vilket leder till att elever upplever tydlighet i sina studier. Tillgången till läromedel är dock mycket ojämn mellan skolor och att det kan i
många fall förklara skillnader i elevresultat. Den statliga utredningen om en
mer likvärdig skola lyfter också fram läromedlets vikt och betonar dess betydelse för att utjämna skillnader i undervisningen som bl.a. uppstår på grund av
lärarbrist. De två utredningarna behöver ses tillsammans för att den fulla effekten ska bli tydlig. Vi välkomnar också att utredningen i övrigt tar upp läromedlens betydelse för att motverka de negativa pedagogiska effekterna av
segregationen och vill även här knyta an till utredningen om en mer likvärdig
skola.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Utbildningsdepartementet

Justerandes sign
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KSKF/2021:334

§ 283
Svar på remiss - Begäran om yttrande över ansökan
om nätkoncession för befintlig kraftledning mellan
Hagby-Hälleby
Beslut
1. Eskilstuna kommun tillstyrker att ansökan om nätkoncession beviljas.

Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB (VF) har, hos Energimarknadsinspektionen, ansökt om
förlängd koncession avseende en befintlig ledning för 40 kV. Ledningen går mellan
Hagby station och Hälleby station i den del av Eskilstuna där bla Volvo och
Eskilstuna kombiterminal ligger. Ledningen är huvudsakligen en luftledning.
Ledningen utgör en viktig del av ledningsnätet inom kommunen för att upprätthålla
ett robust nät och en stabil eldistribution. Ledningsdragningen synes vara förenlig med
kommunens planer och kringliggande verksamheter. Kommunen tillstyrker därför att
förlängd nätkoncession meddelas.
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB har uppmärksammats på ansökan och lämnar
eget yttrande.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Energimarknadsinspektionen
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
Kommunledningskontoret, FoEx

Justerandes sign
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KSKF/2021:301

§ 284
Delegation till kommunstyrelsens ordförande att
besvara remissen - Begäran om yttrande avseende
inrättande av helikopterflygplats Mälarsjukhuset,
TSL 2021-3346
Beslut
1. Rätten att fatta beslut om Eskilstuna kommuns yttrande avseende remiss från
Transportstyrelsen om inrättande av helikopterplatta vid Mälarsjukhuset delegeras till
kommunstyrelsens ordförande.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har fått en remiss från Transportstyrelsen angående en ansökan
om inrättande av helikopterflygplats på Mälarsjukhuset. Helikopterflygplatsen kommer
att ligga på Mälarsjukhusets tak. Det kommer att vara cirka 100 rörelser vilket innebär
cirka 50 landningar, varje år.
Remissvaren ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast den 7 januari 2022. Nästa
sammanträde med kommunstyrelsen infaller 18 januari 2022. Det är framförallt miljöoch räddningstjänstförvaltningen som kommer att ta fram underlag till beslutet baserat
på de hänsyn de anser behöver tas. Kommunledningskontoret föreslår därför att
rätten att fatta beslut om remissvaret ska delegeras till kommunstyrelsens ordförande.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Göran Gredfors (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
_____

Justerandes sign
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KSKF/2021:164

§ 285
Svar på motion - Inför en ombudsman för personer
med funktionsnedsättning
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Reservation
Stefan Krstic (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L), har den 14 maj 2021 lämnat in en motion - Inför en
ombudsman för personer med funktionsnedsättning.
I motionen anförs att Eskilstuna kommun ska inrätta en ombudsman för personer
med funktionsnedsättning. Syftet är att kommunen ska bli mer lyhörd och ta bättre
hänsyn till funktionsnedsattas behov. Ombudsmannen ska inte hantera egna ärenden
utan ska sammanfattningsvis ha följande funktion:
•
•
•
•
•
•

Vara rådgivande till politiska nämnder
Ha ett övergripande ansvar
Agera kontaktperson till förvaltningarnas ansvariga för
funktionsnedsättningsfrågor
Omvärldsbevaka
Bevaka funktionsnedsattas intressen i kommunen
Ombesörja att funktionsnedsattas behov tas i anspråk, exempelvis i
byggprocesser

Vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över motionen. I yttrandet
beskrivs att funktionsnedsättningsområdet är väl strukturerat med målsättningar och
uppföljning samt vägar för enskilda att besvära sig. Eskilstuna kommun har en plan
för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som redogör för var det
övergripande ansvaret ligger. Det finns också en utvecklare för tillgänglighet vid
kommunledningskontoret som i praktiken fungerar som kontaktperson för
förvaltningarnas ansvariga för funktionsnedsättningsfrågor. I planen för tillgänglighet
finns mål som uttrycker att varje relevant medarbetare ska ha kunskap om
funktionshinder, att det ska finnas med tillgänglighetskrav vid upphandling samt att
beställarkompetens omfattar kunskap om funktionsnedsättningar och tillgänglighet.
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Utöver planen finns de förtroendevalda politikerna som en ingång för allmänheten
och för olika intressegrupper att lyfta sina intressen. Kommunens råd för
funktionsrättsfrågor fungerar därtill som en rådgivande instans.
Sammantaget bedömer förvaltningen att de arbetsuppgifter eller ansvarsområden som
den föreslagna ombudsmannafunktionen ska ha redan täcks av befintliga roller och
system inom kommunen. Förvaltningen noterar också att arbete pågår med att ta fram
en reviderad plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, vilket kan
antas sätta extra fokus på funktionsnedsättningsperspektivet. Förvaltningen anser
samtidigt att det är angeläget att ambitionerna i planen realiseras så att arbetet går
framåt.
Kommunledningskontorets bedömning
Motionen om att införa en ombudsman för personer med funktionsnedsättning har
diskuterats på möte med arbetsutskottet för kommunens råd för funktionsrätt. Inför
detta möte har de olika föreningarna inom Funktionsrätt Eskilstuna getts möjlighet att
lämna sina synpunkter. Arbetsutskottet anser att det är viktigt att funktionsrättsfrågorna bevakas, men att detta även i fortsättningen bör ske på det sätt som redan
sker idag. Deltagarna i rådet bevakar ständigt frågor som rör funktionsrätt och den
samverkan som sker i arbetsgrupper och olika dialoger är utvecklande både för
deltagarna i rådet och kommunen som helhet.
I Eskilstuna kommun finns Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Den innehåller tydliga målsättningar och ansvarsfördelning. Det
övergripande ansvaret finns på kommunledningskontoret där en utvecklare för social
hållbarhet med fokus på tillgänglighet i praktiken har de roller som det i motionen
beskrivs att en ombudsman skulle ha. I och med att funktionen är placerad på
kommunledningskontoret och arbetar strategiskt och övergripande finns nära
koppling till ordinarie styrning- och ledningssystem där funktionsrättsperspektivet bör
synliggöras.
Då de arbetsuppgifter och ansvarsområden som föreslås att en ombudsman för
personer med funktionsnedsättning skulle ha redan finns inom Eskilstuna kommun,
anser kommunledningskontoret att en ny funktion som ombudsman för personer med
funktionsnedsättning inte är nödvändig.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut
• Sarita Hottis (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag.
• Stefan Krstic (L) bifallsyrkande till motionen.
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Ordföranden föreslår att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-11-30

Sida

42(52)

KSKF/2021:115

§ 286
Svar på motion - Krossa hedersförtrycket
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Reservation
Stefan Krstic (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 31 mars 2021 lämnat in en motion – Krossa
hedersförtrycket. Motionen innehåller sju förslag. Kommunstyrelsen har remitterat
motionen till arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och Torshälla stads
nämnd.
Motionären yrkar följande:
1. Att Eskilstuna kommun inrättar en kommunövergripande handlingsplan
särskilt mot hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt Barn- och utbildningsförvaltningen att
genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen
är bland unga.
3. Att skolans värderingsuppdrag tydliggörs och skärps i kampen mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
4. Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra
aktörer för att inrätta eller ansluta sig till en hjälptelefon för unga som utsätts
för hedersrelaterat förtryck.
5. Att Eskilstuna kommun inleder ett samarbete med Region Sörmland och dess
barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och vårdcentraler för att upptäcka
barn och unga som könsstympats och som lever under hedersförtryck.
6. Att det ställs hårdare demokratikrav på föreningar som mottar kommunala
bidrag för sina verksamheter och att de ska granskas regelbundet på ett
systematiskt sätt.
7. Att samhällsorienteringen för nyanlända förstärks och kopplas mer till det
svenska samhällets normer och värderingar där rättigheter och skyldigheter
belyses samt att jämställdhet, hedersvåld och barnuppfostran är obligatoriska
moment i samhällsorienteringen.
De nämnder som berörs av motionens förslag har i sina yttrande visat att de redan har
arbetssätt och planering för åtgärder som innebär att motionens förslag bedöms vara
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uppfyllda. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Stefan Krstic (L) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut
• Sarita Hottis (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag.
• Stefan Krstic (L) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden föreslår att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden,
Grundskolenämnden,
Gymnasienämnden,
Kultur- och fritidsnämnden,
Socialnämnden och
Torshälla stads nämnd.
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KSKF/2021:147

§ 287
Svar på motion - Maxtak på barngruppernas storlek i
förskolan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås

Reservation
Stefan Krstic (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har den 26 april 2021 lämnat in en motion – Maxtak på
barngruppernas storlek i förskolan. Motionen har remitterats till förskolenämnden för
yttrande.
Liberalerna anser att barngrupperna på Eskilstuna kommuns förskolor är för stora.
Enligt Liberalerna leder det till en sämre miljö för lärande och lek vilket läroplanen för
den pedagogiska verksamheten kräver.
Därför yrkar Liberalerna på följande:
• Att Eskilstuna kommun inför ett maxtak på barngruppernas storlek i förskolan
i enlighet med vad som anförs i motionen.
Av förskolenämndens yttrande framgår att barngruppernas storlek kan variera mellan
förskolor. En viktig påverkansfaktor är om förskolan är beviljad statsbidraget
”Stadsbidrag för mindre barngrupper” eller ej. Rektor söker statsbidraget från Skolverket, i
syfte att minska barngruppernas storlek i förskolan. Bidraget ska gå till insatser som
minskar, eller motverkar en ökning av, barngruppernas storlek i förskolan.
Huvudmännen ska prioritera de yngsta barnen som är högst två år.
Det går att minska barngrupperna på olika sätt. Antingen genom färre inskrivna barn
eller genom en ökning av antalet barngrupper på förskolorna. Om antalet barngrupper
ökar kan också det totala antalet barn på förskolan öka, så länge som den
genomsnittliga storleken på barngrupperna minskar.
I det fall Skolverket behöver genomföra ett urval, om inte bidraget räcker till alla som
ansöker, ska bidraget i första hand gå till huvudmän, som har förskolor i områden med
svåra förutsättningar, där det behövs särskilda insatser för att höja utbildningens
kvalitet (7§ förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan).
Det medför att kommunala förskolor i Eskilstuna kan ha ansökt om statsbidrag men
fått avslag eller låg tilldelning av medel. Det i sin tur påverkar barngruppernas storlek.
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De förskolor som har beviljats statsbidrag får bättre förutsättningar att minska
barngruppernas storlek genom att anställa fler pedagoger, förbättra
lokalförutsättningarna och/eller skapa ett större antal barngrupper. Förskolor som är
berättigade statsbidrag såväl som de som inte är berättigade statsbidrag strävar alltid
efter att under större del av dagen dela stora barngrupper i mindre grupper.
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför varje år en nationell mätning av
barngruppernas storlek i förskolan. Mätningen görs i form av ett nedslag den 15
oktober. I den senaste mätningen 2020 visar statistiken att småbarnsgrupperna (barn
1–3 år) i kommunal regi, har ett snitt på 8,2 barn. Här är rikets snitt 12,2 barn per
grupp. För barn i ålder 4-5 år är Eskilstunas kommunala förskolors snitt 11,4 barn per
grupp. I jämförelse är talet för riket 15,3 barn. Mätresultatet visar att barngrupperna i
Eskilstunas kommunala förskolor ligger inom Skolverkets riktmärke som anger: barn
1-3 år 6-12 barn samt barn 4-5 år 9-15 barn.
Förskolenämndens strävan är alltid att följa Skolverkets rekommendationer när det
gäller antalet barn i barngrupperna. ”Statsbidrag för mindre barngrupper” stödjer oss till
viss del, men beslutet att få beviljat statsbidrag är inget vi kan påverka och det är en
förutsättning för att kunna hålla Skolverkets angivna nivåer.
Med anledning av ovanstående föreslår förskolenämnden kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Kommunledningskontorets yttrande
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupper har en lämplig
sammansättning och storlek. Gruppstorleken kan variera utifrån barnens behov och
verksamhetens förutsättningar. Personalens utbildning och kompetens är den
viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan men även personaltäthet relaterat till antal barn
och barngruppens sammansättning.
Utgångspunkten för vad som menas med en stor barngrupp får bli Skolverkets
riktmärken eftersom varken nationell eller internationell forskning på området
definierar hur många barn en stor barngrupp är.
I yttrandet från Förskolenämnden lyfts statistik från Statistiska centralbyrån och
Skolverkets riktmärke för storleken på förskolans barngrupper. Statistiken visar att
Eskilstuna kommuns barngrupper i förskolan ligger under riksgenomsnittet och de
håller sig inom Skolverkets riktmärken.
Förskolenämnden redovisar också möjligheten att få statsbidrag i syfte att minska
barngruppernas storlek. Oavsett om förskolor är berättigade eller inte till stadsbidrag
så strävar verksamheten alltid efter att dela upp stora barngrupper till mindre under
större delen av dagen.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.
Stefan Krstic (L) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut
• Sarita Hottis (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag.
• Stefan Krstic (L) med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordföranden föreslår att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar bifalla
kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Förskolenämnden
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KSKF/2021:259

§ 288
Svar på kommunrevisionens granskning av
kommunstyrelsens ärende- och beslutsprocess
Beslut
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda formerna för den formella
hanteringen av ärenden som rör kommunstyrelsens uppsiktsplikt, behov och
förutsättningar för protokollföring vid arbetsutskottens sammanträden, samt
hanteringen av ordförandebeslut.
2. Kommunledningskontorets förslag antas som kommunstyrelsens svar på
kommunrevisionens granskning.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens ärende- och
beslutsprocess samt kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens ärende- och beslutsprocess och
lämnar ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på granskningsrapporten.
Av svaret framgår att kommunstyrelsen i Eskilstuna har en ärendeprocess som skiljer
sig åt hur processen ser ut i många andra kommuner, bland annat genom en bred
politisk representation i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket skapar förutsättningar
för god insyn i ett tidigt skede för samtliga partier. Kommunstyrelsen har tillämpat den
här modellen under lång tid och kommunledningskontorets uppfattning är att den har
många fördelar.
Kommunledningskontoret håller i vissa delar med om de rekommendationer som
kommunrevisionen ger. När det gäller formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
samt så kallade ordförandebeslut har ett utvecklingsarbete redan inletts inom
kommunledningskontoret. Förslaget är att kommunstyrelsen ska ge
kommunledningskontoret i uppdrag att fortsätta utreda formerna för uppsiktsplikten
och ordförandebesluten.
Kommunrevisionen föreslår vidare att det bör föras protokoll från arbetsutskottets
sammanträden. Kommunledningskontoret menar att det behöver övervägas om
protokoll från arbetsutskottet skulle leda till en mer ändamålsenlig process och föreslår
att detta ska utredas.
Kommunrevisionen lägger i rapporten också stor vikt vid den ärende- och
registreringshandbok som togs fram av Eskilstuna kommun 2008.
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Kommunledningskontoret vill därför understryka att ärende- och
registreringshandboken är just en handbok, ett referensmaterial som ska fungera som
stöd för tjänstepersoner inom kommunen, och inte ett styrande dokument.
Kommunrevisionen lämnar ytterligare ett antal rekommendationer, vilka redan ingår i
det pågående kommungemensamma utvecklingsarbetet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunrevisionen
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KSKF/2021:260

§ 289
Delegation till kommunstyrelsen att besvara
kommunrevisionens granskning av beredskap för
säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning
av underhåll av VA-infrastrukturen
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Rätten att fatta beslut om yttrande avseende revisionens rapport Granskning av
beredskap för säkerställd dricksvattenproduktion samt granskning av underhåll av VAinfrastrukturen delegeras till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Revisionen har överlämnat sin rapport Granskning av beredskap för säkerställd
dricksvattenproduktion samt granskning av underhåll av VA-infrastrukturen för yttrande till
bland andra kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens reglemente saknas dock möjlighet
att hantera dylikt yttrande. Då rapporten innehåller uppgifter som omfattas av
sekretess enligt 15 kap 2 §, 18 kap 8 § samt 18 kap 3 § Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) föreslås att kommunstyrelsen ges delegation att fatta beslutet
om yttrande till revisionen för att kommunen ska kunna säkerställa hanteringen av de
sekretessbelagda uppgifterna.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:340, KSKF/2021:339, KSKF/2021:24,
KSKF/2021:25, KSKF/2021:26, KSKF/2021:76,
KSKF/2021:77

§ 290
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
2021-11-30
Beslut
1. Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
KFKS/2021:340
Beslut 2021-11-10 om bidrag till finskspråkig verksamhet – Vård- och
omsorgsförvaltningen, taget av utvecklare på kommunledningskontoret
KFKS/2021:339
Beslut 2021-11-10 om bidrag till finskspråkig verksamhet – Vård- och
omsorgsförvaltningen, mötesplats Finnstugan, taget av utvecklare på
kommunledningskontoret
KSKF/2021:24
Beslut om sålda tomträtter 2021 enligt underlag daterat 2021-10-22, tagna av
fastighets- och exploateringschef
KSKF/2021:25
Beslut om hyres- och arrendeupplåtelse 2021 enligt underlag daterat 2021-10-12, tagna
av fastighets- och exploateringschef
KSKF/2021:26
Beslut om omprövning av tomträttsavgälder 2021 enligt underlag daterat 2021-10-12,
tagna av fastighets- och exploateringschef
KSKF/2021:76
Beslut om nyanställningar på kommunledningskontoret enligt underlag daterat 202110-11
KSKF/2021:77
Beslut om överenskommelse om avgångspremier juni-september 2021, tagna av HRdirektör

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2020:353, KSKF/2021:242, KSKF/2021:269,
KSKF/2021:333

§ 291
Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2021-1130
Beslut
1. Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
KSKF/2021:333
Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut 2021-10-25 om fördelning av anvisningar år
2022 till kommuner till Södermanlands län (kommuntal).
KSKF/2021:269 och KSKF/2021:242
Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut 2021-11-25 om valdistriktsindelning samt
fastställande av valkretsindelning i Eskilstuna kommun.
KSKF/2020:353
Regeringsbeslut 2021-10-28 – beviljande av Eskilstuna kommuns ansökan om att
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2021:368

§ 292
Nämndinitiativ - Begränsa antalet elsparkcyklar för
uthyrning
Beslut
1. Nämndinitiativet avslås.

Reservation
Stefan Krstic (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Stefan Krstic (L) har till dagens sammanträde kommit in med ett nämndinitiativ om
att begränsa antalet elsparkcyklar för uthyrning.
Stefan Krstic (L) yrkar i sitt nämndinitiativ att kommunledningskontoret får i uppdrag
att studera hur Stockholm stad och Linköpings kommun har försökt lösa situationen
med elsparkcyklar och därefter återkomma med förslag till kommunfullmäktige om
ändringar i den lokala ordningsstadgan.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Jari Puustinen (M) yrkar att nämndinitiativet avslås.
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut.
• Sarita Hottis (S) med fleras avslagsyrkande.
• Stefan Krstics (L) bifallsyrkande till nämndinitiativet.
Ordföranden föreslår att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar att avslå
nämndinitiativet.
_____
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