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Beslutande:
Clarence Palm (S) ersätter Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Carin Zaric (S) ersätter Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S) (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Eva-Lena Plantin ersätter Pamela Norberg (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Bernt-Åke Edlund (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Rundström (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP) ersätter Faisal Hassan (MP)
Robert Lindberg (MP) ersätter Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Fatima Alalo (KD) ersätter Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-) §§ 238-247
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KSKF/2017:3

§ 238
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut den 10 oktober 2017 att utse Mattias Swärd
(SD) till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bengt Andersson (SD) och Eija Vainio
(SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut den 19 oktober 2017 att utse Mikael Nygren
(SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Eija Vainio (SD), anmäls och läggs till
handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:2

§ 239
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelse godkänns:
•
•
•
•
•
•
•

Deria Ilia (S) avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt
ordförande i barn- och utbildningsnämndens förskoleutskott.
Ann-Cathrin Rothlind (C) avsägelse som suppleant i Eskilstuna
Kommunföretag AB.
Bengt Andersson (SD) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
Louise Dahlgren (M) avsägelse som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Lars G Linder (S) avsägelse som ledamot och förste vice ordförande i barnoch utbildningsnämnden.
Eija Vainio (SD) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
Ilham Mahnmood (M) avsägelse som ersättare i Torshälla stads nämnd.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 26 oktober 2017 till och
med den 31 december 2018.
1:e vice ordförande
Vakant (S)
efter Lars G Linder (S)
Ersättare
Vakant (S)
efter Deria Ilia (S)
Ilham Mahmood (M)
efter Madeline Holmqvist Skantz (M)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 26 oktober 2017 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Evelina Dahlgren (M)
efter Louise Dahlgren (M)
Torshälla stads nämnd, från och med den 26 oktober 2017 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Muhammed Tashin (M)
efter Ilham Mahmood (M)
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Eskilstuna Kommunföretag AB, från och med den 26 oktober 2017 till och
med nästa ordinarie bolagsstämma 2018.
Suppleant
Christofer Lindblad (C)
efter Ann-Cathrin Rothlind (C)
Näshultagården AB, från och med den 21 september 2017 till och med den 31
december 2018.
Suppleant
Vakant (M)
efter Daniel Lindell (M)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 21 september 2017 till
och med den 31 december 2019.
Nämndeman
Stefan Sjöberg (MP)
efter Johan Liljegren (MP)
Nämndeman
Vakant (S)
efter Matilda Grebestam (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 26 oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Deria Ilia (S), Ann-Cathrin Rothlind
(C), Bengt Andersson (SD), Louise Dahlgren (M), Lars G Linder (S) och Eija Vainio
(SD) har inkommit med avsägelse från uppdrag i eller genom Eskilstuna
kommunkoncern.
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KSKF/2017:4

§ 240
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
A. Theresia Jansson (S) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter, Hur
ser habiliteringsersättningen ut i Eskilstuna kommun? till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
B. Maria Chergui (V) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter, När i
tid kommer jämlikhetspengarna att betalas ut och till vilka skolor? till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
C. Maria Chergui (V) ställer en fråga i aktuella kommunala angelägenheter,
Kommer regeringens bidrag att användas till de ensamkommandes möjligheter att bo kvar i
kommunen, som det är tänkt, eller kommer majoriteten att använda pengarna till annat?
till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Då kommunstyrelsens
ordförande ej tjänstgör under sammanträdet, överlämnas frågan till
socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M).
______
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KSKF/2017:520

§ 241
Svar på interpellation - Entréavgifterna i
Munktellbadet
Maria Chergui (V) har den 19 september 2017 lämnat in en interpellation –
Entréavgifterna i Munktellbadet.
Interpellationen ställs till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil
Andersson (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2017, § 235, att interpellationen får
ställas till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil Andersson (M).
Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil Andersson (M) besvarar
interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Bertil Andersson (M) samt Maria Chergui (V) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:456

§ 242
Delårsrapport 2 2017 Eskilstuna kommun
Beslut
Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har den 5 oktober 2017 inkommit med en skrivelse i
ärendet. Av skrivelsen framgår att det ekonomiska resultatet för de åtta första
månaderna visar att kostnaderna har ökat med 6,2 procent beroende på ökat antal
barn, elever och äldre. Samtidigt har intäkterna ökat med 5,9 procent. Prognosen för
helåret pekar på ett resultat på 177 miljoner kronor vilket är 24 miljoner kronor högre
än budgeterat.
Prognosen för nämnderna visar på en negativ avvikelse på 33 miljoner kronor.
Framförallt beror underskottet på ökade kostnader för vård av barn och unga samt
vård- och omsorgsboenden för äldre.
Intresset för att bygga bostäder är fortsatt mycket stort och det pågår ett intensivt
arbete med att färdigställa detaljplaner. Under årets första åtta månader gavs
startbesked motsvarande 491 bostäder, vilket kan jämföras med målet om 400
startbesked för helåret. Det finns också detaljplaner framtagna för byggande av cirka
600 bostäder.
Många insatser görs för att skapa förutsättningar för fler jobb. Det finns ett tydligt mål
att sänka arbetslösheten från dagens 13,1 procent till tio procent fram till 2020.
Kommunen som arbetsgivare sysselsätter nu nära 1000 personer genom olika jobb-,
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser vilket också är målet för året.
Samtidigt pågår ett strategiskt arbete med att attrahera företag att etablera verksamhet i
Eskilstuna. 200 arbetstillfällen har skapats under perioden genom nyetableringar.
Kommande etableringar väntas generera fler arbetstillfällen.
Andelen hushåll som är beroende av försörjningsstöd fortsätter att minska, och den
positiva utvecklingen är särskilt tydlig bland ungdomshushållen.
Betygsresultaten fortsätter att förbättras i både grundskolan och gymnasiet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 184, att
delårsrapporten läggs till handlingarna.
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Yrkanden
Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Samtliga nämnder
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KSKF/2017:198

§ 243
Revidering av policy för ägarstyrning av Eskilstuna
kommuns hel- och delägda bolag
Beslut
1. Policy för Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag enligt bilaga 1
tillhörande ärendet godkänns.
2. Bolagspolicy i Eskilstuna kommun beslutad av kommunfullmäktige den 28
november 2004, § 2 upphör att gälla.
3. Riktlinjer för bolagsstyrning ”God sed för styrning av Eskilstuna kommuns
bolag” beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj 2006, § 8 upphör att gälla.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har i samverkan
med Eskilstuna Kommunföretag AB utarbetat förslag till ny bolagspolicy för bolag
som är hel- eller delägda av Eskilstuna kommun.
Bolagspolicyn är långsiktig och övergripande. Den kompletteras årligen med
ägardirektiv innehållande verksamhetsmål och avkastningskrav för Eskilstuna
Kommunföretag AB med helägda dotterbolag.
Det nya dokumentet (bilaga 1 tillhörande ärendet) ersätter både bolagspolicy för
Eskilstuna kommun samt god sed för styrning av Eskilstuna kommuns bolag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 186, följande: Policy
för Eskilstuna kommuns hel- och delägda bolag enligt bilaga 1 tillhörande ärendet
godkänns. Bolagspolicy i Eskilstuna kommun beslutad av kommunfullmäktige den 28
november 2004, § 2 upphör att gälla. Riktlinjer för bolagsstyrning ”God sed för
styrning av Eskilstuna kommuns bolag” beslutad av kommunfullmäktige den 18 maj
2006, § 8 upphör att gälla.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring i punkt
8 Verkställande direktör, sista stycket ersätts med följande:
Rekryteringsprocessen av VD i dotterbolag leds av en anställningsgrupp som utses av styrelsen.
Anställningsgruppen skall kompletteras med VD och/eller ordförande i moderbolaget.
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Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V) samt Magnus Arreflod (MP)
instämmer i Sarita Hottis (S) yrkanden.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:457

§ 244
Revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens
reglemente med anledning av den nya lagen
(2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för miljö- och
räddningstjänstnämnden, daterat den 11 september 2017, antas och träder ikraft
den 1 november 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
september 2017. Av skrivelsen framgår att en ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare har antagits. Lagen innebär nya uppgifter för kommunerna, som
har fått ansvar för delar av tillsynen.
Kommunen kommer att vara ansvarig för den omedelbara tillsynen över att denna lag
och anslutande föreskrifter följs avseende:
• Åldersgräns
• Anmälan om försäljning och egenkontroll
• Förbudet mot att tillhandahålla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
• Produktpresentation på försäljningsstället
För de två första punkterna delas tillsynsansvaret med Polismyndigheten.
Kommunledningskontorets bedömning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med miljö- och
räddningstjänstförvaltningen.
Kommunledningskontoret föreslår att miljö- och räddningstjänstnämnden ska vara
ansvarig nämnd för kommunens uppgifter enligt den nya lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta motiveras med att miljö- och
räddningstjänstnämnden redan idag fullgör likande kommunala tillsynsuppgifter enligt
tobakslagen, lagen om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen.
Utifrån det bedöms miljö- och räddningstjänstnämnden vara den av kommunens
nämnder som är mest lämpad för det nya ansvarsområdet.
Kommunledningskontoret har utifrån ovanstående tagit fram ett förslag till reviderat
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reglemente för miljö- och räddningstjänstnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 187, följande:
Kommunledningskontorets förslag till reviderat reglemente för miljö- och
räddningstjänstnämnden, daterat den 11 september 2017, antas och träder ikraft
den 1 november 2017.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Miljö- och räddningstjänstnämnden
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KSKF/2017:410

§ 245
Förändring av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster, Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen
bestämma det geografiska område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom
allmän vatten- och avloppsanläggning. Huvudmannen för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Eskilstuna kommun, affärsområde Vatten och Avlopp inom
Eskilstuna Energi och Miljö AB, har utrett i vilken omfattning som
verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna behöver uppdateras och lämnat
förslag på vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.
Totalt 21 befintliga fastigheter föreslås tas in i verksamhetsområde för respektive tjänst
enligt beslutsunderlag daterat den 30 maj 2017. Flera av dessa kommer att styckas upp
vid kommande exploatering.
Områden som i ärendet tas upp för beslut kan delas in i två kategorier:
1. Kommunala eller privata exploateringar (detaljplaner för bostäder).
2. Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 195, att förslag till
förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster godkänns.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2016:58

§ 246
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2030
Beslut
Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 godkänns. Översiktsplan 2030 bedöms
vara i huvudsak aktuell. Översiktsplan 2030 behöver revideras utifrån de punkter som
följer av ”Aktualitetsprövning av översiktsplan/er Eskilstuna kommun 2017”.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommuns
översiktsplan 2030 antogs 2013 men vann laga kraft i maj 2016 efter att den blivit
överklagad. Arbetet med aktualitetsprövningen startade under hösten 2016.
Kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod pröva om kommunens
översiktsplan är aktuell. Aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige:
•
•
•

fattar beslut om att planen, inklusive tillägg och fördjupningar är aktuell
tar ställning till att översiktsplanen stämmer överens med den rådande
politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning
samt hushållning med naturresurser
tar ställning till den redogörelse länsstyrelsen presenterat om statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet.

Aktualitetsprövningen ska göras utifrån plan- och bygglagens krav i 3 kap. 5 § på vad
som ska framgå av översiktsplanen. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det
tillkommit nya förutsättningar och anspråk.
Kommunledningskontorets bedömning
Aktualitetsprövningen av översiktsplan 2030 innebär att alla ställningstaganden och
faktaunderlaget har analyseras utifrån nuläget och trender för att bedöma om planen
är aktuell. Arbetet har genomförts tillsammans med ansvariga tjänstemän för
respektive frågor i kommunkoncernen och i dialog med politiker i nämnder och bolag.
På en rad punkter har förutsättningarna och politiska prioriteringar förändrats varför
nya underlag och bedömningar behöver tas fram. Kommunledningskontorets
bedömning är att Översiktsplan 2030 behöver revideras för att vara aktuell och
fungera som styrdokument för användning av mark och vatten i Eskilstuna.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

16(41)

2017-10-26

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 196, följande:
Aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 godkänns. Översiktsplan 2030 bedöms
vara i huvudsak aktuell. Översiktsplan 2030 behöver revideras utifrån de punkter som
följer av ”Aktualitetsprövning av översiktsplan/er Eskilstuna kommun 2017”.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Marielle Lahti (MP), Maria
Chergui (V), Bo Hellmark (KD), Niklas Frykman (L) samt Laszlo von Óvári (SD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2017:116

§ 247
Svar på motion om att införa demokrativeckor på
Eskilstunas gymnasieskolor
Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Benny Ekström (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet
till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
september 2017. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har inkommit med
en motion den 7 februari 2017.
Motionären yrkar på att demokrativeckor införs årligen på de kommunala
gymnasieskolorna enligt motionens intentioner samt att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att uppmuntra de privata gymnasierna att också införa årliga demokrativeckor
enligt motionens intentioner.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 9 januari 2017, § 44 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden. Barnoch utbildningsnämnden beslutade den 21 juni 2017 §, 41 förorda att motionen avslås.
Kommunledningskontoret ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens yttrande
och föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 197, att motionen
avslås.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) samt Benny Ekström (SD) yrkar bifall till motionen.
Jari Puustinen (M) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag, innebärande att motionen avslås.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinens (M) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen avslås.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Barn- och utbildningsnämnden
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KSKF/2017:224

§ 248
Svar på motion - Inför valfrihet i hemtjänsten
Beslut
1. Motionen förklaras besvarad.
2. Kommunstyrelsen får i samverkan med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag
att utreda erfarenheter och konsekvenser av valfrihetssystem (LOV) som ska
ligga till grund för kommunens ställningstagande om att införa LOV inom
äldreomsorgen.

Reservation
Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Anette
Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
avslag på motionen. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att Erika Rydja Sandvik (L) har den 9 februari
2017 lämnat in en motion om att införa valfrihet i hemtjänsten.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder införa valfrihet i hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 78 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från vård- och omsorgsnämnden. Vård- och
omsorgsnämnden beslutade den 13 juni 2017 §, 70, att vård- och omsorgsnämnden
godkänner förvaltningens förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att erfarenheter
och konsekvenser av LOV bör kartläggas genom en särskild utredning som ligger till
grund för kommunens ställningstagande om att inför LOV inom äldreomsorgen.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontorets anser att Eskilstuna kommun även fortsättningsvis ska
arbeta målinriktat med kvalitetssäkring och kvalitetshöjning samt utveckla metoder
som leder till en verksamhet som i hög grad tillgodoser brukares behov och utgör god
grund för nöjda brukare. Detta arbete behöver däremot inte stå i ett
motsatsförhållande till en utredning av erfarenheter och konsekvenser av LOV för att
senare kunna ta ställning till dess införande i kommunen.
Kommunledningskontoret anser att införande av valfrihet inom till exempel hemtjänst
kan öka risken för en ojämlik vård för vissa grupper som har svårt att göra egna val.
Det måste utredningen särskilt uppmärksamma i bedömningen. En annan viktig
bedömning som utredningen också ska uppmärksamma är att säkerställa god kvalitet i
omsorgen. Lagen om valfrihet i sig är inte en självklar metod att skapa god kvalitet.
Alltför många utförare kan försvåra för vårdgivarna att samordna vården och
omsorgen. Något som är avgörande för kvaliteten för vården och omsorgen om de
allra mest sjuka.
Det finns inga hinder till att utreda konsekvenserna av LOV som eventuellt kan ligga
till grund för kommunens ställningstagande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad samt att vård- och
omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda erfarenheter och konsekvenser av
valfrihetssystem (LOV) som ska ligga till grund för kommunens ställningstagande om
att införa LOV inom äldreomsorgen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 198, följande:
Motionen förklaras besvarad samt att kommunstyrelsen får i samverkan med vårdoch omsorgsnämnden i uppdrag att utreda erfarenheter och konsekvenser av
valfrihetssystem (LOV) som ska ligga till grund för kommunens ställningstagande om
att införa LOV inom äldreomsorgen.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Bo Hellmark (KD)
samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.
Mikael Edlund (S), Theresia Jansson (S), Majo Kuusikoski (S), Christina Andersson
(C) samt Torbjörn Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, innebärande
att motionen anses besvarad samt att kommunstyrelsen får i samverkan med vård- och
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda erfarenheter och konsekvenser av
valfrihetssystem (LOV) som ska ligga till grund för kommunens ställningstagande om
att införa LOV inom äldreomsorgen.
Maria Forsberg (V) yrkar avslag på motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag
• Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
•

Maria Forsbergs (V) yrkande om att avslå motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de tre
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen anses
besvarad samt att kommunstyrelsen får i samverkan med vård- och omsorgsnämnden
i uppdrag att utreda erfarenheter och konsekvenser av valfrihetssystem (LOV) som
ska ligga till grund för kommunens ställningstagande om att införa LOV inom
äldreomsorgen.

Omröstning 1
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Maria Forsbergs (V) förslag, innebärande att avslå motionen, röstar
JA.
Den som röstar på Erika Rydja Sandviks (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionen, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Clarence Palm (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Carin Zaric (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)

Ja

Nej

Avstår
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Bernt-Åke Edlund (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Ek Rundström (M)
Patrick Sannetjärn (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP)
Robert Lindberg (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Fatima Alalo (KD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Elin Blomberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

20

X
47

Omröstningsresultat 1
Med 11 JA-röster för bifall till Maria Forsbergs (V) förslag mot 20 NEJ-röster för
bifall till Erika Rydja Sandviks (L) förslag samt 47 ledamöter som avstår från att rösta,
finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Erika Rydja Sandviks (L)
förslag.

Omröstning 2
Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Mikael Edlunds (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunstyrelsens förslag, röstar JA.
Den som röstar på Erika Rydja Sandviks (L) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionen, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Clarence Palm (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Owe Ek (S)
Inger Eriksson (S)
Carin Zaric (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Sarita Hotti (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Eva-Lena Plantin (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Bernt-Åke Edlund (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Ek Rundström (M)
Patrick Sannetjärn (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Birgitta Eriksson (MP)
Robert Lindberg (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
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Firat Nemrud (V)
Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Fatima Alalo (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Elin Blomberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Anita Nygren (SD)
Mattias Swärd (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
52

20

6

Omröstningsresultat 2
Med 52 JA-röster för bifall till Mikael Edlunds (S) med fleras förslag mot 20 NEJröster för bifall till Erika Rydja Sandviks (L) med fleras förslag samt 6 ledamöter som
avstår från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt Mikael
Edlunds (S) med fleras förslag, innebärande att motionen anses besvarad samt att
kommunstyrelsen får i samverkan med vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att
utreda erfarenheter och konsekvenser av valfrihetssystem (LOV) som ska ligga till
grund för kommunens ställningstagande om att införa LOV inom äldreomsorgen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Vård- och omsorgsnämnden
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KSKF/2017:394

§ 249
Svar på motion - Inför E-petitioner i Eskilstuna
Beslut
Motionen förklaras besvarad.

Reservation
Niklas Frykman (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
september 2017. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) föreslår i en motion att
komunfullmäktige ska besluta om att se över en implementering av systemet med epetitioner eller liknande system i Eskilstuna kommun. Bakgrunden är att systemet med
medborgarförslag kommer att upphöra.
Vid sammanträdet den 14-15 juni 2017, § 199, beslutade kommunfullmäktige att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontorets beredning
I Årsplan för 2018, antagen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14-15 juni
2017, § 179, behandlas frågan om invånar- och medborgardialog. Här framgår dels att
medborgarförslagen ska avskaffas, samt dels att möjligheten att ersätta
medborgarförslagen med e-petitioner ska utredas.
Eftersom kommunfullmäktige i och med Årsplan för 2018 redan har beslutat i
enlighet med motionärens förslag, föreslår kommunledningskontoret att motionen ska
förklaras besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 199, att motionen
förklaras besvarad.

Yrkanden
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till motionen.
Sarita Hotti (S) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag,
innebärande att motionen förklaras besvarad.
•

Stefan Krstics (L) yrkande om att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag, innebärande att motionen förklaras
besvarad.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:130

§ 250
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Redovisning av obesvarade motioner godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
september 2017. Av skrivelsen framgår att enligt 5 kapitlet 33 § kommunallagen
(1991:900) bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid,
ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige
inom samma tid. Kommunfullmäktige får då avskriva motionen från vidare
handläggning eller låta beredningen av motionen fortsätta.
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Eskilstuna ska kommunstyrelsen vid
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober månad redovisa vilka
motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningskontoret har sammanställt en lista över de motioner som har väckts
i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats. Avstämning har skett med
kommunledningskontorets ledningsgrupp.
Av sammanställningen för oktober 2017 framgår att det totalt finns 23 motioner som
inte har slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas tre besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober. En av motionerna har inkommit under
2016 och resterande har inkommit under 2017.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 200, att redovisning
av obesvarade motioner läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:17

§ 251
Redovisning av medborgarförslag som inte
slutbehandlats i kommunfullmäktige
Beslut
Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige,
godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Från och med 2013 är det möjligt att lämna in medborgarförlag till Eskilstuna
kommun. Ett medborgarförslag ska enligt kommunens bestämmelser beredas så att
beslut tas inom sex månader från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. En
redovisning över de medborgarförslag som inte beretts färdigt ska lämnas till
kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober.
Kommunledningskontoret har tagit fram en rapport som redovisar status för inkomna
medborgarförslag per den 14 september 2017.
Av redovisningen framgår att det har lämnats in totalt 192 medborgarförslag, varav 29
stycken hittills under år 2017. Antalet slutbehandlade medborgarförslag uppgår till
totalt 171 stycken.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 10 oktober 2017, § 201, att redovisning
av obesvarade motioner läggs till handlingarna.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

30(41)

2017-10-26

KSKF/2017:514

§ 252
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Sänk hastigheten förbi
Lagersbergsskolan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att sänka hastigheten förbi Lagersbergsskolan, har lämnats
in till kommunfullmäktige den 13 september 2017.
Själva medborgarförslaget är undertecknat av en medborgare i Eskilstuna kommun.
Denna betraktas som förslagsställaren. Till förslaget bifogas en namninsamling med
drygt 200 underskrifter. Kommunledningskontoret har inte granskat samtliga
underskrifter, då det räcker med en förslagsställare för att väcka medborgarförslaget.
Kommunledningskontorets granskning visar i övrigt att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:

Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Sida

31(41)

KSKF/2017:540

§ 253
Interpellation - Ung omsorg
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Erika Rydja Sandvik (L) har den 28 september 2017 lämnat in en interpellation – Ung
omsorg.
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
______
Beslutet skickas till:
Mikael Edlund (S)
Erika Rydja Sandvik (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Sida

32(41)

KSKF/2017:553

§ 254
Interpellation - Lärarförbundets ranking Bästa
Skolkommun
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 6 oktober 2017 lämnat in en interpellation –
Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun.
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
______
Beslutet skickas till:
Jari Puustinen (M)
Niklas Frykman (L)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Sida

33(41)

KSKF/2017:555

§ 255
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låt barn/ungdomar få välja om de vill ha
busskort eller pengar
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att låta barn/ungdomar få välja om de vill ha busskort eller
pengar, har lämnats in till kommunfullmäktige den 10 oktober 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, för åtgärd.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

34(41)

2017-10-26

KSKF/2017:556

§ 256
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Förbjud vänstersväng ut på
Gillbergavägen från Kyrkogatan och
Brunskogsgatan
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att förbjuda vänstersväng ut på Gillbergavägen från
Kyrkogatan och Brunskogsgatan, har lämnats in till kommunfullmäktige den 10
oktober 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Sida

35(41)

KSKF/2017:557

§ 257
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Starta en speedwaylinje på gymnasiet i
Eskilstuna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att starta en speedwaylinje på gymnasiet i Eskilstuna
har lämnats in till kommunfullmäktige den 11 oktober 2017.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till barnoch utbildningsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

36(41)

2017-10-26

KSKF/2017:570

§ 258
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av
delårsrapport 2017
Beslut
Kommunens revisorers rapport Granskning av delårsrapport 2017 anmäls och läggs
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har den 16 oktober 2017 inkommit med rapporten Granskning
av delårsrapport 2016.
Under kommunfullmäktiges överläggningar redogör vice ordförande för de
kommunala revisorerna, Leif Jilsmo (M), för den granskningsrapport som lämnats
över delårsrapport 2017.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och planering
Kommunens revisorer

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

37(41)

2017-10-26

KSKF/2017:551

§ 259
Motion - Inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 23 oktober 2017 lämnat in en motion – Inrätta
lektorstjänster i gymnasieskolan.
Motionären yrkar på följande:
− Att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att inrätta lektorstjänster i
gymnasieskolan.
− Att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten för samt
upprätta ett utvecklingsprogram för att låta lämpliga och intresserade ämneslärare
läsa in lektorskompetens.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

38(41)

2017-10-26

KSKF/2017:572

§ 260
Motion - Humanistiskt gymnasieprogram
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 18 oktober 2017 lämnat in en motion – Humanistiskt
gymnasieprogram.
Motionären yrkar på följande:
− Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utreda
förutsättningarna att återinföra det Humanistiska programmet på Eskilstunas
gymnasieskola.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

39(41)

2017-10-26

KSKF/2017:581

§ 261
Motion - Upprätta en ambitiös strategi för hur
Eskilstuna kommun ska få en väl fungerande
laddinfrastruktur
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (M)P) samt Marielle Lahti (MP) har den 24 oktober 2017 lämnat in
en motion – Upprätta en ambitiös strategi för hur Eskilstuna kommun ska få en väl
fungerande laddinfrastruktur.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att Eskilstuna kommun ska ta fram en ambitiös plan för en laddinfrastruktur så
att Eskilstunabor och besökare ska kunna ladda sina eldrivna fordon på ett
lättillgängligt sätt.
− Att planen ska innehålla tydliga mål och delmål för utbyggnad av denna
infrastruktur.
− Att planen ska sikta på att ha en infrastruktur på plats senast 2020.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Sida

40(41)

KSKF/2017:586

§ 262
Interpellation - Hur prioriteras arbetet med att göra
Eskilstuna till en stad med en väl fungerande laddinfrastruktur
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) har den 25 oktober 2017 lämnat in en interpellation – Hur
prioriteras arbetet med att göra Eskilstuna till en stad med en väl fungerande laddinfrastruktur.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Magnus Arreflod (MP)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-10-26

Sida

41(41)

KSKF/2017:7

§ 263
Anmälan av kommunalförbundet för Sörmlands
kollektivtrafikmyndighets sammanträdesprotokoll
Beslut
Kommunalförbundet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
sammanträdesprotokoll från den 6 oktober 2017, anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har den 24 oktober
2017 inkommit med direktionens sammanträdesprotokoll från den 6 oktober 2017.
______
Beslutet skickas till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

