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Åtgärder för fortsatt utveckling av Sundbyholms
friluftsområde
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av Sundbyholms friluftsområde
2018-2025, antas.
2.

Stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen
får i uppdrag att sköta området och planera investeringar enligt förslaget.

3. Överföra 1 900 000 kronor från kommunstyrelsens budget till kultur- och
fritidsnämnden.
4. Överföra 700 000 kronor från kommunstyrelsen till
stadsbyggnadsnämnden.
5. Årligen återrapportera till kommunstyrelsen om hur arbetet i området
fortlöper.
6. Kommunledningskontorets förslag till reviderade reglementen för
kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden antas och träder ikraft den 1
januari 2018.

Bakgrund
Området kring Sundbyholms slott och slottet förvärvades av Eskilstuna kommun
1940 med syfte att tillgängliggöra området för eskilstunabor och besökare. Det är
idag ett av de viktigaste besöksmålen i Eskilstuna, både för boende och för turister,
med stor utvecklingspotential. Det finns många olika målpunkter som badet,
Sundbyholms naturreservat, Sigurdsristningen, småbåtshamnarna, Sundbyholms
slott och konferens, Hamncafé och gästhamn, campingplats och
Sundbyholmstravet. Aktiva och framgångsrika näringsidkare och föreningslivet
bidrar till att utveckla området tillsammans med kommunen.
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Eskilstuna kommunfullmäktige tog 2009 beslut om ”Förslag till åtgärder för
Sundbyholmsområdet” (KSKF/2008:337) där olika delar av kommunen fick ansvar
för delprojekt. Kommunstyrelsen tog 2012 ((KSKF/2012:365) ”Samlat ansvar för
Sundbyholm”), över ansvaret för att genomföra åtgärderna. 1,8 miljoner kronor
överfördes från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen och ytterligare
600 000 kronor tillfördes kommunstyrelsen, framförallt för skötsel av slottsparken.
En styrgrupp bildades för arbetet. Där deltar representanter för
kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, AMA, Destination Eskilstuna och
Kommunfastigheter.
Sundbyholmsområdet är utpekat som ett av de viktiga stråken och
förtätningsområdena i Översiktsplan 2030. En utvecklingsplan för hela området
som även omfattar de bostadsområden som finns i hela området liksom potential
för nya bostäder ska påbörjas under 2018. Där kommer en vision för hela
Sundbyholm, inklusive friluftsområdet, tas fram.
Uppföljning av beslut 2012 om åtgärder i Sundbyholm samt åtgärder utöver
detta
 Sigurdsristningen – förvärv. Marken där Sigurdsristningen finns har köpts in
av Eskilstuna kommun.
 Sundbyholmtravet och hästverksamhet, anlägga GC-väg mellan Ostra och
Sundbyholms slott. Detta har inte genomförts på grund av utmaningar med den
rakbana som har anlagts av travet. Kvarstår.
 Utveckling av gamla affären, parkering Stallviken, Broudden och badet.
Samma entreprenör som hyr slottet har en tomträtt och disponerar den gamla
affären. Det betyder att de har ansvar för att utveckla byggnaden. Parkeringen i
Stallviken har rustats upp. Broudden har försetts med fler grillplatser och risken för
erosion längs strandkanterna har bedömts som liten. Badet har inte utvecklats mer.
 Upprustning Marinan. Hamnföreningen har ansvar för de bryggor som de
arrenderar. Ingen särskild satsning på Marinan är gjord. Bryggor och Y-bommar i
Stallviken är renoverade.
 Campingen – mer korttidscamping. Ett nytt arrendeavtal mellan kultur- och
fritidsnämnden och Sundbyholms husvagnsförening har tecknats där föreningen
åtar sig att successivt öka antalet korttidsplatser med fokus på området runt
servicebyggnaderna. En uppföljning av de husvagnar som står på platser som ligger
i naturreservatet har gjorts och när någon säger upp sitt avtal ska platsen återgå till
naturreservatet. Flera av platserna är nu återställda till naturreservat.
 Naturreservat och Ramsundsån. Naturreservatet är statligt liksom
naturvårdsområdet men målet är att det ska bli kommunalt. Ett arbete påbörjades av
stadsbyggnadsnämnden 2012 och ett förslag gick ut på remiss till sakägare i
området. Remissrundan visade att det behövs en hel del omarbetning, ett arbete
som inte har kunnat prioriteras sedan dess. Reservatet är fortfarande statligt.
Ramsundsån är samma skick som tidigare.
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 Tegelslagarstugan med omgivande mark. Tegelslagarstugan är upprustad och
hyrs ut till Hamncaféet.
 Ostra och Sundbyholms golfklubb. Golfklubben är nedlagd och marken
kommer tillsammans med Ostra att omfattas av den Utvecklingsplan som ska tas
fram för området enligt Översiktsplan 2030.
 Arkipelagen. Kvarstår att ta fram mer information om öarna utanför
Sundbyholm.
 Båtuppläggningsplatsen (båtslipen). Platsen används för både parkavdelningen
och kultur- och fritidsförvaltningens material. Området är uppstädat och avgränsat
med stängsel och fungerar bra.
 Sundbyholmsvägen – cykelbana. Vägplanen är klar och Trafikverket handlar
upp entreprenörer. Byggnationen ska påbörjas vid årsskiftet 2017/18.
 Information om området och skyltar. Ett skyltprogram har tagits fram för
Sundbyholm och genomförs under 2017.
 Ångbåtsbrygga. En ny ångbåtsbrygga anlades 2013 och båttrafiken från
Västerås fungerar igen.
 Naturlekplats. En lekplats med naturmotiv har anlagts vid badet.
 Systematiskt underhåll och skötsel av naturreservatet. AMA har i uppdrag att
sköta underhållet av naturreservatet enligt skötselplanen och gör åtgärder efter
avstämning med naturvårdssamrodnaren på kommunledningskontoret.
 Utbyggd elkapacitet. En ny högspänningskabel med transformatorstation har
byggts i området, tillsammans med lågspänningsanslutningar till varje aktör i
området. Nu har alla verksamma sitt eget elabonnemang.
 Ny sophanteringslösning. Soldrivna soptunnor har ställts ut i området. Det
visade sig dock att de inte har tillräcklig kapacitet när det är många besökare på
plats. En lösning med nedgrävda kärl undersöks nu.
 Gyllenhielmska skolan. Förslag till Kammarkollegiet att ändra stadgar för
stiftelsen så att syftet med att stötta utbildning av barn bättre kan uppfyllas.
 Nytt hyresavtal för Sundbyholms slott med mer marknadsmässig hyra är klart.
 Nya parkbänkar i slottsparken.
 Sommarjobbslag i Sundbyholm.

Åtgärder för fortsatt utveckling av friluftsområdet
Sundbyholm 2018-2025
Denna handlingsplan är inriktad på utvecklingen av friluftsområdet kring
Sundbyholms slott. Sundbyholm är utpekat i Översiktsplan 2030 som en viktig nod
och en utvecklingsplan för hela det geografiska området kommer att tas fram under
2018. Åtgärder för friluftsområdet blir en del av Utvecklingsplanen för
Sundbyholm.
Ansvarsfördelning:
En styrgrupp har i uppdrag att samordna arbetet i Sundbyholm, såväl de föreslagna
utredningarna och åtgärderna som kommunens löpande drift av området.
Styrgruppen består av representanter för kultur- och fritidsförvaltningen,
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stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och arbetsmarknad och
vuxenutbildningsförvaltningen, Destination Eskilstuna samt Kommunfastigheter.
Styrgruppen leds av miljö- och samhällsbyggnadsdirektören. Vid behov kan
representanter för andra delar av kommunkoncernen delta i styrgruppen.
Resurser för investering och drift av området
Från och med 1 januari 2018 tas ansvaret för drift och investeringar i området över
av de förvaltningar som normalt har ansvar för dessa uppgifter i kommunen:
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för bad, båtplatser, avfallshantering,
städning och skötsel på alla områden som inte är naturreservat samt drift och
underhåll av grillplatser i området. Nämnden skriver avtal med Sundbyholms
Hamnförening, avtal med Hamncafé med gästhamn och med Sundbyholms
Camping och husvagnsförening. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för
feriearbetare får sommarjobb i området. En gränsdragningslista som visar på
ansvarsfördelningen mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen kommer att upprättas. Det är många ytor som är till för
bad och gästhamn, både gräs och parkeringar med anfang.
Verksamhetsutövarna i området får hyresavtal med kultur- och fritidsnämnden
enligt Eskilstuna kommuns huvudinriktning för verksamhetsfastigheter
(kommunstyrelsen hyr ut byggnaderna till Kommunfastigheter som hyr ut med
förvaltning till kultur- och fritidsnämnden som sedan skriver kontrakt med
verksamhetsutövarna).
Medel för drift överförs i och med detta beslut till nämnden från kommunstyrelsen
och medel för planerade investeringar enligt detta förslag till handlingsplan avsätts
löpande i kultur- och fritidsnämndens budget.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för skötsel och utveckling av all parkmark i
området (omfattning bestäms i karta), ansvarar för all gräsklippning (omfattning
bestäms i karta). Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Båtslipen och blir
naturvårdsförvaltare för Sundbyholms naturvårdsområde, samt ansvarar för
naturlekplatsen. Medel för skötsel av parken överförs från kommunstyrelsen.
Medel för naturvårdsskötsel enligt skötselplanen avsätts årligen i
kommunstyrelsens naturvårdsbudget. Medel för investeringar enligt denna
handlingsplan avsätts successivt i förvaltningens budget.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är mark- och fastighetsägare i området samt ansvarig för
naturvårdsbudgeten som fördelas till naturvårdsarbetet inom kommunen. I detta
ingår också ansvar för till exempel Sigurdsristningen och parkeringsområdena och
P-reglering. Kommunstyrelsen håller också i Stiftelsen Carl Carlsson Gyllenhielm
inklusive Gyllenhielmska skolan. Miljö- och samhällsbyggnadsdirektören håller i
styrgruppen. Medel för planerade investeringar som kommunstyrelsen har ansvar
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för enligt detta förslag till handlingsplan avsätts i nämndens budget. Så länge
Naturvårdsområdet och naturreservatet är statligt har också kommunstyrelsen i
uppdrag från länsstyrelsen att fatta beslut om eventuella dispenser från
föreskrifterna.
Destination Eskilstuna
DEAB ansvarar för destinationsutvecklingen vilket innebär att utveckla och
paketera nya och befintliga koncept, produkter och reseanledningar. Därtill skapa
förutsättningar för affärsutveckling och etableringar samt erbjuda
kompetenshöjande insatser för aktörer inom besöksnäring och aktörer inom kreativ
kulturell näring med koppling till besöksnäring. Bolagets övergripande mål är att
verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar
tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäring och kreativ kulturell näring
med koppling till besöksnäring och evenemangsstrategin. Arbetet sker i bred
samverkan med näringsliv, föreningsliv och akademi.
Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
AMA genomför skötsel av naturreservatet efter uppdrag av
stadsbyggnadsförvaltningen. De säkerställer också tillgång till ved för
grillplatserna. Medel avsätts i kommunstyrelsens naturvårdsbudget.

Åtgärder för fortsatt utveckling av friluftsområdet
Sundbyholm
Arbetet med åtgärdsförslagen har tagits fram av styrgruppen för Sundbyholm med
underlag från möten och diskussioner med aktörerna i området, intervjuer med
besökare samt stämts av i ett dialogmöte på plats.
Genomföra underhållsplan för Sundbyholms slott
En underhållsplan har tagits fram, den ska enligt hyresavtalet genomföras
successivt.
Ansvarig: KFN (KS investeringsbudget)
Satsa på ökad kunskap om Ridö-Sundbyholmsarkipelagen
Arkipelagen utanför Sundbyholm har stora värden och är ett statligt naturresevat
som finns i Eskilstuna, Västerås och Strängnäs kommuner. Information om
arkipelagens värden bör finnas tillgänglig i Sundbyholmsområdet.
Ansvar: Länsstyrelsen och Sveaskog
Anlägga tillgänglighetsanpassad grillplats
En grillplats som är tillgänglighetsanpassad har efterfrågats i området.
Ansvar: KFN
Öppna upp Ramsundsån
Ramsundsån är populär att ta sig upp på flottar och mindre båtar. Den är nu mycket
igenväxt. I samverkan med sänkningsföretaget Ramsundsån och i enlighet med
naturvårdsområdets förskrifter ska framkomligheten förbättras.
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Ansvar: SBN
Införa sommarvärdar i Sundbyholm
Under sommaren är det högsäsong i Sundbyholm och belastningen på området är
stor. Extrainsatser i form av städning, parkskötsel, guidningar och aktiviteter för
barn är sådant som kan öka attraktiviteten ytterligare. Sommarvärdar med
feriejobbare i Sundbyholm skulle ge fler eskilstunaungdomar sommarjobb.
Ansvar: KFN och SBN
Fler platser för dygnscamping på Sundbyholms camping
Sundbyholms camping ska enligt arrendeavtalet med Eskilstuna kommun
tillgängliggöra fler platser för dygnscamping inom sitt område. Det har stor
betydelse eftersom det möjliggör för fler besökare att stanna längre tid i
Sundbyholm. Avtalet behöver löpande följas upp så att platserna för
dygnscampinggäster ökar.
Ansvar: KFN
Strategi för marknadsföring av Sundbyholm och Turistvägsskyltning
Samverkan mellan KFF, SBF och DEAB pågår kring vilka besöksmål i Eskilstuna
kommun som bör ha Turistvägsskyltning (sk brunskyltning). DEAB har tagit fram
kriterier för detta. SBF har fått i uppdrag att undersöka om det går att göra en
ansökan som inkluderar samtliga önskemål om brunskyltning av besöksmål inom
kommunen inklusive Sundbyholm samt kostnad för detta. Enligt Eskilstuna
kommuns skyltstrategi är det ägaren till besöksmålet som bekostar skyltningen. I
Sundbyholm är det kommunstyrelsen som äger Sigurdsristningen och
Sundbyholms slott exempelvis.
Ansvar: Gemensam mellan DEAB, KFF; SBF och KS
Sundbyholm – ett kommunalt naturreservat
Sundbyholm innehåller idag ett statligt naturreservat, Sundbyholmsåsen som syftar
till att skydda och vårda ett markant parti av Kjulaåsen och ett statligt
naturvårdsområde, Sundbyholm som ska värna om områdets specifika natur- och
kulturmiljövärden. Särskilt ska skyddet omfatta landskapsbilden, odlingslandskapet
och fornlämnings- och bebyggelsemiljöer. Eskilstuna kommun är
naturvårdsförvaltare och dispenser från reservatsföreskrifterna fattas av
kommunstyrelsen. Ett arbete för att omvandla båda områdena till ett kommunalt
naturreservat påbörjades 2012 och ett förslag till nya skötselföreskrifter gick på
remiss. Sedan har arbetet med omvandlingen stannat av. Målsättningen är att
komma igång med det igen och slutföra omvandlingen.
Ansvar: SBN
Utökad lokaltrafik till Sundbyholm och ”badbuss”
Under 2016 genomfördes en kartläggning av näringslivsaktörernas behov av
hållbar tillgänglighet till Sundbyholm. Det framkom tydligt att graden av
lokaltrafik i nuläget lägger hinder för rekrytering av medarbetare hos flera
verksamheter samt utgör även hinder för besökare att hållbart transportera sig till
de kommersiella verksamheterna inklusive evenemang. Införande av speciella
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evenemangsbussar vid större evenemang i Slottsparken och Sundbyholmstravet bör
också utredas. För att underlätta för målgruppen barn och unga bör även
möjligheten till subventionerad busstransport sommartid utredas. Näringslivet
behöver kopplas in i en sådan satsning.
Ansvar: SBN och DEAB
Bokning av slottsparken för evenemang
Ett tydligt regelverk för vad som gäller för bokningar av slottsparken i Sundbyholm
behövs där utgångspunkten är att slottsparken betraktas som en arena för att i
största mån möjliggöra för evenemang men också likaprincip mellan aktörer. Det
ska även omfatta krav på återställning, parkeringsfrågor vid evenemang, regler för
prioritering av typer evenemang samt tydlig ansvarsfördelning mellan uthyrare och
hyrestagare.
Ansvar: SBN, KFN och DEAB
Behov av investeringar i området
Laddplatser för elbilar vid hamn- och badparkeringen
Allt fler kör elbil och behovet av laddplatser för elbilar ökar. Även Sundbyholm
behöver utrustas med laddplatser, både vid hamn- och badparkeringen.
Ansvar: KS som markägare och ESEM som genomförare.
Cykelparkeringar
Den nya cykelvägen som börjar byggas mellan Eskilstuna och Sundbyholm i
början av 2018 kommer öka behovet av säkra cykelparkeringar. Det kommer också
att behövas platser för lastcyklar och cyklar med cykelkärra. En analys av var dessa
parkeringar ska placeras behöver genomföras.
Ansvar: KS
Ny utformning av hamnparkering och nyttobyggnader
Området kring hamnparkeringen och de nyttobyggnader som finns mellan
parkeringen och Sundbyholms slott behöver ses över i syfte att göra området mer
attraktivt och ändamålsenligt. Byggnaderna används inte optimalt idag och
ansvarsfördelningen är oklar. Avfallshanteringens placering och utformning
behöver också analyseras. Hamnföreningen och gästhamnens byggnad behöver
vara mer ändamålsenlig. Ett helhetsgrepp behöver tas av området, där syftet också
ska vara att möjliggöra ökad potential för kommersiell nytta för näringslivsaktörer
aktiva på området. Utformning av parkeringen liksom reglering av parkeringen ska
också ingå i arbetet.
Ansvar: KS
Upprustning av marinan
En plan för upprustning av bryggor, kaj, belysning och elförsörjning ska tas fram i
syfte att få en bild av behov och kostnader. Idag är anläggningen sliten och området
för mörkt.
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Ansvar: KFN
Konstbevattning av slottspark och grönytor invid badet
Underlag för investering i konstbevattning för både slottsparken och grönytor ska
tas fram.
Ansvar: SBN
Möjligheten till utegym utreds
Ett medborgarförslag om ett utegym i Sundbyholm har behandlats av
kommunstyrelsen. En möjlig plats och investerings- och driftskostnader för det ska
tas fram.
Ansvar: SBN
Fler parkbänkar
En fortsatt satsning på fler parkbänkar i parken behövs.
Ansvar: SBN
Skyltning i området
Hela skyltprogrammet som tagits fram för Sundbyholm baserat på Eskilstunas
skyltprogram ska genomföras.
Ansvar: KFN
GC-väg Sundbyholmstravet – Sundbyholm via Campingen
Sambandet mellan Sundbyholmstravet och Sundbyholmsområdet skulle kunna
stärkas genom att anlägga en gång- och cykelbana där emellan. Det finns dock en
rad utmaningar i form av travets anläggningar som måste passeras på ett säkert sätt,
det är inte heller kommunalt huvudmannaskap för de vägar som nu finns i området
och inte heller delar av den mark som behöver passeras. Det är lämpligt att ta fram
en detaljplan för att kunna bygga en gång- och cykelbana.
Ansvar: SBN
Sjömack till Sundbyholm
Hitta en näringslivsaktör som är intresserad av att etablera en sjömack i området.
Ansvar: DEAB
Finansiering
Medel för drift av Sundbyholmsområdet ska överföras till ansvarig nämnd genom
ramförstärkning till stadsbyggnadsnämnden (700 000 kr) och kultur och
fritidsnämnden (1 900 000 kr).
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Flera nämnder och bolag inom kommunen har gemensamt ansvar för utvecklingen
av Sundbyholmsområdet. Samordning och gemensam planering är därför vitalt,
samtidigt som varje nämnd ska ha ansvar för sitt kompetensområde. Styrgruppen
kommer att ha ett fortsatt ansvar för samordningen i området medan nämnderna
avsätter de medel som behövs för drift och investeringar.
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Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för kommunstyrelsen.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Kommunstyrelsens uppgifter
§ 1 Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser
och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva
en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram
styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i
samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till kommunfullmäktige (uppföljningsfunktion).
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter
jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda
uppgifter). Härutöver ansvarar kommunstyrelsen för de uppgifter
som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan
nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
§ 3 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska
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1.

leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande
och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela
den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders
beslut.
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i
kommunen.
4. ha hand kommunövergripande administrativa system, så som
personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem och e-postsystem.
5. hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system
för intern kontroll i enlighet med vad kommunfullmäktige
särskilt beslutar.
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
9. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige i enlighet med kommunallagen.
10. verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige
inte beslutat annat.
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör
kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska
handlägga ska beredas.
§ 4 Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och
stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad
av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen.
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade.
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 3 kap. 17–18 b §§ kommunallagen är uppfyllda
beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har
intresse i.
4. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges
kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister
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förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

§ 5 Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av
kommunfullmäktige meddelade föreskrifter för denna.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel.
I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster
inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår
bland annat att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- handlägga kommunens ägarskap av fastigheter och svara för
kommungemensam beredning av fastighetsfrågor, samt
stödja kommunens nämnder som hyresgäster och svara för
strategisk lokalplanering för kommunens verksamhet,
- vara upphandlande enhet för all upphandling genom
förvaltningsövergripande avtal samt, efter begäran av annan
nämnd, bereda ärenden om upphandling för denna nämnds
räkning,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett, samt att
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från
annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som
förvaltas av den nämnden.
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning.
6. i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda föreskrifter
förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.
§ 7 Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har
därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som
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arbetsgivare och dess arbetstagare, med undantag för de lokala
kollektivavtal inom nämnds verksamhetsområde som anges i det
gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder.
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden.
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd.
5. lämna uppdrag enligt 6 kapitlet 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter,
6. vara kommunens centrala organ för den personaladministrativa
verksamheten (personalorgan),
7. följa förvaltnings- och arbetsorganisationen, verka och svara för
utveckling och samordning av personaladministration.
8. vara kommunens löne- och pensionsmyndighet och därmed även
ha rätt att tolka och tillämpa de bestämmelser om pension och
omställningsstöd/avgångsersättning som finns för
förtroendevalda,
9. besluta om förflyttning mellan anställningsmyndigheter.
10. ha hand om kommunens företagshälsovård.

Uppföljningsfunktionen
§ 8 Kommunstyrelsens uppföljning
Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda mål, riktlinjer, planer
och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i
nämnderna.
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts
lagligt och ekonomiskt.
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
4. två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur
samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av
fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv.
6. varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över de
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige
till och med året innan och som inte slutligt handlagts av
fullmäktige.
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Särskilda uppgifter
§ 9 Särskilda uppgifter för kommunstyrelsen
Processbehörighet
Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på
grund av lag eller annan författning eller beslut av
kommunfullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut, om inte
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Anslagstavla, författningssamling och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i
lagstadgad form.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för
kommunens externa och interna webbplats.
Krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd och fullgör därmed
kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap.
I egenskap av krisledningsnämnd har kommunstyrelsen rätt att
överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som kommunstyrelsen finner nödvändig i den
uppkomna krisen.
För krisledningsnämndens verksamhet finns särskilda bestämmelser
i 2 kapitlet 3-6§§ lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
Ordförande för Eskilstuna Energi och Miljö AB har närvarorätt då
kommunstyrelsen sammanträder i egenskap av krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt
hemvärnsförordningen (1997:146).
Översiktlig planering

6 (10)

Eskilstuna kommun

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och
byggnadsväsendet såvitt avser de uppgifter som gäller för den
översiktliga planeringen.
Mark och exploatering
Bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggande,
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden
som är jämförbara med dessa.
Miljö
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens renhållningsskyldighet
enligt 15 kapitlet miljöbalken.
Kommunstyrelsen utövar sådan tillsyn som överlåts till kommunen
enligt miljötillsynsförordningen avseende tillsyn över
räddningstjänstens verksamhet och anläggningar.
Kommunstyrelsen ska även i övrigt fatta beslut i sådana ärenden
enligt miljöbalken, som annars skulle ha fattats av miljö- och
räddningstjänstnämnden, där miljö- och räddningstjänstnämnden har
ett intresse på ett sådant sätt att jäv annars kan föreligga.
Naturvård
Kommunstyrelsen ansvarar för naturvårdsfrågor enligt miljöbalken
och plan- och bygglagen samt annan lag och författning med
följande två undantag:
1. Beslut om dispens och tillstånd enligt 7 kapitlet miljöbalken för
kommunalt skyddade områden.
2. Prövning av dispens beträffande strandskydd samt tillhörande
tillsyn.
Kommunstyrelsen ska besluta om kommunens inrättande, ändring
och upphävande skydd av område enligt 7 kapitlet miljöbalken.
Kommunstyrelsen ska också fördela kommunens medel för
naturvårdsförvaltning/naturskydd.
Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning av Sundbyholms
naturreservat.
Kommunstyrelsens skolansvar
Kommunstyrelsen beslutar om godkännande av enskild som
huvudman för förskola och fritidshem som inte ska handläggas av
Statens skolinspektion, samt om rätt till bidrag för enskild som
bedriver pedagogisk omsorg enligt skollagen.
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Kommunstyrelsen har tillsyn över förskola och fritidshem, vars
huvudman kommunen har godkänt, och över pedagogisk omsorg,
vars huvudman kommunen har förklarat bidragsberättigad.
Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbelopp för enskilt barn eller
elev enligt 8 kapitlet 23 §, 9 kapitlet 21 §, 10 kapitlet 39 §, 11
kapitlet 38 §, 14 kapitlet 17 §, 16 kapitlet 54 §, 17 kapitlet 34 § och
19 kapitlet 47 § skollagen.
Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar därutöver bland annat för:
1. Sysselsättnings- och näringslivsfrågor, inklusive åtgärder för att
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, med
undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges
beslut fullgörs av arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
2. Strategisk trafikplanering ur ett ortsutvecklingsperspektiv
3. Kommunens flygplatsverksamhet
4. Kommunens industrispår.
5. Kommunens säkerhetsskydd
6. Eskilstuna Direkt
7. Konsumentvägledning
8. Kommunens omlastningscentral
9. Anskaffning av kommunens fordon, med undantag för fordon
för park- och markanläggningsverksamhet samt förvaltning av
kommunens samtliga fordon
10. Kommunens tolkförmedling
11. Kommunens rekryteringsenhet
12. Kommungemensam serviceverksamhet i form av IT-service,
posthantering, televäxel med mera.
13. Verkställighet av ingående av borgen för de kommunala
företagen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställd årlig
limit.
14. Samordningen av förvaltningarnas arbete i förhållande till
Torshälla stads nämnd och det administrativa stödet till
Torshälla stads nämnd.

Delegation från kommunfullmäktige
§ 10 Delegation till kommunstyrelsen från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
kommunfullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de
närmare föreskrifter om säkerheten som kommunfullmäktige har
angivit.
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2.

Upplåning respektive utlåning till samt ingående av borgen för
de kommunala företagen inom ramen för av
kommunfullmäktige beslutad årlig limit.
3. Utarrendering, uthyrning eller på annat sätt upplåta kommunen
tillhörig fast egendom som inte faller under någon annan
nämnds förvaltning.
4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller
fastighetsdel samt upplåtelse av tomträtt i den mån
kommunfullmäktige inte beslutar annat och inom fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i
övrigt.
5. Ärenden angående ersättningsskyldigheter för gatukostnader.
6. Mål och ärenden där kommunstyrelsen för kommunens talan,
med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal.
7. Tillstånd att använda kommunens vapen eller logotyp.
8. Yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
9. Yttranden till Statens skolinspektion avseende ansökan om
godkännande av enskild som huvudman för fristående
skolverksamhet eller om utökning av befintlig verksamhet enligt
skollagen.
10. Fatta individuellt utformade och riktade beslut gällande
utbetalning av bidragsbelopp avseende fristående skolor.
11. Utse och godkänna förrättningsmän vid borgerliga begravningar.
12. Yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när dessa inte
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att
yttrandet behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av
yttrandet.
_____

Ändringshistorik
Datum
2016-1215

§
300

Dnr
KSKF/2016:585

Beslut
Ändrad lagstiftning samt ändrad
organisation för kommunens
flyktingmottagande innebär att punkten 8 i
§ 10 upphävs.

Ikraftträdande
2016-12-15

2017-0427

112

KSKF/2017:251

Ordförande för Eskilstuna Energi och
Miljö AB medges närvarorätt då
kommunstyrelsen sammanträder i
egenskap av krisledningsnämnd (§ 9).

2017-05-01

Kommunstyrelsen ska kunna förvalta
fordon för park- och
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markanläggningsverksamheter (§ 9
”Övriga uppgifter, punkt 9).

2017-0921

2017-xxxx

210

xxx

KSKF/2017:450

KSKF/2017:xxx

Kommunstyrelsen får ansvaret att
samordna förvaltningarnas arbete i
förhållande till Torshälla stads nämnd samt
tillse att administrativt stöd ges till
nämnden (§ 9, ”Övriga uppgifter”, punkt
14).
Beslutanderätten att fatta individuellt
utformade och riktade beslut gällande
utbetalning av bidragsbelopp avseende
fristående skolor, delegeras till
kommunstyrelsen (§ 10).
Numreringen av punkterna i § 10
revideras.
Ansvaret för förvaltning av Sundbyholms
naturreservat överförs till
Stadsbyggnadsnämnden och stryks därmed
under § 9, avsnittet ”Naturvård”.

2017-09-25

2018-01-01
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Uppföljning

Årligen.

Eskilstuna kommun

Inledning
Utöver det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns
nämnder gäller detta reglemente för stadsbyggnadsnämnden.
Om kommunfullmäktige fattar beslut som avviker från vad som
anges i detta reglemente ska kommunfullmäktiges beslut gälla
istället för reglementet i den delen.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Plan- och bygglagen (PBL)
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet, utom de uppgifter som gäller den
översiktliga planeringen. Nämnden fullgör också de uppgifter i
övrigt som enligt lag eller annan författning ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Torshälla stads nämnd ska ges möjlighet att yttra sig i planärenden
inom Torshällas geografiska område.
Miljöbalken
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för:
1. prövning av dispens beträffande strandskydd enligt 7 kapitlet 18
b § Miljöbalken.
2. att ta fram underlag och bereda ärenden inför beslut om
områdesskydd enligt Miljöbalken.
3. förvaltning av områden som är skyddade av kommunen eller där
kommunen är utsedd till naturvårdsförvaltare, enligt 7 kapitlet
Miljöbalken. Ansvaret omfattar inte Sundbyholms naturreservat.
Trafiklagstiftning samt gatu- och väghållning
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter:
1. enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
2. som gatu- och väghållare.1
3. enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning , utom de uppgifter som enligt
kommunfullmäktiges beslut fullgörs av miljö- och
räddningstjänstnämnden.

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
Torshälla stads nämnds ansvar. Stadsbyggnadsnämnden ska utföra denna
verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
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enligt förordning (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter

Stadsbyggnadsnämnden ska:
1. förordna parkeringsvakter enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning.
2. vara kommunal myndighet enligt lagen (1982:129) om flyttning
av fordon i vissa fall. 2
Samhällsbetalda resor
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter:
1. avseende skolskjuts enligt skollagen (2010:800) och ansvarar för
busskort för samtliga grundskole- och gymnasieelever inom
kommunen.
2. enligt lagen (1997:736) om färdtjänst respektive lagen
(1997:735) om riksfärdtjänst. Därtill kommer ansvaret för en
beställningscentral.
Övrigt
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen
(2006:378) om lägenhetsregister.
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen
(1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.

§ 2 Övriga uppgifter
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för följande uppgifter:
1. Bistå kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga
planeringen av användningen av mark och vatten.
2. Bistå kommunstyrelsen i arbetet med den översiktliga
trafikplaneringen och ska i det sammanhanget bland annat verka
för trafiksäkerhet och tillfredsställande trafikförsörjning och
infrastruktur.2
3. Trafikplanefrågor.
4. Tätorts- och landsbygdstrafiken, med undantag för strategisk
trafikplanering ur ett ortsutvecklingsperspektiv.
5. Samordning av skolskjuts- och färdtjänsttrafiken med övrig
kollektivtrafik.
6. Geografiskt informationssystem (GIS) och kartframställning.
7. Gatudrift och markanläggningstjänster. 2
8. Parkeringsverksamhet. 2

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
Torshälla stads nämnds ansvar. Stadsbyggnadsnämnden ska utföra denna
verksamhet åt Torshälla stads nämnd.
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12.
13.
14.
15.
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Förvaltning, underhåll och skötsel av Eskilstunaån med kajer,
invallningar, slussar och andra regleringsanordningar samt av
sådana avvattningsanläggningar för vilka kommunen svarar 2
Torghandelsverksamheten och tillstånd enligt ordningslagen.2
Offentliga toaletter, kiosker och liknande byggnader och
anordningar på allmän plats. 3
Underhåll av och bidrag till enskilda vägar. 3
Drift och underhåll av parker, planteringar, och andra grönytor
detaljplanelagda som allmän plats med beteckningen park eller
natur.3
Ortsnamn.
Kommunens energirådgivning.

3 § Delegation från kommunfullmäktige
Stadsbyggnadsnämnden ska besluta i följande ärenden:
1. Anta, ändra och upphäva detaljplan och områdesbestämmelser
som inte är av större vikt eller av principiell betydelse enligt 5
kapitlet 27 § och 39 § PBL. Nämndens befogenhet enligt första
meningen innefattar rätten att anta detaljplan där kommunen
avser att ingå exploateringsavtal, samt rätten att förlänga
genomförandetid i detaljplan enligt 4 kapitlet 24 § PBL.
2. Parkeringsavgifter inom ramen för den av fullmäktige beslutade
högsta avgiften.3
3. Regler och avgifter för nyttoparkering
4. Upplåta mark som enligt gällande detaljplan utgör allmän plats
eller vattenområde och som faller under nämndens förvaltning.
5. Avge kommunens samlade yttrande i ärenden om användning av
offentlig plats, utom de yttranden som avser frågor som ligger
inom miljö- och räddningstjänstnämndens ansvarsområde.
6. Avge kommunens samlade yttrande i ärenden enligt kommunens
allmänna lokala ordningsföreskrifter, utom de yttranden som
avser frågor som ligger inom miljö- och
räddningstjänstnämndens ansvarsområde.
7. Avgifter för upplåtelse av torghandelsplats. Avgifterna ska
baseras på konsumentprisindex för september föregående år.
8. Namn på kvarter, gator, vägar, torg och parker m.m.
_____

Ändringshistorik
Datum
2017-0427

§
112

Dnr
KSKF/2017:251

Beslut
Redaktionella ändringar.
Stadsbyggnadsnämnden får ansvaret

Gäller med undantag för de uppgifter som enligt kommunfullmäktiges beslut är
Torshälla stads nämnds ansvar. Stadsbyggnadsnämnden ska utföra denna
verksamhet åt Torshälla stads nämnd.

3

Ikraftträdande
2017-05-01

Eskilstuna kommun

5 (5)

att utföra verksamhet åt Torshälla
stads nämnd (§ 1 och § 2).
Stadsbyggnadsnämnden ska ge
Torshälla stads nämnd möjlighet att
yttra sig i planärenden inom
Torshällas geografiska område (§ 1).
Det förtydligas att
stadsbyggnadsnämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt lagen
om stängselskyldighet för järnväg
m.m.

2017-xxxx

xxx

KSKF/2017:xxx

Förtydligande angående
torghandelsverksamheten och
tillstånd enligt ordningslagen (§ 2,
punkt 10).
Ansvaret för förvaltning av
Sundbyholms naturreservat överförs
från kommunstyrelsen och ingår i §
1, under avsnittet ”Miljöbalken”,
punkt 3.
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