Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

1(41)

2018-04-10

Plats och tid

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

Beslutande

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

Ersättare

Nina Tuncer (S)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)

Utses att justera

Niklas Frykman (L)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 16 april 2018, kommunstyrelsens kansli,
stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Mimi Axelsson

Ordförande

...........................................................................................
Sarita Hotti

Justerande

...........................................................................................
Niklas Frykman

Paragrafer

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

Kommunstyrelsen 2018-04-10

Anslaget sätts upp

2018-04-18

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Mimi Axelsson, kommunsekreterare
Marielle Lahti, gruppledare Miljöpartiet
Marie Ekström, politisk sekreterare Moderaterna
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KSKF/2018:1

§ 71
Val till kommunala uppdrag

Till dagens sammanträde finns inga valärenden att behandla.
______
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KSKF/2018:83

§ 72
Plan mot våldsbejakande extremism
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Plan mot våldsbejakande extremism för perioden 2018 – 2021 antas.

Reservationer
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för återremiss av ärendet.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Voulteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att regeringen beslutade den
26 juni 2014 att tillsätta en särskild utredare för att i rollen som nationell samordnare
förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell,
regional och lokal nivå när det gäller arbetet med att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Den strategi som togs fram av den nationella samordnaren
utgår från att varje kommun ska tillsätta en lokal samordnare eller kontaktperson, ta
fram en lokal lägesbild över den egna situationen med våldsbejakande extremism och
formulera en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism.
Planen mot våldsbejakande extremism bygger på rekommendationer från den
nationella samordnaren och målet är att Eskilstuna kommun blir en plats utan
våldsbejakande extremism. Planens syfte är att:
• Höja kompetensnivån hos medarbetare och invånare.
• Identifiera och samverka med berörda aktörer.
• Minimera riskerna för att personer i kommunen lockas in i våldsbejakande
extremism.
• Öka tidig upptäckt av personer som riskerar att lockas in i våldsbejakande
extremism.
• Säkerställa att personer som är i behov av stöd får rätt insatser från
kommunen.
Planen tydliggör ansvarsfördelningen mellan kommunledningskontoret, förvaltningar
och bolag, polis och säkerhetspolis. Samtliga nämnder och bolag har ett ansvar för
genomförandet av kommunens övergripande plan mot våldsbejakande extremism.
Representanter från kommunledningskontoret har varit med i utformandet av planen
och föreslår att plan mot våldsbejakande extremism för perioden 2018 - 2021 antas.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S), Maria Chergui (V), Ingrid Escobar (-), Arne Jonsson (C) och
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras med
motiveringen att planen måste kompletteras med konkreta åtgärder och mål. I andra
hand yrkar Niklas Frykman (L) avslag på kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med
ändringar enligt bilaga B, Sverigedemokraternas förslag.
Sarita Hotti (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Niklas Frykmans (L) yrkande om att ärendet ska återremitteras.
• Sarita Hottis (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag.
• Sarita Hottis (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
• Niklas Frykmans (L) yrkande om att avslå kommunledningskontorets förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen först
får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, får kommunstyrelsen därefter ta ställning till
Sarita Hottis (S) med fleras förslag om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
Sverigedemokraternas förslag som yrkats av Kim Fredriksson (SD), samt Niklas
Frykmans (L) förslag om avslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att
kommunstyrelsen har beslutat enligt Sarita Hottis (S) med fleras förslag om att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2018:51

§ 73
Svar på remiss - Regionbildning: Region Sörmland Uppdrag och samverkan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till yttrande över Regionbildning: Region Sörmland – Uppdrag och
samverkan, daterat den 16 mars 2018, antas.
2. Yttrandet skickas till Landstinget Sörmland.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
16 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har fått
möjlighet att yttra sig över Landstinget Sörmlands, Regionförbundet Sörmlands och
kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, som i samråd med
företrädare från länets kommuner och den politiska styrgruppen, tagit fram ett förslag
till regionens uppdrag och beskrivning av hur samverkan ska bedrivas. Detta har
samlats i dokumentet Region Sörmland – Uppdrag och samverkan.
En region ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur samt för
regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Att bilda region Sörmland
innebär att Landstinget Sörmland går samman med Regionförbundet Sörmland,
Sörmlands kollektivtrafik samt övertar ansvaret för en del av Länsstyrelsens uppdrag
som är kopplat till regional utveckling. Regionsbildningen innebär att Landstinget
Sörmland övertar det regionala utvecklingsansvaret. Tre parter blir en, en ny Region
Sörmland. Det handlar framförallt om hälso- och sjukvård, infrastruktur,
kollektivtrafik, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Det handlar även om
frågor som rör kompetens, miljö, klimat och folkhälsa. En av de viktigaste uppgifterna
för Region Sörmland blir att utarbeta, fastställa och samordna arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Ett viktigt argument för den kommande
regionbildningen är att stärka och utveckla Sörmland utifrån en tydlig politisk vision
och tydliga politiska mål.
Yttrandet ska vara Landstinget Sörmland tillhanda senaste den 2 maj 2018.
______
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KSKF/2018:38

§ 74
Avtal för väghållarbyte väg 53 genom Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Avtalet för väghållarbyte för del av riksväg 53 genom Eskilstuna godkänns.
2. Avtalet skickas till Trafikverket.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att riksväg 53 är en väg där
Trafikverket är väghållare och den har idag sträckningen Stenkvistavägen-VasavägenCarlavägen-Mälarvägen (till E20). Höga fordon hänvisas dock en annan väg då de inte
kommer under järnvägen vid Vasavägen. Dessa fordon hänvisas istället att köra
Stenkvistavägen-Sveavägen-Carlavägen till Mälarvägen och E20. Genom att
genomföra ett väghållarbyte får Trafikverket rådighet över den väg där mycket av den
tunga trafiken kör idag. Denna väg är dessutom kortare, det vill säga kommunen får
en något kortare sträcka statlig väg genom staden. Kommunens främsta vinst är dock
möjligheten att utveckla områden i anslutning till det som idag är statlig väg,
huvudsakligen i Skogsängen där förtätning och stadsutveckling möjliggörs.
Väghållarbytet innebär att Trafikverket tar över Sveavägen mellan Stenkvistavägen och
Carlavägen från kommunen, samtidigt som kommunen tar över Stenkvistavägen
mellan Sveavägen och Vasavägen, samt Vasavägen mellan Stenkvistavägen och
Sveavägen från Trafikverket. Eskilstuna kommun och Trafikverket övertar driftansvar
för respektive väghållares nya väg den 30 september 2018 även om väghållaransvaret
ännu inte vunnit laga kraft. Detta för att undvika ett förändrat driftansvar under vinter
och snöröjningssäsong 2018/2019.
På grund av olika underhållsbehov och återstående livslängd på asfaltbeläggningen
mellan de berörda vägarna erhåller kommunen ett iståndsättningsbidrag från
Trafikverket i samband med vägövertagandet med 1,9 miljoner kronor. Utgifter som
uppstår i samband med väghållarbytet är förändring av belysningsanläggningar för att
respektive väghållare ska ansvara för belysning på sin väg. Beräknad totalkostnad för
detta är cirka 500 000 kronor där parterna delar lika på kostnaden. I samband med
väghållarbytet behöver även vägvisningen förändras. Här tar väghållarna ansvar och
bekostar ny vägvisning och skyltning på den väg som tas över, samt nedmontering av
inaktuell skyltning på den väg som överlämnas. Dessutom ses dagvattenbrunnar över
och spolas rent av nuvarande väghållare inför bytet.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2018:29

§ 75
Förslag till nya avgifter för markupplåtelse
(offentlig plats) och torghandel
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Nya avgifter för markupplåtelse och torghandel antas.
2. Avgifterna gäller från och med den 1 maj 2018.
3. Tidigare beslut, enligt förteckning, upphävs.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en översyn av avgifter är gjord
gällande markupplåtelse och torghandel för Eskilstuna kommun, vilket senast gjordes
den 28 januari 1993 respektive den 1 januari 1996.
Eskilstuna kommun tar ut en avgift för nyttjandet av offentlig plats. Avgiften tas ut
med stöd av avgiftslagen (lag 1957:259) och enligt taxa som fastställts av
kommunfullmäktige. Taxeförslaget har beslutats av stadsbyggnadsnämnden och
Torshälla stads nämnd. Stadsbyggnadsnämnden beslutade enligt tjänstemannaförslaget, medan Torshälla stads nämnd beslutade att avgifterna för markupplåtelse
och torghandel antas med ändring att en höjning av avgifterna sker under en 3årsperiod. Förslaget här är att samma taxa införs för all allmän platsmark inom
kommunen på samma sätt eftersom de ekonomiska konsekvenserna för
markanvändarna i Torshälla är relativt begränsade om än med några undantag.
Avgifterna ska justeras av nämnd den 1 januari varje år till nivå, som baseras på
konsumentprisindex enligt Statistiska centralbyrån för september föregående år. Detta
gäller inte torghandeln för 2019.
En jämförelse av avgifterna i Eskilstuna kommun med andra kommuner redovisas i
bilaga 2 tillhörande ärendet. Av jämförelsen framgår att Eskilstuna kommun har
relativt låga avgifter och i vissa fall invecklad prissättning. Eskilstuna kommuns
målsättning är att få en enkel och konsekvent prissättning för både medborgare och
handläggare genom att endast ha två prisområden med vardera två olika prisnivåer
beroende på upplåtelsens ändamål. Den administrativa avgiften är helt borttagen. 2019
föreslås att priser för torghandel ska utgå från samma kvadratmeterpris som
markupplåtelse.
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Förslag till ny taxa för avgiftsbefriade upplåtelser:
• Avgiftsbefrielse gäller i de fall ett evenemang är öppet för allmänheten och att
det är kostnadsfritt att delta.
• Avgiftsbefrielse gäller för ideella organisationer som utför icke kommersiell
informationsspridning.
• Anordningar för förvaring av tidningsboxar (dagstidning).
Beskrivningen för avgiftsbefrielse har arbetats om för en mer objektiv beskrivning av
avgiftsbefriad upplåtelse. Syftet är att det som idag är avgiftsbefriat ska fortsätta att
vara det.
Förslag till revideringar gällande markupplåtelse:
• Två olika kvadratmeterpriser.
• Två geografiska områden - innerstaden (inom ån, järnvägen, Tullgatan) samt
övriga områden.
• Prissättning per ändamål.
• Ingen administrativ avgift.
Förslag till revideringar gällande torghandel:
• Samma geografiska indelning som idag.
• Pris per kvadratmeter.
• Fristadstorget enbart fast torgplats måndag-lördag.
• Övriga torg fortsatt även fast plats 3 dagar/vecka.
• Högre pris för tillfällig plats (dagplats) för Fristadstorget jämfört med övriga
torg, tidigare samma pris.
• El fortsätter ingå i avgiften.
• 2018 höjning av priser enligt jämförelse med andra kommuner.
• 2019 samma prissättning torghandel som markupplåtelse, det vill säga
ytterligare avgiftshöjning.
• Inkludera avgift för torghandel i samma dokument som markupplåtelse.
För torghandeln på Fristadstorget försvinner möjligheten till fast plats 3 dagar per
vecka antingen onsdag, fredag och lördag eller måndag, tisdag och torsdag, vilket ger
en kraftig prishöjning om en handlare enbart vill nyttja platsen 3 dagar per vecka. För
tillfällig plats, dagplats på övriga torg än Fristadstorget införs en lägre avgift jämfört
med dagens taxa där priset är detsamma för samtliga torg. Detta dämpar höjningen
framförallt till 2018. 3-dagarstaxan för Smörtorget, Rådhustorget, Järntorget och Östra
torget sänks något till 2018 för att till 2019 höjas med 23 procent jämfört med 2017
års prisnivå.
Beräknad intäktsökning för Eskilstuna kommun av förslaget vid samma omfattning av
markupplåtelse och torghandel som 2017 är inte utförd av stadsbyggnadsförvaltningen. Minskade kostnader för handläggning är inte heller bedömd.
Syftet med förändringarna är att få en förenklad prissättning för avgifter för
markupplåtelse och torghandel för medborgare och handläggare inom
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stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Eskilstuna kommun
ska vara en attraktiv stad att anordna evenemang i och ha en levande torghandel.
Kommunledningskontoret föreslår att nya avgifter för markupplåtelse och torghandel
för Eskilstuna kommun antas. Avgifterna gäller från och med den 1 maj 2018.
Tidigare beslut, enligt förteckning tillhörande ärendet, upphävs.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:484

§ 76
Köp av fastigheter - Aspesta 2:6 och Kjula-Blacksta
2:7 och 2:26
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förvärv av de tre registerfastigheterna Aspesta 2:6 och Kjula-Blacksta 2:7 och
2:26 godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga
förvärvshandlingar.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun köper tre
registerfastigheter om cirka 28 hektar, norr om E 20 i höjd med Eskilstuna
Logistikpark vid Kjula. Syftet med förvärven är dels att skapa ett sammanhängande
område för logistik och annan industriell verksamhet vilket ger kommunen bättre
möjlighet att planera och skapa lämplig industrimark för försäljning, dels att ge
kommunal rådighet över ett markområde beläget mellan Eskilstuna Logistikpark och
Kjula samhälle.
Fastigheterna ägs av NCC Industry AB som förklarat sig villigt att sälja fastigheterna
till Eskilstuna kommun. Aspesta 2:6, cirka 9 hektar, är detaljplanelagd för industriell
verksamhet. Kjula-Blacksta 2:7 och 2:26, tillsammans cirka 19 hektar, är inte
detaljplanelagda. Köpeskillingen uppgår sammanlagt till 14 975 000 kronor och
motsvarar den av auktoriserade värderare vid NAI Svefa AB gjorda värderingen i maj
2017; 11 500 000 kronor för Aspesta 2:6, 975 000 kronor för Kjula-Blacksta 2:7 och
2 500 000 kronor för Kjula-Blacksta 2:26.
Finansiering sker inom exploateringsprojektet Eskilstuna Logistikpark.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:711

§ 77
Ansökan om dispens från reservatsföreskrifterna för
Sundbyholms naturreservat för enbostadshus m.m.
på fastigheten Mora 3:40
Beslut
Dispens medges för uppförande av ett enbostadshus och en carport med förråd på
fastigheten Mora 3:40. Bostadshusets byggnadsyta ska vara högst 200 kvadratmeter
och komplementbyggnadens 70 kvadratmeter. Nockhöjden ska vara högst 7 meter.
Marken får inte fyllas ut så att nuvarande marknivå väsentligen ändras. Tomtgränsen
ska vara tydligt markerad.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
19 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att dispens från byggförbudet i
Sundbyholms naturreservat söks på fastigheten Mora 3:40 där det liksom på
angränsande tomter stått små sommarstugor av äldre modell.
Ägaren till Mora 3:23 begärde 2013 att få avstycka de tre arrendetomterna inom
Sundbyholms naturreservat. Stadsbyggnadsnämnden avslog begäran via lantmäteriet,
men beslutet överklagades och återförvisades till stadsbyggnadsnämnden på grund av
att det tagits enligt fel paragraf i fastighetsbildningslagen. Vid den förnyade
prövningen 2015 var stadsbyggnadsförvaltningens förslag fortfarande att ej tillåta
avstyckning, med tanke på naturreservatets syfte att bevara landskapsbilden,
odlingslandskapets restbiotoper och speciella karaktärer. Stadsbyggnadsförvaltningen
befarade att avstyckning skulle leda till försäljning, rivning och byggnation av nya och
mycket större hus och att för reservatet värdefull skog skulle avverkas för att skapa
utsikt och därigenom höja värdet på tomterna. Stadsbyggnadsnämnden beslutade dock
i strid med förvaltningen och dess sakkunniga att tillåta avstyckning. Lantmäteriet
genomförde avstyckningarna och den av stadsbyggnadsförvaltningen befarade
utvecklingen skedde därefter. Skogen runt de avstyckade tomterna och ner mot
Mälaren avverkades och försäljning av tomterna genomfördes. En av de avstyckade
tomterna har nu beteckningen Mora 3:40. De nya ägarna har redan köpt tomten,
begärt och fått bygglov och i efterhand begärt dispens från det byggförbud som råder i
naturreservatet.
Kommunledningskontorets förslag är att tillåta en byggnad som motsvarar det som
omfattas av bygglovet. En restriktion för hur stort huset får bli, bör läggas in med
tanke på att det ligger i ett naturreservat med uttalat syfte att skydda landskapsbilden,
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de biologiska, kulturella och rekreativa värdena. Nya byggnader bör vara diskreta och
väl inpassade i terrängen. Marken bör därför inte få fyllas ut väsentligt så att
byggnadens bas hamnar högre än omgivningen och en maximal nockhöjd bör anges.
För att tydliggöra hemfridzonen bör det ställas krav på att tomtgränsen ska vara väl
markerad.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) förslag om att bifalla kommunledningskontorets förslag.
• Maria Cherguis (V) förslag om att avslå kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) förslag, innebärande att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Sökande
Stadsbyggnadsnämnden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2018:59

§ 78
Yttrande över ansökan om förnyad dispens från
byggförbud enligt reservatsföreskrifterna för
Sundbyholms naturreservat, Sundbyholm 2:33
Beslut
Dispens från byggförbudet för ett nytt enbostadshus beviljas med följande villkor:
1. Byggnaden placeras enligt kartan som visas i kommunledningskontorets skrivelse.
2. Byggnaden ska till sin stil anpassas till traktens byggnadstradition och
kringliggande ekonomibyggnader. Byggnadsarean maximeras till 160
kvadratmeter och högsta nockhöjd till 9 meter.
3. Beståndet av grova lövträd på tomten bevaras, med undantag för träd som är
döda eller på annat sätt kan utgöra en påtaglig fara.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
27 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att fastigheten Sundbyholm 2:33
är en del av en tidigare jordbruksfastighet med flera byggnader, en bostadsbyggnad
och flera ekonomibyggnader. Fastighetens area är 2,5 hektar och den ligger i sin helhet
inom Sundbyholms naturreservat. Bostadshuset på Sundbyholm 2:33 ligger i utkanten
på fastigheten, cirka 10 meter från bilvägen mellan Skiftinge och Sundbyholm.
Trafikverket i samverkan med Eskilstuna kommun har projekterat en ny gång- och
cykelväg som ska byggas under 2018-2019 parallellt med bilvägen. Denna gång- och
cykelväg kommer att gå mellan bilvägen och det aktuella bostadshuset. Tillgängligt
utrymme söder om huset blir litet. Den planerade cykelbanan är av betydelsefullt
allmänintresse, men ger ett visst intrång på denna fastighet. Därför är det rimligt att ge
markägaren möjlighet att uppföra ett nytt enbostadshus i ett bättre läge. Tomten är
stor och det finns utrymme för en ny huvudbyggnad. Läget som föreslås i ansökan
ligger på en grus-/gräsyta utan några påtagliga naturvärden. Intilliggande
lövträdsbestånd är dock värdefullt. Med hänsyn till detta och att det råder generellt
förbud mot att uppföra nya byggnader, är det rimligt med en begränsning av storleken
till 160 kvadratmeter, det vill säga något större än den gamla huvudbyggnaden. Det är
angeläget att beståndet av blandade lövträd med ädellövträd bevaras, men ett
bostadshus i nytt läge kan i framtiden innebära önskemål att träd tas bort. Därför ställs
bevarande av trädbeståndet som ett villkor för dispensen. Träd som dör eller på annat
sätt kan utgöra en risk, ska dock kunna tas bort, och träd som står mycket tätt, ska
kunna gallras utan hinder.
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Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Sökande
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stadsbyggnadsnämnden, byggavdelningen
Miljö- och räddningstjänstnämnden, miljökontoret
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2018:70

§ 79
Förslag om tilldelning av stöd för
bredbandsutbyggnad
Beslut
IP-Onlys ansökan om stöd till bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun på
1 988 000 kronor exklusive moms beviljas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
2 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen har beslutat om
att anslå 2 miljoner kronor i stöd till bredbandsutbyggnad för 2017 och även 2018.
Formerna för detta stöd har beskrivits och beslutats om i november 2016, vilka
behållits oförändrade till den nu aktuella ansökningsperioden.
Eskilstuna kommun ser ett kvarstående behov av stöd till bredbandsutbyggnad för de
mest glesa delarna av kommunen. Stora delar av kommunens yta har marknadsbearbetats av olika fibernätsaktörer under 2017, men för många områden kommer
utbyggnad inte till stånd med nuvarande marknadsintresse och rent fysiska
kostnadsdrivande förutsättningar som långa avstånd mellan kunderna. Stödet betalas
ut i efterhand när projektet är avslutat och slutredovisning lämnats in. Detta måste ske
senast 3 år efter beslut om beviljande av stöd.
Ansökan avser ett större landsbygdsområde öster om Hällberga och norr om Ärla,
med totalt 184 bostäder, varav 123 permanentbebodda. Av dessa fastighetsägare är 98
permanentboenden och 36 fritidshus (av totalt 61) intresserade av fiber. Anslutningsgraden skulle således bli 80 procent sett till permanentboende och 73 procent sett till
totala antalet bostäder. Kvalificeringskraven är samtliga uppfyllda av ansökan.
Prioriteringsgrunderna är väl uppfyllda. Anslutningsgraden är relativt hög och stöd per
bostad är rimlig. Kommunledningskontoret föreslår att bevilja IP-Onlys ansökan om
stöd till bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun och tilldela dem 1 988 000 kronor
exklusive moms. Utbetalning sker i efterhand enligt redovisade nedlagda kostnader.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
IP-Only
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:517

§ 80
Svar på motion om att införa övervakningskameror
vid utsatta parkeringsplatser
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 1 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en motion om att införa
övervakningskameror vid utsatta parkeringsplatser har inkommit till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2017, § 232, att
remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter
remitterats till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Motionsställaren Kim Fredriksson (SD) yrkar att Eskilstuna kommun i samarbete med
lämpliga aktörer ska säkerställa att det sätts upp övervakningskameror på kraftigt
utsatta parkeringsplatser i enlighet motionens intentioner.
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 26 januari 2018 att föreslå att motionen avslås.
Enligt stadsbyggnadsnämnden löser inte åtgärder med övervakningskameror
problematiken med bilbränder generellt. Därför bedöms åtgärder med
övervakningskameror inte vara motiverade utifrån förväntade effekter och resultat,
kostnader och integritet för den enskilde individen. Kommunledningskontoret
instämmer i stadsbyggnadsnämndens beslut och föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till motionen.

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

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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande att motionen
avslås, röstar JA.
Den som vill att motionen bifalles, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Ja
Nej
Avstår
X
Lars-Göran Karlsson (S)
Mikael Edlund (S)
X
Marie Svensson (S)
X
Mona Kanaan (S)
X
Jari Puustinen (M)
X
Annelie Klavins Nyström (M)
X
Göran Gredfors (M)
X
Ulf Ståhl (M)
X
Arne Jonsson (C)
X
Ingrid Escobar (-)
X
Maria Chergui (V)
X
Niklas Frykman (L)
X
Kim Fredriksson (SD)
X
Seppo Vuolteenaho (SD)
X
Sarita Hotti (S), tjänstgörande
X
ordförande
Summa
13
2
0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Sarita Hottis (S) med fleras förslag, mot 2 NEJ-röster
för bifall till motionen, finner ordföranden att kommunstyrelsen har beslutat enligt
Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande att motionen avslås.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

19(41)

2018-04-10

KSKF/2017:551

§ 81
Svar på motion - Inrätta lektorstjänster i
gymnasieskolan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har lämnat
in en motion den 23 oktober 2017 om att inrätta lektorstjänster i gymnasieskolan.
Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 oktober 2017, § 259. I beredningen av ärendet har
kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Enligt motionären har utbildningsnivån höjts för Eskilstuna de senaste tio åren men
nivåerna fortsätter ligga under rikssnittet. Ett sätt att höja nivån enligt motionären är
att tillsätta lektorer (forskarutbildade lärare) inom gymnasieutbildningen.
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.
När karriärtjänstreformen genomfördes gjordes bedömningen i dialog med
skolenheterna att verksamheterna skulle gynnas av att inrätta förstelärartjänster. För
närvarande finns det 37 förstelärare inom olika utvecklingsområden på Eskilstunas
kommunala gymnasieskolor som utöver undervisning bistår skolledningen med
systematiskt kvalitetsarbete och arbete för att öka elevers måluppfyllelse. Att införa
lektorstjänster skulle innebära att det finns utrymme för betydligt färre antal
förstelärare då kostnaderna är dubbelt så höga för lektorstjänster. Det finns redan
samverkan med Mälardalens högskola och lärosäten i andra sammanhang som
säkerställer den akademiska kopplingen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår
därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
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Målet bör vara att flickor och pojkar ska ha minst gymnasiebehörighet. Ur
samhällsekonomiskt perspektiv är tidiga insatser under grundskolan, för att säkerställa
framtida gymnasiebehörighet, en viktig och effektiv investering i flickor och pojkars
framtida möjligheter. Likväl för att höja utbildningsnivån i Eskilstuna och hamna i
nivå med riket. Att införa resurskrävande tjänster inom gymnasieskolan bedöms inte
vara effektivt då det dels handlar om att lägga in resurser sent i utbildningskedjan, dels
går ut över antalet karriärtjänster i form av förstelärare. Kommunledningskontoret
föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen avslås.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen avslås.
• Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
______
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KSKF/2017:572

§ 82
Svar på motion - Humanistiskt gymnasieprogram
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservationer
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har lämnat
in en motion den 18 oktober 2017 om att återinföra ett humanistiskt
gymnasieprogram. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017, § 260. I beredningen av
ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Motionären anser att det är olyckligt att Eskilstuna inte längre har ett humanistiskt
gymnasieprogram som fokuserar på klassisk bildning, språkkunskaper och kultur.
Kommunen får allt mer internationell prägel. I en värld som mer och mer präglas av
interkulturella möten och globaliserade företag krävs utbildning i kulturell förståelse
och djupa språkkunskaper för att kunna tolka den tid vi lever i. Det är ett stort
söktryck på de program som ligger närmast det humanistiska i inriktning. Med en
attraktiv profil mot exempelvis internationell språkinriktning bör det vara fullt möjligt
att locka till sig elever. Därför yrkar motionären på:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder
utreda förutsättningarna att återinföra det humanistiska programmet på
Eskilstunas gymnasieskola.
Det humanistiska programmet togs bort från programutbudet i Eskilstuna i och med
införandet av den nya läroplanen för gymnasiet hösten 2011 på grund av ett lågt
intresse för programmet bland eleverna i årskurs 9. I Örebro, som det refereras till i
motionen, har programmet nu lagts ned och i Västerås finns programmet på
Rudbeckianska gymnasiet med ett årligt intag på ungefär 18 elever. Med kompensation
för Eskilstunas lägre invånarantal anser barn- och utbildningsnämnden att det är
rimligt att anta att elevunderlaget för programmet skulle understiga det i Västerås
vilket skulle göra det svårt att få ekonomisk bärighet för programmet. De ungdomar i
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Eskilstuna som är intresserade av humanistiska programmet har möjlighet att läsa
detta på bland annat Europaskolan i Strängnäs vilket sker redan idag. Barn- och
utbildningsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunledningskontoret delar barn- och utbildningsnämndens bedömning att om
elevunderlaget inte är tillräckligt bör det inte utredas om programmet ska återinföras.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Det är dock viktigt att barnoch utbildningsnämnden bevakar hur tillgången till programmet ser ut i närliggande
kommuner för att möjliggöra för Eskilstunaelever att studera programmet på annan
ort om intresse finns.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen avslås.
Niklas Frykman (L) och Maria Chergui (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen avslås.
• Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås.
______
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KSKF/2017:644

§ 83
Svar på motion - Ung omsorg
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen förklaras besvarad.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att samverka i det arbete som inletts
i samband med vård- och omsorgsnämnden beslut den 13 februari 2018, § 4.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
30 januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Erika Rydja Sandvik (L) har
lämnat in en motion om att inleda samarbete med företaget Ung omsorg den 26
oktober 2017. Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning på
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2017, § 295. I beredning av
ärendet har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden.
Ung omsorg organiserar grupper av ungdomar som sedan samverkar med olika
äldreboenden med syfte att förbättra den sociala samvaron på äldreboendet genom att
ungdomarna träffar de äldre på lov och helger. Ungdomarna ersätter inte ordinarie
personal. Äldreomsorgen är en framtida utmaning för Eskilstuna kommer som
kommer behöva en utbyggd äldreomsorg. Många äldre besväras också av ensamhet.
Motionären yrkar på att:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd utreda ett
framtida samarbete med Ung omsorg inom kommunens äldreboende med
syfte att påbörja ett samarbete.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden stödjer intentionen i motionen.
Däremot har nämnden ingen egen erfarenhet eller kunskap om företaget i sig för att
kunna göra en bedömning av just denna aktör. Nämnden anser att frågan bör utredas
av vård-och omsorgsnämnden då det faller under deras ansvarsområde och inte är en
kommunövergripande fråga. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser
att motionen bör anses besvarad.
Verksamheten faller egentligen inte inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde men nämnden bedömer att verksamheten inte bara kan tillföra de
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äldre ett mervärde utan även för de unga som engageras. Nämnden ser positivt på att
en utredning om framtida samarbete genomförs och föreslår att motionen antas.
Sociala aktiviteter är viktiga för äldre personers välbefinnande. Vård- och
omsorgsnämnden har i strategisk utvecklingsplan för äldreomsorgen prioriterat att
aktivt och systematiskt stärka samverkan med andra aktörer vad gäller förebyggande
och hälsofrämjande insatser. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att upphandla och teckna avtal med lämpligt företag
som möjliggör meningsfulla möten mellan generationer inom vård- och
omsorgsboenden och samtidigt ger unga en utvecklande start i arbetslivet.
Kompetensförsörjningen inom äldreomsorg är en utmaning för alla kommuner. I
framtiden kommer det behövas stora ökningar i bemanning om nuvarande arbetssätt
bibehålls. Samverkan med Ung omsorg eller annat liknande företag har stor potential
att skapa intresse hos flickor och pojkar för ett framtida yrkesliv inom sektorn för vård
och omsorg. Då vård- och omsorgsnämnden redan beslutat i enlighet med motionen
anser kommunledningskontoret att den bör förklaras besvarad, samt att barn- och
utbildningsnämnden bör få uppdrag av kommunfullmäktige att samverka i det arbete
som inletts på vård- och omsorgsförvaltningen för att komplettera och skapa
synergieffekter. Enligt vård- och omsorgsnämnden beräknas att ett samarbete med
Ung omsorg som omfattar alla vård- och omsorgsboenden i Eskilstuna kommun
skulle inkludera 10 500 timmar och rekrytera cirka 147–168 ungdomar. Kostnaden för
ett samarbete som omfattar samtliga boenden beräknas vara 2 603 000 kronor per år.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen förklaras besvarad samt att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
samverka i det arbete som inletts i samband med vård- och omsorgsnämnden beslut
den 13 februari 2018, § 4.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag.
• Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen
förklaras besvarad samt att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att samverka i
det arbete som inletts i samband med vård- och omsorgsnämndens beslut den 13
februari 2018, § 4.
______
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KSKF/2017:555

§ 84
Svar på medborgarförslag - Låt barn/ungdomar få
välja om de vill ha busskort eller pengar
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
2 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att låta
barn/ungdomar få välja mellan busskort eller pengar har lämnats in till
kommunfullmäktige den 10 oktober 2017. Barn- och utbildningsnämnden samt
stadsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över medborgarförslaget.
Enligt medborgarförslaget skulle barn/elever i stället för elevkort (busskort) kunna få
ut motsvarande summa pengar. Detta incitament till att gå/cykla till skolan skulle
gynna hälsan och minska onödig busstrafik, åtminstone vid kortare sträckor.
Eskilstuna kommun har ett system med elevkort för elever från förskoleklass upp till
gymnasieskolan vilket berättigar eleverna till fyra bussresor per dag. Enligt uppgifter
från stadsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för dessa kort, utnyttjas endast cirka 13
procent av de potentiella resor som skulle kunna göras under ett år. Detta indikerar att
kommunen via systemet med elevkort erbjuder elever fler resor än vad det finns
behov av, det vill säga att det sannolikt skulle finnas efterfrågan bland elever att välja
bort elevkort till förmån för pengar.
Den föreslagna modellen enligt medborgarförslaget omöjliggörs av att den står i strid
med den kommunalrättsliga principen om förbud mot stöd till enskild.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2018:96

§ 85
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i
kommunfullmäktige
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisning av motioner som inte slutbehandlats av kommunfullmäktige godkänns
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 5 kapitlet 35 §
kommunallagen (2017:725) ska en motion om möjligt 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.
Kommunledningskontoret har gjort en sammanställning över de motioner som har
väckts i kommunfullmäktige men ännu inte har slutbehandlats per den 5 mars 2018.
Av sammanställningen framgår att det totalt finns 21 motioner som inte har
slutbehandlats av kommunfullmäktige. Av dessa beräknas 10 stycken besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars 2018.
______
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KSKF/2018:97

§ 86
Redovisning av medborgarförslag som inte
slutbehandlats i kommunfullmäktige
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att under perioden 2013-2017 var det
möjligt att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun. Ett
medborgarförslag ska enligt kommunens bestämmelser beredas så att ett beslut tas
inom sex månader från det att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. De sista
förslagen väcktes i samband med kommunfullmäktiges februarisammanträde.
Kommunledningskontoret har tagit fram en rapport som redovisar status för inkomna
medborgarförslag per den 5 mars 2018. Totalt lämnades det in 205 medborgarförslag,
varav 42 under det sista året. Elva medborgarförslag återstår att behandla, varav sex
stycken har överlämnats till stadsbyggnadsnämnden och ett vardera till
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. I
två ärenden ska beslut fattas av kommunfullmäktige.
______
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KSKF/2017:5

§ 87
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 4, 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämndens beslut om rapport den 4 januari 2018 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 januari 2018 för kvartal 4, 2017 anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
27 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 4, 2017 från barn- och utbildningsnämnden visar att
sammanlagt två beslut inte är verkställda. Det gäller:
- Boende för barn och unga med särskild service; ett beslut som inte är verkställt
på grund av att lämplig lokal för bostad saknas.
- Kontaktperson; ett beslut som inte är verkställt då brukaren avsagt sig
insatsen.
Insänd rapportering för kvartal 4, 2017 från vård- och omsorgsnämnden visar att
sammanlagt tjugosex personer har väntat längre än tre månader på att få sina beslut
verkställda. Åtta har verkställts sedan inrapporteringen till IVO. Ej verkställda
gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
- Bostad med särskild service för vuxna, tolv beslut på grund av resursbrist. Ett
av besluten har sedan verkställts.
- Bostad med särskild service för barn, ett beslut. Barnet bor på korttidsboende i
avvaktan på att beslut kan verkställas på kommande nybyggt boende för barn.
- Beslut om daglig verksamhet, fyra beslut på grund av särskilda skäl hos
brukarna själva. Två av besluten har sedan verkställts.
- Kontaktperson till vuxna, två beslut som rörde avbrott i verksamheten. I ena
ärendet hade brukaren tackat nej till besök/aktivitet de senaste två åren,
rekrytering av ny kontaktperson pågår. Det andra ärendet har varit svårt att
verkställa då brukaren haft specifika önskemål på kontaktperson.
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Kontaktperson till barn, fem beslut på grund av svårigheter att rekrytera
kontaktpersoner. Fyra av besluten har sedan verkställts.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, ett beslut på grund av särskilda skäl
hos barn/vårdnadshavare.
Korttidsvistelse utanför egna hemmet, ett beslut på grund av särskilda skäl hos
barn/vårdnadshavare. Beslutet har sedan verkställts.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är många fall där bristande verkställighet beror på resursbrist, främst när det gäller
tillgång till bostäder. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna
kommun står inför. Även bristen på lämpliga uppdragstagare är många, där
kontaktperson/kontaktfamilj är det beslutade biståndet. När långvarig väntan på
verkställighet sker, är det viktigt att personens behov av stöd ändå tillgodoses.
______
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KSKF/2017:6

§ 88
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 4, 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 31 januari 2018 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 januari 2018, för kvartal 4, 2017 anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
27 februari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en gång per kvartal ska varje
kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och avser icke verkställda
beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO). Denna rapport
omfattar de beslut från vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden, som under
kvartal 4, 2017 inte blivit verkställda inom tre månader eller där avbrott i
verkställigheten varat mer än tre månader.
Vård- och omsorgsnämnden
För kvartal 4 rapporterar vård- och omsorgsnämnden femtioåtta nedanstående beslut:
- Socialpsykiatrin, boende: Tio beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader på grund av lägenhets/platsbrist. Två beslut har sedan avslutats och
tre har blivit verkställda.
- Socialpsykiatrin, boendestöd: tretton beslut om boendestöd. Samtliga hade
kunnat verkställas inom tre månader men genomfördes inte utifrån olika
anledningar hos brukarna. Två beslut har sedan avslutats och sju beslut har
verkställts.
- Avlösning: Sju beslut varav sex har avslutats och ett har verkställts.
- Hemtjänst: Tre beslut om hemtjänst då brukarna vistats inom slutenvården.
Två har avslutats.
- Korttidsboende/växelvård: Två beslut har inte kunnat verkställas inom tre
månader. Bägge beslut har avslutats.
- Dagverksamhet demens: Ett beslut har inte kunnat verkställas. Beslutet har
avslutats.
- Trygghetslarm: Två beslut har inte kunnat verkställas. Båda är nu avslutade.
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Äldreomsorg, vård- och omsorgsboende: Tjugo beslut som inte kunnat
verkställas inom tre månader. Två beslut har sedan avslutats och elva beslut är
verkställda.
Ärendena gäller totalt 33 kvinnor och 25 män.
Socialnämnden
För kvartal 4 rapporterar socialnämnden att ej verkställda beslut inom
tremånadersgränsen uppgår till tjugotvå ärenden varav två ärenden rapporterades som
icke verkställda i rapportering för kvartal 3, 2017. Av dessa avser:
- Fem boendestöd på grund av att lämplig bostad saknas.
- Tre kontaktfamiljer på grund av avsaknad av lämplig uppdragstagare.
- Fem kontaktpersoner på grund av avsaknad av lämplig uppdragstagare
- En vuxen/missbruksinsats på grund av resursbrist.
- Fem barn/föräldrainsats på grund av resursbrist.
- Två placeringsinsatser på grund av avsaknad av lämplig uppdragstagare.
- En Ungdom/föräldrainsats. Inväntar de enligt Lag om unga lagöverträdare
(LUL), avvikit från planering.
Ärenden gäller 4 flickor/kvinnor och 18 pojkar/män.
Under perioden har fyrtiosex ärenden verkställts som angetts ha över tre månaders
väntetid till verkställighet avsåg:
- Tjugoen boendestöd.
- Fem kontaktperson.
- Fem kontaktfamilj.
- Elva vuxen/missbruksinsats.
- En barn/föräldrainsats.
- En ungdom/föräldrainsats.
- En intensivstödsinsats.
- En placeringsinsats.
Ärenden gäller 15 flickor/kvinnor och 31 pojkar/män. Inrapporterade försenade
beslut som avslutats och/eller där behovet tillgodosetts på annat sätt under perioden
första oktober till och med sista december 2017.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem. Det är många fall där bristande
verkställighet beror på resursbrist, främst när det gäller tillgång till bostäder.
Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun står inför. Även
bristen på lämpliga uppdragstagare är många, där kontaktperson/kontaktfamilj är det
beslutade biståndet. När långvarig väntan på verkställighet sker, är det viktigt att
personens behov av stöd ändå tillgodoses.
______
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KSKF/2018:85

§ 89
Svar på remiss - Promemoria Stärkt skydd för
valhemligheten
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag som Eskilstuna kommuns
yttrande över promemorian Stärkt skydd för valhemligheten.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun har fått
tillfälle att yttra sig över promemorian Stärkt skydd för valhemligheten. Kommunen
har beviljats förlängd remisstid till och med den 13 april 2018. Justitiedepartementet
har tagit fram promemorian. Förslaget innehåller två delar: dels skärpta krav på
skyddet av valsedlar och dels stärkt valhemlighet genom bättre möjlighet att
personrösta.
Valhemligheten i Sverige avgörs, med några få undantag, till exempel budröstning,
bakom valskärmen. Valsedlar finns tillgängliga i anslutning till eller i vallokalen. Det
finns invändningar mot systemet att tillhandahålla valsedlar öppet. Det finns också
vissa indikationer på att förståelsen för det svenska systemet minskat på senare år,
bland annat bland utländska medborgare som röstar i Sverige i Europaparlamentsvalet. För att ytterligare stärka skyddet för valhemligheten föreslår promemorian
ändringar i vallagen som innebär att det ställs krav på att det i anslutning till en
vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där
valsedlar kan läggas ut. För att kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att
valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en väljare kan välja
sina valsedlar utan påverkan och insyn från andra väljare.
Kommunledningskontorets bedömning är att förslaget försvårar möjligheten för
röstmottagarna och partierna att kontrollera tillhandahållandet av valsedlar. Detta kan
i sin tur leda till att röstningsförfarandet för den enskilde väljaren tar längre tid, vilket
blir särskilt påtagligt i större valdistrikt, och i de röstningslokaler för förtidsröstning
som under sista veckan före valdagen tar emot ett stort antal väljare. Samtidigt finns
det en problematik i att väljare kan känna obehag med dagens system då det kan
upplevas som att de inte får vara ifred då de tar sina valsedlar. Även om dagens system
fungerar bra, är väljarens upplevelse och förtroende för röstningsförfarandet central.
Det finns dock en uppenbar risk att valhemligheten ifrågasätts då röstmottagarna
måste göra täta kontroller av valsedlarna och då kan upplevas få kunskap om vilka
valsedlar som har haft störst åtgång.
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Kommunledningskontoret delar den uppfattning som tidigare framförts från bland
annat Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting att nuvarande
valsedelssystem bör ses över i sin helhet och att ett förenklat och förbättrat system,
om möjligt, bör vara på plats inför de allmänna valen år 2022. I avvaktan på ett nytt
system för valsedlar föreslår kommunledningskontoret att Eskilstuna kommun ska
ställa sig bakom promemorians förslag om att valsedlarna ska läggas ut på en
avskärmad plats.
I promemorian föreslås det att vallagen ska ändras så att ett tillskrivet namn på en
blank valsedel eller en så kallad partivalsedel ska räknas som en personröst förutsatt att
det är fråga om en kandidat som partiet har anmält. Förslaget ger möjlighet att
personrösta även för väljare som inte har tillgång till partiernas namnvalsedlar, till
exempel de som förtidsröstar från en annan ort än i hemkommunen. Möjligheten att
använda en blank valsedel för att göra både ett partival och ett personval kan också
bidra till att ytterligare stärka den enskilda väljarens möjligheter att själv skydda sin
valhemlighet.
Kommunledningskontoret ser enbart fördelar med förslaget i promemorian och
föreslår att Eskilstuna kommun ska tillstyrka förslaget i dess helhet.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018 för att den nya lagstiftningen
ska tillämpas vid valet till Europaparlamentet 2019. Förslaget innebär ökade kostnader
för kommunerna genomförande av val, vilket enligt promemorian täcks med ökade
statsbidrag. I händelse av ett omval eller ett tidigt extra val som inträffar före valet till
Europaparlamentet vore det önskvärt att nuvarande lagstiftning ska fortsätta att gälla,
åtminstone i den del som avser tillhandahållandet och skyddet av valsedlar.
Kommunledningskontoret föreslår därför att lagändringarna ska träda ikraft den 1
april 2019 istället för den 1 oktober 2018. Kommunledningskontoret förutsätter också
att finansieringsprincipen tillämpas fullt ut.
______
Beslutet skickas till:

Justitiedepartementet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2018:90

§ 90
Svar på remiss - Yttrande över ansökan om
nätkoncession från Vattenfall Eldistribution AB
Beslut
1. Eskilstuna kommun tillstyrker att sökt förlängning av linjekoncession medges.
2. Yttrandet skickas till Energimarknadsinspektionen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
5 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Vattenfall Eldistribution AB har
linjekoncession för en befintlig 52 kilovolt (kV) kraftledning. De har nu ansökt om
förlängning av koncessionen hos Energimarknadsinspektionen. Ledningen ligger på
kommunens fastighet Torshälla 5:8. Ledningen hindrar inte användningen av berörd
del av fastigheten. Den passerar ett fåtal, sedan tidigare bebyggda bostadsfastigheter
och därefter passerar den ett knappt tiotal registerfastigheter, som är planlagda för
industriändamål och som också nyttas för sådan verksamhet. Ledningen utgör en
viktig del i elnätsystemet inom kommunen och Eskilstuna Energi och miljö Elnät AB,
lokalnätsföretaget, har i eget yttrande över ansökan, inget att invända mot en
förlängning av linjekoncessionen. De närmast berörda inom stadsbyggnadsförvaltningen, gatuavdelningen och park- och naturavdelningen, har inte heller något
att invända.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Energimarknadsinspektionen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:665

§ 91
Yttrande över samråd - Förslag till åtgärdsprogram
2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och
PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande, datera den 6 mars 2018, antas.
2. Yttrandet skickas till Norra Östersjöns vattendistrikt.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
6 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunen är en central aktör i
vattenförvaltning. Kommuner bedriver verksamheter som påverkar vattenmiljöerna,
ansvarar för samhällsplaneringen, dricksvattenproduktionen och avloppsvattenhantering samt tillsyn över olika miljöpåverkande verksamheter. Förslaget till
åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i
grundvatten berör främst kommunens arbete med tillsyn. Eskilstuna kommun lämnar i
sitt yttrande synpunkter angående vägledningsåtgärder och tidsplaner för dessa.
Eskilstuna kommun lämnar även synpunkter på åtgärder som berör förorenade
områden, samt påpekar att beskrivningen av finansiering av kommunal tillsyn är
missvisande.
Synpunkter har inhämtats från miljö- och räddningstjänstförvaltningen och från
Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Yrkande
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Norra Östersjöns vattendistrikt
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2018:120, KSKF/2018:166,
KSKF/2016:279, KSKF/2018:131,
KSKF/2018:39, KSKF/2018:25

§ 92
Anmälan av delegationsbeslut i april 2018
1. KSKF/2018:120 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Val till ombud
vid Inera AB ägarråd/årsstämma
Kommunledningskontoret har den 13 mars 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om att utse
IT-chefen vid kommunledningskontoret till ombud vid Inera AB
ägarråd/årsstämma, som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2018:166 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Fullmakt till
KPA Pensionsservice AB
Kommunledningskontoret har den 26 mars 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om fullmakt
till KPA Pensionsservice AB gällande pension, som anmäls och läggs till
handlingarna.
3. KSKF/2016:279 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Anställning av
politisk sekreterare mandatperioden 2015-2018
Kommunledningskontoret har den 28 mars 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om
anställning av en politisk sekreterare från och med den 1 april till och med den 31
maj 2018, som anmäls och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2018:131 – Beslut om godkännande av tillförordnad förvaltningschef
Kommunledningskontoret har den 8 mars 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut avseende tillförordnad förvaltningschef på
stadsbyggnadsförvaltningen, som anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2018:39 – Anmälan av kommunstyrelsens personalutskotts protokoll
2018-03-23
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll från den 23 mars 2018, anmäls och
läggs till handlingarna.
6. KSKF/2018:25 – Delegationsrapport om markärenden 2018
Kommunledningskontoret har den 22 mars 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande en delegationsrapport om markärenden 2018, som
anmäls och läggs till handlingarna.
_____
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KSKF/2018:84

§ 93
Anmälningsärenden i april 2018
1. KSKF/2018:84 Finansiell rapport för februari månad 2018
Kommunledningskontoret har den 23 mars 2018 lämnat in finansiell rapport för
februari månad 2018.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning
den 28 februari 2018 uppgick till 6 525,0 miljoner kronor jämfört med
6 435,0 miljoner kronor den 1 januari 2018.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 28 februari 2018 till 4 914,0
miljoner kronor jämfört med 4 914,0 miljoner kronor den 1 januari 2018.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 28 februari 2018 till 317,0 miljoner
kronor jämfört med 188,2 miljoner kronor den 1 januari 2018. Likviditeten
omfattar bankmedel, räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 28 februari 2018 till 361,6 miljoner
kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2018.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 28 februari 2018 till 1 799,1 miljoner
kronor jämfört med 1 736,4 miljoner kronor den 1 januari 2018.
_____
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KSKF/2018:150

§ 94
Extra ärende - Fastighetsförsäljning del av
Skolmästaren 1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s fastighetsförsäljning del av Skolmästaren 1 och
2/Eskilsgatan 71, 73, 85 till en köpeskilling om 57 500 000 kronor, godkänns.

Reservationer
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Ingrid Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
19 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunfastigheter
ABs pågående byggnadsprojekt Skolmästaren 1 och 2 (vid före detta Tunafors skola)
med 160 bostäder kommer att kunna erbjuda en blandning av nyproducerade bostäder
och bostäder i äldre, ombyggda hus. Eskilstuna Kommunfastigheter AB vill avyttra 24
av bostäderna i Skolmästaren 2 till bostadsrättsföreningen Skolmästaren i Eskilstuna
som har bildats av Riksbyggen. Motivet till en försäljning av tre huskroppar med totalt
24 bostäder är att få en blandad bebyggelse gällande upplåtelseform och för att få
något bättre soliditet och lönsamhet. Att verka för en blandad bostadsutformning och
blandade ägandeformer i bostadsområdena anges i ägardirektiven 2018.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har kommit överens med köparen om ett
försäljningspris om 57 500 000 kronor. Genom en försäljning av del av Skolmästaren
1 och 2/Eskilsgatan 71, 73, 85 ges ökade möjligheter för Eskilstuna
Kommunfastigheter AB att följa planen om att i snitt bygga 300 bostäder per år. Den
kalkylerade reavinsten blir cirka 4 500 000 kronor. Bolaget har även tittat på
alternativet att behålla husen. Behåller man dem så bedöms kassaflödet och resultatet
under de första tio åren att vara i balans, det vill säga kring noll.
En sammantagen bedömning är att bolaget bidrar till blandad bostadsutformning,
blandade ägandeformer och att försäljningen ger en reavinst. Dessutom kommer en ny
byggaktör in på marknaden.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Jari Puustinen (M), Göran Gredfors (M) och Arne Jonsson (C) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag.
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Maria Chergui (V) och Ingrid Escobar (-) yrkar avslag på kommunledningskontorets
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) med fleras förslag om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
• Maria Cherguis (V) med fleras förslag om att avslå kommunledningskontorets
förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2018:113

§ 95
Extra ärende - Utökning av stadsbyggnadsnämndens
ram för 2018-2019
Beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden tillförs 300 000 kronor från kommunstyrelsens reserv
för år 2018.
2. Helårskonsekvensen på 800 000 kronor beaktas i arbetet med årsplan 2019.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
8 mars 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att stadsbyggnadsnämnden fattade
på sitt sammanträde den 17 maj 2017, beslut om att, inom ramen för den årliga
trafikbeställningen, ge Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ett uppdrag att utreda
kostnad och konsekvenser av att utöka erbjudandet om fria bussresor för gruppen
65+ till att gälla även helger. Sedan oktober 2016 gäller fria resor för gruppen
65+på vardagar mellan klockan 9 och 14.
Stadsbyggnadsnämnden bedömning är att kostnaderna för Eskilstuna kommun
ökar med minst 800 000 kronor per år om fria resor införs även på helgerna. Det
finns dessutom en påtaglig risk att trafiken behöver förtätas vilket i så fall kan
komma att leda till ytterligare merkostnader på runt 1 000 000 kronor per år.
Anledningen till det är att det redan idag är flera turer på helgerna som har närmare
100 procent beläggning och stående resenärer på vissa avgångar. Det är möjligt att
på kort sikt byta till större fordon på vissa turer men det ökar inte kapaciteten att ta
ombord personer med rullatorer och rullstolar. Fria resor för gruppen 65+ beräknas
utöka resandet på helgerna med 5-10 procent under dagtid och kan därmed
påskynda behovet av förstärkningar i busstrafiken under helgerna.
Stadsbyggnadsnämnden fattade på sitt sammanträde den 21 februari 2018, § 25,
beslut om att utöka fria resor för 65+ att gälla även helger och röda dagar under
förutsättning att kommunstyrelsen tar beslut om utökad finansiering av
kollektivtrafiken.
Kommunledningskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden tillförs 300 000
kronor från kommunstyrelsens reserv för år 2018 samt att helårskonsekvens på
800 000 kronor beaktas i arbetet med årsplan 2019.
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Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, samt yrkar
på ett tillägg enligt följande:
Att en utredning skyndsamt tillsätts där kostnaderna för att införa fria bussresor dygnet runt för
65 plus redogörs.
Sarita Hotti (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Sarita Hottis (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
• Sarita Hottis (S) yrkande om att avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen beslutat att bifalla
kommunledningskontorets förslag. Därefter föreslår ordföranden en
propositionsordning som innebär att hon ställer bifall till Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkande mot avslag till detsamma. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat enligt Sarita Hottis (S) förslag, innebärande att Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkande avslås.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
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