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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 – 15:50

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)
Seppo Vuolteenaho (SD)

Utses att justera

Kim Fredriksson (SD)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 5 december 2016, kommunstyrelsens
kansli i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...........................................................................................
Jimmy Jansson

Justerande

...........................................................................................
Kim Fredriksson

Paragrafer

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

2016-11-29

Anslaget sätts upp

2016-12-06

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Eva Norberg, kommunikationsdirektör
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
Marie Johansson-Saati, kommunsekreterare
Kerstin Herbertsson, sekreterare
Gudrun Nyqvist, koordinator
Marie Ekström, politisk sekreterare
Marielle Lahti, politisk sekreterare
Erika Rydja Sandvik (L)
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KSKF/2016:1

§ 237
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Till nedanstående uppdrag väljs:
Jämställdhetsberedningen, från och med den 8 november 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (KD)
efter Ulla Hallin (KD)
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 11 oktober 2016
till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (KD)
efter Muhammed Tahsin (KD)
Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 1 januari 2017 till och med den
30 juni 2017.
Insynsplats
Erika Rydja Sandvik (L)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 29 november 2016 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av
skrivelsen framgår att Niklas Frykman (L) har inkommit med begäran om
föräldraledighet för perioden 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017. Denna har
beviljats vid kommunfullmäktiges möte den 24 november 2016. Niklas Frykman (L)
beviljas även föräldraledighet från insynsplatsen vid kommunstyrelsens arbetsutskott
under tiden 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2017. Från och med den 1 juli
2017 fullgör han återigen dessa uppdrag.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2016:432

§ 238
Samarbete/samorganisering mellan Torshälla och
Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Torshälla stads nämnd bibehålls och stärks med fokus på frågor med stark lokal
prägel. Torshälla stads förvaltning avvecklas för att säkerställa likvärdig service,
resurseffektivitet och kompetensförsörjning.
2. Torshälla stads nämnd ska ha ansvar för kultur- och fritidsverksamhet, ort –
näringslivs- och föreningsfrågor samt gatu- och parkverksamhet. Torshälla stads
nämnd ges även uppdraget att följa utvecklingen av de kommunala
verksamheterna i Torshälla. Detta gäller från och med den 1 augusti 2017 om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.

3. Torshälla stads nämnd beslutar om budget och verksamhetsplan för de
verksamheter som nämnden har ansvar för. Förslag till verksamhetsplan och
budget tas fram av fackförvaltningarna. Förvaltning tillhörande kommunstyrelsen,
kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska följa
verksamhetsplan, budget och övriga beslut som fattas av Torshälla stads nämnd
för respektive verksamhet.
4. Respektive nämnd ska föra dialog med Torshälla stads nämnd innan beslut om
budget och verksamhetsplan fattas. Skyldigheten att föra dialog avser de nämnder
som har ansvar för verksamhet i Torshällas geografiska område.
5. Stadsbyggnadsnämnden ska ge Torshälla stads nämnd möjlighet att yttra sig i
detaljplaneärenden inom Torshällas geografiska område. Stadsbyggnadsnämndens
ansvar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen kvarstår oförändrat.
6. Torshälla stads nämnds kostorganisation hålls ihop och förs över till barn- och
utbildningsnämnden.
7. Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna förvaltningarnas arbete i
förhållande till Torshälla stads nämnd samt tillse att administrativt stöd ges till
nämnden. Inom kommunledningskontoret ska det finnas en samordnare med ett
särskilt ansvar för att stödja Torshälla stads nämnd. Samordnaren ska leda en
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grupp med en representant med ett särskilt Torshällaansvar från respektive berörd
förvaltning. Gruppens uppgift är att följa och utveckla arbetet i Torshälla.
8. Berörda nämnder ges i uppdrag att ta tillvara och vidareutveckla de erfarenheter
och kunskaper som gjorts i den nära och tvärprofessionella samverkan som finns
mellan verksamheterna i Torshälla för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
9. Arbetet med verksamhetsöverflyttning påbörjas efter beslut och genomförs efter
överenskommelse mellan Torshälla och respektive förvaltning, dock senast 31
juli. Torshälla stads förvaltning kvarstår tills dess omställning av eventuellt
övertaliga medarbetare slutförts.
10. Inriktningen är att effektivisera med minst 7 miljoner kronor med genomslag från
2018.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderade reglementen för
berörda nämnder.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
12. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1-11 ovan får
kommundirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att beslutet ska
kunna verkställas.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade i november
2015 genom kompletteringar till Årsplan för 2016-2018 att en utredning och analys
avseende Torshälla Stads förvaltning ska genomföras i syfte att finna synergier och
kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet. (KSKF/2015:254).
Syftet med utredningen har varit att analysera och lämna förslag på hur Torshälla Stads
nämnd och förvaltning kan utvecklas och eventuellt samorganiseras med övriga
förvaltningar inom Eskilstuna kommun.
Utredningen har utifrån identifierade utvecklingsområden utformat fyra förslag som
ska svara upp mot de olika perspektiven på olika sätt. Utredningens rekommendation
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är ett förslag som kallas ”Orten i centrum” som innebär att Torshälla stads förvaltning
skulle avvecklas i sin nuvarande form och att respektive fackförvaltning ges i uppdrag
att utföra de kommunala åtagandena i Torshälla.
Genom remiss har samtliga nämnder och bolag under hösten 2016 getts möjlighet att
yttra sig gällande förslag till samorganisering mellan Torshälla stads förvaltning och
övriga förvaltningar. Av remissvaren som inkommit tillstyrker samtliga nämnder och
Eskilstuna Kommunföretag AB föreslag till förändring. Synpunkter som tas upp gäller
framförallt Torshällas ekonomiska ansvar för verksamheten.
Utöver svar från de som fått ärendet på remiss har synpunkter inkommit från
Miljöpartiet och en enskild medborgare. Bägge svaren förordar att Torshälla stads
förvaltning ska finnas kvar.
Ett förtydligande av den ekonomiska ansvarsfördelningen har gjorts. Torshälla stads
nämnd bör i alla avseenden delta i arbetet med verksamhetsplan och budget för
verksamheten. Torshälla stads nämnd ges beslutandeätt i frågor som har en starkt
lokal prägel. Förslag tas fram och bereds av ansvarig facknämnd. Vad gäller förskola,
skola, socialtjänst och vård – och omsorg är likställighet av särskild betydelse och
beslut om budget och verksamhetsplan bör tas av facknämnd dock efter dialog med
Torshälla stads nämnd. Detta sammantaget ger Torshälla stads nämnd förutsättningar
att samordna och följa upp de kommunala verksamheterna i Torshälla och
utvecklingen av orten.
Ambitionen är att beslutspunkterna successivt genomföras dock senast den 31 juli
2017. Kommunfullmäktige kommer att besluta om reviderade reglementen för
berörda nämnder och från vilket datum ansvar kommer att överföras från Torshälla
stads nämnd till berörd facknämnd.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunfullmäktige beslutande genom kompletteringar till Årsplan 2016-2018 att
utreda och analysera hur samarbete/samorganisering kan ske mellan Torshälla stads
förvaltning och övriga förvaltningar i syfte att finna synergier och
kostnadseffektiviseringar och uppnå långsiktig kvalitet.
Utredningen har genomförts och en rekommendation har lämnats. Förslag till
förändring har beretts genom nämnd- och bolagsremiss. Samtliga nämnder ställer sig
bakom förslag till förändring men framför samtidigt synpunker gällande
ansvarfördelning, lokal närvaro, planärenden och genomförandet. Synpunkter och
förslag på justeringar har bearbetats och övervägts.
Roller och ansvar
Av inkomna yttranden har det problematiseras kring ekonomisk ansvarsfördelning.
Ett förslag till modell för ekonomisk ansvarsfördelning har tagits fram som dels svara
upp mot Torshällas stads nämnds önskemål att få ekonomiska styrmedel för
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verksamheten men även mot facknämnderna som vill förfoga över driftsbudget för
verksamheterna. En viktig utgångspunkt har därför varit att nämnden ska ges
befogenheter och styrmedel för de verksamheter som nämnden ansvara för.

Budgetansvar för Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnd ges ansvar för frågor som har en starkt lokal prägel. Förslag tas fram och
bereds av ansvarig facknämnd för vidare beslut av Torshälla stads nämnd enligt följande;
Kultur och fritid
- Budgetförslag från kultur- och fritidsförvaltningen
- Beslut om budget av Torshälla stads nämnd
- Budgetram för Torshälla stads nämnd
- Verkställighet av kultur- och fritidsnämnden
- Rapportering till Torshälla stads nämnd av kultur- och fritidsförvaltningen
Gator och park
- Budgetförslag från stadsbyggnadsförvaltningen
- Beslut om budget av Torshälla stads nämnd
- Budgetram för Torshälla stads nämnd
- Verkställighet av stadsbyggnadsnämnden
- Rapportering till Torshälla stads nämnd av stadsbyggnadsförvaltningen
Ortsutveckling
- Budgetförslag från samordnare på kommunledningskontoret.
- Beslut om budget av Torshälla stads nämnd
- Budgetram för Torshälla stads nämnd
- Verkställighet av berörda förvaltningar.
- Rapportering till Torshälla stads nämnd av samordnare på
kommunledningskontoret.

Budgetansvar för facknämnderna – Dialog/samråd med Torshälla stads
nämnd

Facknämnderna ges ansvar för verksamheterna inom förskola, skola, socialtjänst och vård – och
omsorg för att säkra likställighet. Beslut om budget och verksamhetsplan tas av facknämnd dock efter
dialog och samråd med Torshälla stads nämnd avseende verksamhet inom det geografiska området.
Förskola och skola
Budget och verkställighet synliggörs i barn- och utbildningsnämndens budget och
kommuniceras med Torshälla stads nämnd. Desamma gäller för väsentliga
verksamhetsförändringar.
Hemtjänst och särskilt boende
Budget och verkställighet synliggörs i vård-och omsorgsnämndens budget och
kommuniceras med Torshälla stads nämnd. Desamma gäller för väsentliga
verksamhetsförändringar.
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Socialtjänst
Budget och verkställighet synliggörs i socialnämndens budget och kommuniceras med
Torshälla stads nämnd. Desamma gäller för väsentliga verksamhetsförändringar.
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad
Budget och verkställighet synliggörs i arbetsmarknads – och
vuxenutbildningsnämndens budget och kommuniceras med Torshälla stads nämnd.
Desamma gäller för väsentliga verksamhetsförändringar.
Näringslivsfrågor
Dialog mellan kommunledningskontorets näringslivsavdelning och Torshälla stads
nämnd i frågor som berör orten.
Lokal närvaro i Torshälla
Flera nämnder har i remissyttrandena framfört betydelsen av fortsatt lokal närvaro i
Torshälla genom ett lokalkontor och då inte minst för socialtjänstens verksamheter.
Det finns stor anledning att se över möjligheterna och verka i den riktningen. Ansvaret
för detta åläggs genomförandeprojektet.
Samordnare för Torshälla stads nämnd
Det har i remissomgången problematiserats kring den samordnarroll som ska utses för
att stödja och samordna arbete i Torshälla. För att möjliggöra genomförandet av
förslaget är samverkan mellan nämnder och förvaltningar av särskild vikt. Då inte
minst för att ta tillvara och vidareutveckla goda erfarenheter av ett nära och
tvärprofessionellt arbete för barn, ungdomar, vuxna och familjer. Syftet med
samordnarrollen är att säkerställa utvecklingen i Torshälla och bibehålla samverkan
mellan verksamheter. Utan en samordnare tappar förslaget i sin helhet en mycket
viktig komponent. Förslaget är därför oförändrat.
Plan och bygglovsärenden
Utifrån inkomna synpunker föreslås Torshälla stads nämnd ges möjlighet att yttra sig i
detaljplanerärenden. Beslut fattas av stadsbyggnadsnämnden. Det är ett sätt att stärka
Torhälla stads nämnd och ge den inflytande i frågor som är av särskilt lokal prägel.
Genomförandet
Förslag till beslut får konskevser för stora delar av organisationen. Viktigt är därför att
ge organsationen rätt försättningar för en verksamhetsövergång som säkerställer
rättsäkerhet, god personalpolitik och förankring av syftet med förändringen. I ett
genomförande ska ansvar och organisation förtydligas, reglementen och
delegationsordningar revideras, lokaler ses över, ekonomisk resursfördelning
förtydligas och omställning för medarbetare och chefer. För verkställighet tillsätts ett
genomförandeprojekt med uppdraget att genomföra förändringen till senast den 1
augusti 2017.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Förslag till förändring innebär att Torshälla stads förvaltning avvecklas i sin nuvarande
form och att respektive fackförvaltning ges i uppdrag att utföra de kommunala
åtagandena i Torshälla. Torshälla stads nämnd ges fortsatt ansvar för verksamheter
med stark lokal prägel. Det innebär även fortsättningsvis goda förutsättningar för
insyn och delaktighet i lokala frågor. Förslaget får konsekvenser för en effektiv
organisation och ska bidra till en resurseffektiviserings motsvarande 7 miljoner kronor
från och med 2018.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors
(M), Arne Jonsson (C), Anton Berglund (SD) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall
till kommunledningskontorets förslag.
Ingrid Sermeno Escobar (-), Maria Chergui (V) samt Niklas Frykman (L) yrkar avslag
på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras yrkande om avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:435

§ 239
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017
Beslut
1. Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2017 antas.
2. Konsult och uppdrags affärsplan 2017 antas.
3. Investeringsbudget för Konsult och uppdrag 2017 avseende inventarier och
immateriella tillgångar om totalt 38 000 000 kronor antas.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet
till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har inkommit med en skrivelse i
ärendet daterad den 14 november 2016. Av skrivelsen framgår att
kommunledningskontoret har sammanställt verksamhetsplan 2017. Konsult och
uppdrag har sammanställt affärsplan 2017 och investeringsbudget 2017 avseende
inventarier och immateriella tillgångar.
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och
kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen. För 2017
budgeteras 83 medarbetare och totala budgeterade medel uppgår till 320,5 mnkr.
Konsult och uppdrag
Affärsplanen är Konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga
förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar mål och inriktning för verksamheten
under 2017. Ordet affärsplan är valt därför att Konsult och uppdrags verksamhet ska
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drivas på affärsmässiga grunder. Utifrån affärsplanen kommer enheterna att arbeta
fram lokala affärsplaner.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag samt bifall till
Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan 2017 för kommunstyreslen.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till verksamhetsplan 2017 för
kommunstyrelsen.
Anton Berglund (SD) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan 2017 för
kommunstyrelsen.



Maria Chergui (V) yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till
verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till Liberalernas förslag till
verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.



Anton Berglund (SD) med fleras yrkanden om bifall till Sverigedemokraternas
förslag till är verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de fyra
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag till verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsen.
______
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KSKF/2016:525

§ 240
Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i
kommunala samrådsorgan
Beslut
1. § 11 i instruktionen för kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för
funktionshindersfrågor respektive kommunala rådet för interkulturella frågor ska
från och med den 1 januari 2017 ha följande lydelse:
§ 11 Bestämmelser om ersättning
Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen har rätt till ersättning enligt Bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun.
Övriga ledamöter och ersättare har vid sammanträde med rådet rätt till samma
ersättning som förtroendevalda har enligt §§ 11-15 i Bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda i Eskilstuna kommun. Vid sammanträde med arbetsutskott under rådet
har dessa ledamöter och ersättare även rätt till sammanträdesarvode enligt § 16 i
kommunens ersättningsbestämmelser.
2. Naturvårdsberedningen omfattas från och med den 1 januari 2017 av
bestämmelserna om ersättning enligt punkt 1. Kommunledningskontoret får i
uppdrag att inarbeta detta vid nästa revidering av naturvårdsberedningens
reglemente.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2016. Av skrivelsen framgår att arvodeskommittén har tagit fram förslag till
reviderade ersättningsbestämmelser för förtroendevalda. Kommunfullmäktige
kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde den 24 november och de nya
bestämmelserna föreslås träda ikraft den 1 januari 2017. Om förslaget antas av
kommunfullmäktige behöver ett kompletterande beslut fattas som avser företrädare i
kommunala samrådsorgan.
Arvodeskommittén har valt att lyfta ur avsnittet om de kommunala samrådsorganen ur
ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda. Anledningen till det är att företrädare
för intresseorganisationer etc., till skillnad från de rådsledamöter som företräder
politiska partier och väljs av kommunstyrelsen, inte är förtroendevalda i
kommunallagens mening. Om de bestämmelser som gäller idag ska fortsätta gälla även
efter årsskiftet behöver detta alltså regleras på något annat sätt.
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Idag har den som är ledamot i ett kommunalt råd rätt till ersättning för de kostnader
som uppstår och de ersättningar som går förlorade på grund av uppdraget på samma
sätt som fritidspolitiker. Sammanträdesarvode betalas dock inte ut vid sammanträden
med råden, utan enbart vid sammanträde med dess arbetsutskott.
Kommunledningskontoret föreslår att motsvarande bestämmelser ska gälla framöver
och att detta införs i respektive organs instruktion.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunala rådet för interkulturella frågor
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
Naturvårdsberedningen
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KSKF/2016:547

§ 241
Utbetalning av partistöd för 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd betalas ut för första halvåret 2017 enligt följande:
Socialdemokraterna
686 650 kronor
Moderaterna
443 000 kronor
Sverigedemokraterna
354 400 kronor
Miljöpartiet
199 350 kronor
Vänsterpartiet
199 350 kronor
Liberalerna
155 050 kronor
Centerpartiet
132 900 kronor
Kristdemokraterna
110 750 kronor

Deltar ej i beslutet
Göran Gredfors (M), Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD)
deltar ej beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår att partistöd ges till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett
grundstöd för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett
mandatbundet stöd. Stöd får enbart ges till ett parti som är en juridisk person. Enligt
kommunens regler ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd i
juni och december.
Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga ledamotsplatser i
kommunfullmäktige är tillsatta enligt 14 kapitlet vallagen, vilket innebär att alla
mottagare av partistöd, utifrån den bestämmelsen, har rätt att erhålla hela det
mandatbundna stödet. Av kommunens regelverk framgår att det mandatbundna stödet
ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i
kommunfullmäktige, även om ledamoten lämnat partiet.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till tre
prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300 kronor, vilket är 200 kronor lägre än för
2015.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

15(89)

2016-11-29

Det ger följande fördelning av partistödet:
Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Totalt

Mandat
28
17
13
6
6
4
3
2
79

Totalt partistöd Partistöd 2017,
2017
månad 1-6
1 373 300 kr
686 650 kr
886 000 kr
443 000 kr
708 800 kr
354 400 kr
398 700 kr
199 350 kr
398 700 kr
199 350 kr
310 100 kr
155 050 kr
265 800 kr
132 900 kr
221 500 kr
110 750 kr
4 562 900 kr
2 281 450 kr

Från och med redovisningsåret 2015 ska mottagarna av kommunalt partistöd (de
politiska partierna) årligen ge in en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som
visar hur partistödet har använts. Redovisningen ska avse hela året och ges in till
kommunfullmäktige senast den 30 juni. Redovisningen ska åtföljas av en särskild
granskningsrapport.
Kommunfullmäktige får besluta att stoppa fortsatta utbetalningar till parti som inte
lämnat in redovisningen eller granskningsrapporten i tid. Fortsatta utbetalningar kan
däremot inte stoppas med hänvisning till redovisningens innehåll, till exempel om
partistödet har använts till ett annat ändamål än vad som anges i kommunallagen.
Den utbetalning som kommunfullmäktige nu ska fatta beslut om avser första halvåret
2017. Det är första gången som kommunfullmäktige har att ta ställning till om
utbetalning av partistöd ska stoppas till mottagare som inte har lämnat in redovisning
eller granskningsrapport i tid.
Samtliga mottagare av partistöd har kommit in med redovisning och
granskningsrapport för år 2015. Kristdemokraternas redovisning och
granskningsrapport har dock inkommit först den 30 augusti 2016, vilket är två
månader senare än vad som anges i kommunallagen.
Eftersom det är första gången redovisningen skulle lämnas in och då
kommunledningskontorets utskick av blanketter och annat underlag gjordes med kort
varsel, föreslår kommunledningskontoret att partistöd ska betalas ut till
Kristdemokraterna för första halvåret 2017 trots att redovisningen och
granskningsrapporten lämnats in för sent. Efter att den första redovisningen nu har
genomförts anser kommunledningskontoret att de nya rutinerna bör vara väl kända
hos samtliga mottagare av partistöd. Det innebär att kommunledningskontoret kan
komma att göra en annan bedömning om motsvarande situation uppstår framöver.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:439

§ 242
Förändring av personalförmånen friskvård
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Från och med den 1 januari 2017 ska Skatteverkets regler för friskvård tillämpas
som riktlinje för vad personalförmånen friskvårdsbidrag får användas till.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1 i
kommunledningskontorets förslag ska Riktlinjen för lön och personalförmåner i
Eskilstuna kommun, avsnittet under rubriken Friskvård revideras till att ha följande
lydelse:
Medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern erbjuds friskvård under arbetstid en
timme per vecka när verksamheten så tillåter eller bidrag till motion och friskvård
med högst 850 kronor per termin eller 1 700 kronor per år. Skatteverkets regler
för friskvård tillämpas som riktlinje för vad friskvårdsbidraget i Eskilstuna
kommunkoncern får användas till.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår att i riktlinjen för lön och personalförmåner
står att regelbunden motion är viktigt för att minska såväl lång som kort sjukfrånvaro.
Idag erbjuds friskvård under arbetstid en timme per vecka när verksamheten så tillåter
eller bidrag till kortavgift för enklare motion, 850 konor per termin eller 1 700 kronor
per år.
Önskemål om att Eskilstuna kommunkoncern ska tillämpa Skatteverkets regler har
lyfts återkommande från medarbetare som bland annat vill kunna använda
friskvårdsbidraget till massage vilket idag inte medges enligt riktlinjen. Vid en
omvärldsbevakning har det framkommit att många andra kommuner redan tillämpar
Skatteverkets regler. Förslaget är därför att tillämpa Skatteverkets regler för friskvård
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från och med den 1 januari 2017. Kostnaden för friskvårdsbidraget täcks liksom
tidigare av respektive förvaltning.
Personalutskottet har hanterat ärendet vid sitt sammanträde den 26 augusti.
Kommunledningskontoret har reviderat förslaget efter den diskussion som fördes i
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4-5 oktober.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Maria Chergui
(V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ett
ändringsyrkande enligt följande;
 Att friskvårdsbidraget höjs till 1000 kronor per termin eller 2000 kronor per år.
Anton Berglund (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt
avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag med ändring, Sverigedemokraternas
förslag.



Annelie Klavins Nyströms (M) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
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KSKF/2016:126

§ 243
Genomförandeplan för samlad måltidsorganisation i
Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Genomförandeplan för gemensam måltidsorganisation antas och finansieras inom
ramen för modern kommun
2. Kommunstyrelsen får uppdrag att fatta beslut om fortsatt inriktning efter att
genomförandeplanens fördjupningsuppdrag är klara och redovisats för
kommunstyrelsen. I fördjupningsuppdraget klargörs målsättning, organisation,
styrning, personal och ekonomi.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet. Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD), Anton Berglund (SD) samt Ingrid Sermeno Escobar (-)
reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att i kompletterande årsplan 2015
finns ett åtagande att utreda förutsättningar och förbereda införandet av en gemensam
kostorganisation 2016. Utredningen omfattar barn- och utbildningsnämnden,
Torshälla stads nämnd och vård- och omsorgsnämnden även om det finns
måltidsverksamhet i mindre omfattning inom fler nämnder.
Utredningen är genomförd av kommunledningskontoret och har haft en styrgrupp
med förvaltningschefer från berörda förvaltningar och konsult och uppdrag,
ekonomidirektören och en ekonom. Under utredningstiden har chefer från berörda
organisationer medverkat i diskussioner och fått löpande information.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2016 att skicka förslaget till berörda nämnder
för yttrande. Samtliga nämnder har lämnat yttrande och konsult och uppdrag har
deltagit i remissarbetet. Efter synpunkter från nämnderna föreslår
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kommunledningskontoret att en gemensam måltidsorganisation samlas på konsult och
uppdrag och blir en servicefunktion till de nämnder som behöver en
måltidsverksamhet. Utredningen kompletteras med genomförandeplan med en period
för fördjupning i de delar som nämnderna önskade få förtydligade.
Eskilstuna kommun har en måltidsverksamhet med hög kvalitet och med stora inslag
av ekologisk mat som tillagas nära gästerna. Utredningen föreslår en gemensam
måltidsorganisation. Det främsta argumentet är att kommunen står inför stora
utmaningar med ett ökat antal elever inom förskolan och skolan och ett ökat antal
brukare inom vård och omsorgsverksamheterna. Det ställer krav på att kommunen ska
kunna leverera fler måltider och därför behöver organisationen rustas för att möta ett
ökat tryck med bibehållen kvalitet utan stora kostnadsökningar. En samlad
måltidsorganisation ökar även förutsättningarna för cheferna inom skola att ta det
pedagogiska ledarskapet och det ökar fokus på kärnuppdraget inom såväl skola som
omsorg.
Det finns potential för effektiviseringar med bättre styrning av inköp, optimerad
bemanning, planering av leveranser. Med ett samlat ansvar och en planering över
verksamhetsgränser kan både ledig kapacitet i befintliga kök synliggöras och utifrån ett
samlat behov planera för nybyggnad och ombyggnad i framtiden
Nämndernas remissyttranden lyfter fram att flera viktiga delar av utredningen behöver
fördjupas. Förslaget är att anta en genomförandeplan med beslut i två steg. Första
beslutet är ett inriktningsbeslut. Det innebär att arbetet för en gemensam
måltidsorganisation fortsätter med en projektorganisation som har uppdraget att
förtydliga de delar som nämnderna lyfter fram i sina remissvar. Arbetet beräknas ta
fyra månader och kräver en projektledare på 100 procent, en projektgrupp samt en
styrgrupp. Genomförandeprojektets första del ska leverera ett beslutsunderlag som
tydligt beskriver målsättning, organisation, personal, ekonomi och visar hur en
gemensam måltidsorganisation ska motverka stora kostnadsökningar. Slutligt beslut
om att införa en gemensam måltidsorganisation fattas av kommunstyrelsen i maj –
juni. Beslutet innehåller målsättning, organisation, styrning, personal och ekonomi.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ser att det som angeläget att gå vidare med att införa en
gemensam måltidsorganisation. De frågetecken som finns behöver analyseras och det
är nödvändigt att arbetet pågår en tid till. Det är dock viktigt att arbetet håller ett högt
tempo då en förändring kan leda till oro och stagnation i en organisation. Stora delar
av Eskilstunas måltidsverksamhet ligger i framkant och det är viktigt att den fortsätter
att utvecklas kostnadseffektiv med hög och likvärdig kvalitet. Det är lika viktigt att
måltidsverksamheten får en organisation som flexibelt och kostnadseffektivt kan
hantera behov från ökat antal barn, elever och äldre.
Om ett fullskaligt genomförande enligt utredningens förslag inte blir aktuellt bör ändå
vissa specifika delar vidare utredas och prövas. Förvaltningarna har kommit olika långt
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i sin samordning av den egna måltidsveksamheten medan det i det
kommunövergripande perspektivet finns flera områden att utveckla och som samtidigt
inte inkräktar på det verksamhetspecifika perspektivet.
Torshällas framtid är föremål för beslut parallellt med måltidsorganisationen. Torshälla
stads nämnd har en väl fungerande måltidsorganisation som det är viktigt att inte bryta
isär. Förslaget i den utredningen är att hela Torshällas måltidsorganisation ska föras
över i sin helhet till barn- och utbildning. Denna tanke passar väl in i detta förslag om
gemensam måltidsorganisation. På så sätt kan den organisationen vara en spjutspets i
arbetet med att skapa en likvärdighet även inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.
Det är viktigt att redan nu se kommunens kök i en helhet oavsett vilken organisation
köket tillhör. Vid alla nybyggnation och ombyggnation ska en analys finnas med på
vilka kök som redan finns i närområdet, vilken kapacitet och standard de har och hur
befintlig kapacitet kan samnyttjas.
Finansiering
Kostnader 2017
• En projektledare, heltid, under hela 2017 för införandeprojektets alla delar
• 100 procent tjänst som måltidschef (max 6 månader). Tillhörande kostnader
som rekrytering, arbetsledning, arbetsrum med mera.
Utöver det kommer resurser krävas av berörda nämnder för att identifiera faktiska
kostnader, kartlägga anställningsformer och ta fram ett faktiskt nuläge. Även konsult
och uppdrag behöver identifiera sina förändringsbehov inför
organisationsförändringen.
Kostnader för genomförandeprojektet uppskattas sammantaget till 1 200 000 kronor
under 2017 och finansieras av omställningsmedel i modern kommun. Motsvarande
medel bedöms återställs genom hemtagning år två till fyra. I tidigare
kommunfullmäktigebeslut har det avsatts engångsvisa medel till modern kommun.
Syftet med avsättningen till modern kommun var att löpande finansiera olika projekt
eller omställningar som också möjliggör framtida effektivisering av verksamhet eller
minskar framtida kostnadsökningar. Regelverket säger att ianspråktagna medel sedan
återställs för att möjliggöra nya projekt, vilket också sker i detta fall.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V), Niklas Frykman (L), Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Kim
Fredriksson (SD) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.



Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om avslag på
kommunledningskontorets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:583

§ 244
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterad den 3 november 2016, antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2016. Av skrivelsen framgår att enligt kommunallagen med giltighet från
och med 1 januari 2013 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att varje generation av
invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och som de
själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att
hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot
verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt.
Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett finansiellt perspektiv och
ett verksamhetsperspektiv.
Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära
kostnaderna för den service som den konsumerar, det vill säga ingen generation ska
behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.
Verksamhetsperspektiv tar sikte på att kommunen måste bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att kunna skapa förutsättningar för en
god ekonomisk hushållning.
De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna eller ramarna för den
kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska situation.
Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.
De finansiella målen framgår av den för varje mandatperiod beslutade strategiska
inriktningen inom ramen för stabil ekonomi.
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Årligen görs en samlad bedömning av om kravet på god ekonomisk hushållning
uppnåtts. Bedömning grundas på en sammanvägning av utfall avseende de strategiska
målen, utfall avseende processmål, utfall åtaganden, andra viktiga resultat som
uppnåtts för processerna under året samt utfall avseende de finansiella målen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:584

§ 245
Remiss av förslag till modell för ekonomisk
kompensation till nämnder för volymförändringar
inom äldreomsorgen
Beslut
1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till modell ekonomisk kompensation till
nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen.
2. Yttranden ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 27 februari 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2
november 2016. Av skrivelsen framgår att resursfördelningsmodellen för äldreomsorg
infördes 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige den 12 december 2013
(KSKF/2013:44). Enligt beslutet ska en utvärdering göras under 2016.
Mot bakgrund av den kraftiga utbyggnad av vård- och omsorgsboenden som beräknas
ske under de närmaste åren är det tydligt att modellen inte tillräckligt väl kan hantera
den ekonomiska utmaningen som de olika nämnderna ställs inför.
Mot denna bakgrund har en förändrad modell tagits fram. Modellen består av två olika
delar:
1. Demografisk beräkning för förändrad volym hemtjänst.
2. Ersättning för nya vård- och omsorgsboenden.
Förslaget remitteras till Torshälla stads nämnd, vård- och omsorgsnämnden,
jämställdhetsutskottet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Yttranden ska
inkomma till kommunstyrelsen senast den 27 februari 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Torshälla stads nämnd, för yttrande
Vård- och omsorgsnämnden, för yttrande
Jämställdhetsutskottet, för yttrande
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KSKF/2016:591

§ 246
Avsiktsförklaring om kommunala lokalbehov i
centrum
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande och ekonomidirektören ges i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaring med Akelius skolbyggnader KB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
3 november 2016. Av skrivelsen framgår att Akelius och Eskilstuna kommun
har fört en dialog med varandra avseende lokaler för Eskilstuna kommun med
anledning av att Mälardalens högskola preliminärt lämnar lokaler under 2018
och 2019 i kvarteret Verktyget 4, Vapensmeden 15 och Väpnaren 4 i Eskilstuna
kommun.
Eskilstuna kommun och Akelius har i dessa kontakter konstaterat att det finns
anledning att gemensamt utreda möjligheterna för Akelius att erbjuda Eskilstuna
kommun ändamålsenliga lokaler. För att förankra, formalisera samarbetet och den
fortsatta dialogen har Parterna därför tagit fram en avsiktsförklaring.
Parterna är överens om att de gemensamt ska utreda möjligheterna och
förutsättningarna för kommunala verksamheters förhyrning av ändamålsenliga lokaler.
Parterna är överens om att en eventuell framtida förhyrning bör ske av Eskilstuna
Kommunfastigheter AB som i sin tur hyr ut lokalerna i andra hand till Eskilstuna
kommun.
Avsiktsförklaringen ska inte ses som ett föravtal och innehåller inte någon juridisk
bindande förpliktelse för parterna utöver vad som framgår av åtaganden i denna
avsiktsförklaring. Avtalsbundenhet och juridisk bindande förpliktelser inträder först
när särskilt skriftligt avtal har undertecknats och godkänts av parterna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:550

§ 247
Reviderad taxa för verksamhet inom miljöbalkens,
livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för verksamhet inom miljöbalkens, livsmedelslagens och
strålskyddslagens tillämpningsområde i Eskilstuna kommun, antas.
2. Den reviderade taxan börja gälla från och med den 1 januari 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
november 2016. Av skrivelsen framgår att anledningen till revideringen är främst att
nuvarande riskbaserade taxa för tillsyn enligt miljöbalken har varit svår att tillämpa
fullt ut när det gäller faktorn erfarenhetsbedömning. För att tillämpningen av taxan ska
bli mer likvärdig föreslås därför att erfarenhetsbedömningssteget helt tas bort.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har för varje kalenderår haft möjlighet att besluta
om att höja timavgiften, och därigenom även de fasta avgifterna, med en procentsats
som motsvarat de 12 senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI).
Konsumentprisindex har dock inte alls speglat de faktiska kostnadsförändringarna för
miljökontorets verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
rekommenderar nu prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är ett index
avsett att användas av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser. Därför förslås en övergång till prisindex för
kommunal verksamhet som kostnadsindex. I och med att besluten fattas vid ett och
samma tillfälle föreslås att beslutet också innefattar en höjning av timavgiften till 937
kronor för miljöbalken och 1 110 kronor för livsmedelslagen. Höjningen motsvarar
den indexuppräkning på 3 procent som Sveriges Kommuner och Landsting
redovisade den 4 oktober 2016.
Några mindre förändringar av taxekonstruktionen har även utförts i samband med
revideringen av taxan. De förslagna förändringarna är främst beträffande avgiftsklasser
för att bättre anpassa taxan till tillsynsobjektens faktiska tillsynsbehov i tid.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

30(89)

2016-11-29

KSKF/2016:551

§ 248
Reviderad taxa för räddningstjänstens externa
tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderad taxan för räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till
räddningstjänst antas samt en övergång från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) i och med 2017 års taxa.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
november 2016. Av skrivelsen framgår att nämnden har för varje kalenderår haft
möjlighet att besluta om att höja timavgiften, och därigenom även de fasta avgifterna, med
en procentsats som motsvarat de 12 senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(KPI). Konsumentprisindex har dock inte alls speglat de faktiska kostnadsförändringarna
för verksamheten. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar nu
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), vilket är ett index avsett att användas av
kommuner, som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och
priser. Därför förslås en övergång till Prisindex för kommunal verksamhet i och med
revideringen av taxan för 2017. Höjningen för 2017 motsvarar den indexuppräkning på 3
procent som Sveriges Kommuner och Landsting redovisade den 4 oktober 2016.
Taxan var tidigare balanserad mellan konsumentprisindex och lönekostnadsindex (LKI).
När Statistiska Centralbyrån slutade rapportera lönekostnadsindex blev bara
indexregleringen mot konsumentprisindex kvar. Det har inneburit att nämnden flera
gånger varit tvungna att ta omräkningar av taxan till kommunfullmäktige för beslut.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:461

§ 249
Utöka målgruppen för avgiftsfritt boendestöd enligt
SoL även till brukare som tillhör personkrets 1 enligt
LSS
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Målgruppen för avgiftsfritt boendestöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) utökas till att
även inkludera brukare som tillhör personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
november 2016. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden
har en utredning genomförts om förutsättningarna för boendestöd till personer med
beslut om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utredningen visar
att införandet av insatsen boendestöd enligt Socialtjänstlagen till brukare som tillhör
personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är till gagn
för den enskilde.
Vård- och omsorgsnämnden och Torshälla stads nämnd har beslutat att godkänna
införandet av insatsen boendestöd enligt Socialtjänstlagen till brukare som tillhör
personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. De
föreslår därför att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut om att utöka målgruppen
för avgiftsfritt boendestöd enligt Socialtjänstlagen till att omfatta även brukare som
tillhör personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Eftersom målgruppen för avgiftsfri insats utvidgas behövs ärendet tas till
kommunfullmäktige för beslut, där avgifter hanteras.
Insatsen boendestöd kan underlätta för den enskilde att bo i ordinärt boende och få
möjlighet att utvecklas och leva som andra samt få rätt insats utifrån sitt stödbehov.
Boendestöd enligt Socialtjänstlagen ingår inte i utjämningssystemet för Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade vilket kortsiktigt kan medföra en negativ
ekonomisk effekt på den ersättning som kommunen får från utjämningen. Att införa
boendestöd till målgruppen kan långsiktigt ge en positiv ekonomisk effekt för
kommunen, då behovet av nya särskilda boenden kan begränsas.
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Förslaget är att målgruppen för avgiftsfritt boendestöd enligt Socialtjänstlagen utökas
till även brukare som tillhör personkrets 1 enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ser positivt på att hitta nya lösningar för att ge den mest
effektiva och ur ett brukarperspektiv den bästa insatsen. Kommunledningskontoret
föreslår därför att målgruppen för avgiftsfritt boendestöd enligt Socialtjänstlagen
utökas till att även inkludera brukare som tillhör personkrets 1 enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
Finansiering
De ekonomiska konsekvenserna kan i detta läge inte bedömas. Boendestöd enligt
Socialtjänstlagen ingår inte i utjämningssystemet för Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade vilket kortsiktigt kan medföra en negativ ekonomisk effekt på
den ersättning som kommunen får från utjämningen. Att införa boendestöd till
målgruppen kan långsiktigt ge en positiv ekonomisk effekt för kommunen, då behovet
av nya särskilda boenden kan begränsas.
Kostnaderna för boendestöd kan långsiktigt ge en positiv ekonomisk effekt i form av
att boendestöd utförs i brukarens egen bostad i ordinärt boende och inte är förenat
med kommunala investeringskostnader. Behovet av att bygga nya boendeformer kan
begränsas. Den kostnadsökning på kort sikt som nämnderna lyfter fram kommer inte
att kompenseras i ökad ram.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
För kvinnor och män som omfattas av personkrets 1- tillhörighet enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade kan förslaget innebära ökade
förutsättningar att leva ett självständigt liv. Insatsformen kan innebära minskade
behov och kostnader för kommunen att skapa olika boendeformer enligt Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:484

§ 250
Strategi med övergripande mål för att motverka
hemlöshet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram en plan för att
motverka hemlöshet. Arbetet ska ske i samverkan med vård- och omsorgsnämnden,
stadsbyggnadsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och
Torshälla stads nämnd.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår att socialnämnden har inkommit med en
skrivelse som påtalar behovet av en gemensam strategi för att motverka hemlöshet.
Nämnden bedömer att en strategi med övergripande mål för att motverka hemlöshet
är en kommungemensam fråga där ansvaret bör ligga hos kommunstyrelsen. Därför
har nämnden skickat ett underlag till en hemlöshetsstrategi till kommunstyrelsen. De
skriver i underlaget att kommunen behöver ta fram riktlinjer och rutiner innehållande
olika åtgärdsinsatser från flera delar av kommunens verksamheter samt viktiga
samverkansaktörer rörande området.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att frågan om hemlöshet är en
gemensam fråga i kommunen och att ett dokument av övergripande karaktär ska
beslutas av kommunfullmäktige. Däremot finns sakkunskapen i förvaltningarna som i
uppdraget möter människor i behov av bostad.
Socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Torshälla stads nämnd och
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden arbetar idag direkt med människor i
akut behov av bostad. Stadsbyggnadsnämnden och miljö- och
räddningstjänstnämnden berörs indirekt då de har ansvar för verksamhet som
socialnämnderna kan vara beroende av som planer, bygglov och brandskydd.
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Inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har det startat ett projekt
som handlar om att hitta nya former av boende för att hjälpa nyanlända att snabbare
komma in i etableringen. Effekten förväntas bli minst 50 nya bostäder för nyanlända
och samtidigt skapa ett system där privata eskilstunabor kan hyra ut bostäder genom
matchning. De ska även arbeta med attitydförändring gentemot privata fastighetsägare
för att lättare hitta bostäder till nyanlända i etablering. Projektets resultat är intressant
för flera delar av kommunens verksamhet som möter människor i behov av bostad.
Kommunledningskontorets synpunkter
Beredningen för socialt arbete lämnade en delrapport i augusti 2009 som handlade om
hemlöshet i Eskilstuna. En av beredningens rekommendationer var att i arbetet med att
motverka hemlöshet ska strategisk planering och policyansvar ligga på en kommunövergripande
politisk nivå. Kommunledningskontoret instämmer i den rekommendationen men
menar att kunskapen om frågan på djupet finns hos kommunens facknämnder och
därför bör arbetet ska där. En plan med övergripande mål bör däremot beslutas av
fullmäktige.
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod (2013:866).
Kommunledningskontorets mark och fastighet ansvarar för att ta fram riktlinjerna.
Målet är att erbjuda lämpliga bostäder till alla medborgare, hushåll och nya invånare
som passar deras behov och önskemål. Kommunstyrelsen har ansvar för
utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort. Den strategiska bostadsförsörjningen är ett
uppdrag för kommunledningskontoret och är samtidigt en nyckel till att kunna erbjuda
möjliga bostäder. Enligt lagen ska nya riktlinjer upprättas och antas av
kommunfullmäktige om förutsättningarna för de redan antagna riktlinjerna förändras.
Det är viktigt att kommuners riktlinjer för bostadsförsörjning och arbetet för att
motverka hemlöshet kompletterar varandra.
Kommunledningskontoret föreslår att socialnämnden får i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder, ta fram en plan för att motverka hemlöshet och återkomma till
kommunfullmäktige för beslut. I en eventuell ansvarfördelning kan även andra
nämnder pekas ut och handlingsplanen bereds då med en nämndremiss innan beslut.
Arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet ska ske med berörda
nämnder och bolag i kommunen. Det behöver även ske ett arbete med externa
myndigheter som kronofogden och med civilsamhället. Socialnämnden får återkomma
till fullmäktige med ett underlag för beslut. Eventuella rutiner och riktlinjer som
behövs beslutas av berörd nämnd.
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Finansiering
Arbetet med att ta fram en plan för att motverka hemlöshet ska ske inom nämndernas
befintliga ramar.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Göran Gredfors (M) samt Maria Chergui (V)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med
tilläggsyrkanden enligt följande;
 Att en kartläggning görs över hur många hemlösa det finns i Eskilstuna.
 Att det tydliggörs vilka grupper som ska inkluderas i planen.
Anton Berglund (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på Kim
Fredrikssons (SD) tilläggsyrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag med tillägg.



Sarita Hottis (S) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkanden.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget tilläggsyrkanden som yrkats av Kim
Fredriksson (SD) med flera. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla kommunledningskontorets förslag.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Kim
Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden ställs mot avslag till detsamma som
yrkats av Sarita Hotti (S). Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras tilläggsyrkanden.
______
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KSKF/2016:585

§ 251
Ansvar för kommunens flyktingmottagande
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-24 § 116 Eskilstuna kommuns organisation för
integration och flyktingmottagande upphävs.
2. Ansvaret för kommunens åtaganden enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen) flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
3. Finansieringen av flyktingmottagandet ska ske genom den statliga
schablonersättningen för nyanlända.
4. Ansvaret för flyktingguide/språkvän och föreningsmatchning flyttas från
kommunstyrelsen till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.
Projektmedel följer med uppdraget.
5. Reglementet för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kompletteras
enligt beslut i punkt 2 och 4.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga A).

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret
arbetar idag både strategiskt och operativt med flyktingmottagande och integration.
En del av de operativa verksamheterna har tidigare funnits på arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden. Kommunledningskontoret föreslår att de operativa
verksamheterna återförs till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för att
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där hitta synergier till andra verksamheter. Kommunledningskontoret ska behålla det
strategiska ansvaret för integration.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och
kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen vilket bland
annat innebär:
 Koncernstyrning
 Utvecklingsfrågor för koncernen (berör alla eller stora delar av
kommunkoncernen)
 Utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort
 Stödja kommunstyrelsen i uppföljnings- och uppsiktsplikten
 Politikernära uppgifter och stöd till olika politiska forum
I samband med översynen av kommunledningskontoret genomfördes en översyn av
det operativa arbetet med integration och flyktingmottagning. Arbetet innehåller flera
operativa delar som med fördel kan överföras till en facknämnd. Förslaget att flytta
ansvaret för flyktingmottagningen och arbetet med flyktingguide/språkvän till
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är ett sätt att renodla
kommunstyrelsen uppdrag men även att hitta synergier med andra verksamheter.
Finansiering
De medel som har använts till integrationsarbete på kommunledningskontoret har
varit tillfälliga projektpengar både externa och interna vilket har gjort det svårt att
bedriva ett långsiktigt arbete. För närvarande finns externa medel kopplat till projekt
för språkvän.
När integrationsarbetet bedrevs av dåvarande arbetsmarknads- och familjenämnden
(före 2012)användes det statliga anslaget för etableringsersättning. Det anslaget har
förändrats under åren beroende på hur stort ansvar kommunerna har haft. Nu får
återigen kommunerna ett allt större ansvar och anslaget från staten har ökat. En rimlig
finansiering av kommunens insatser för integration är genom det statliga anslaget.
Oavsett var ansvaret för integration och flyktingmottagning ligger så borde
finansieringen ska genom de medel vi får för att göra det vi är ålagda.
Från Migrationsverket får kommunen olika typer av ersättning bland annat finns en
schablonersättning som kommunen får per månad. En del av den ersättningen borde
ingå som finansiering för flyktingmottagandet. Förslaget är att arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsnämnden får ersättning från schablonersättningen med den faktiska
kostnaden för ansvaret för flyktingmottagandet och för flyktingguide/språkvän samt
föreningsmatchning. För 2017 beräknas den kostnaden vara 600 000 kronor.
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Utöver det följer de projektmedel som kommunen fått för integrationsarbete med till
arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden. Även ansvaret för att redovisa
projekten följer med.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno
Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ett
ändringsyrkande enligt följande;
 Att kommunen ges i uppdrag att aktivt arbeta för att befolkningsökningen anpassas efter
tillväxten av jobb, bostäder, utbildningsplatser samt möjligheten att inkludera nya som
befintliga invånare i samhällsgemenskapen.
Anton Berglund (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) yrkanden.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på
Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag med ändringsyrkande.



Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande.

Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag undantaget ändringsyrkandet som yrkats av Kim
Fredriksson (SD) med flera. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att
bifalla kommunledningskontorets förslag.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Kim
Fredrikssons (SD) med fleras ändringsyrkande ställs mot avslag till detsamma som
yrkats av Jimmy Jansson (S). Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras ändringsyrkande.
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Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jari Puustinens (M) förslag, innebärande att avslå ändringsyrkandet,
röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att bifalla
ändringsyrkandet, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Jari Puustinens (M) förslag mot 2 NEJ-röster för bifall
till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jari Puustinens (M) förslag, innebärande att
avslå ändringsyrkandet.
______
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KSKF/2016:132

§ 252
Plan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2017 - 2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2017-2021 antas.
2. Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa uppföljning i förvaltningars och
bolags delårs- och helårsrapporter.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har tagit fram ett
förslag till plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021.
Den ersätter det tidigare handikappolitiska programmet En kommun för alla, som
antogs av kommunfullmäktige 2001. Den nya planen innehåller förslag till målsättning
för tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen.
Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021 har remitterats till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och
beredningar för yttrande. Totalt har 17 yttranden kommit in.
Kommunledningskontoret har i planen valt att använda begreppet
funktionsnedsättning istället för funktionsvariation. Detta efter samråd med
representanter från rådet för funktionshinderfrågor och Eskilstunas
samarbetsorganisationer för funktionshinderfrågor (ESOF). De hänvisar till
Handikappförbundets rekommendation att använda det formella begreppet
funktionsnedsättning för att undvika otydlighet.

Finansiering
Tillgänglighetsarbetet ska rymmas inom den ordinarie verksamheten. Åtaganden från
planen ska beaktas i nämndernas och bolangens verksamhetsbudget för de kommande
åren.
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Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är
sedan 2009 styrande för funktionshinderspolitiken. Konventionen utgår från
grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering och varje individs
möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar.
Tillgänglighet är en del av den sociala och ekonomiska dimensionen i hållbar
utveckling.
Ett effektivt tillgänglighetsarbete handlar om fungerande socialt liv där det finns
service, mötesplatser, och trygghet samt möjlighet till delaktighet och inflytande över
vardagen för alla flickor och pojkar, kvinnor och män, vilket i sin tur bidrar till bättre
folkhälsa. Plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska också ses
som en viktig strategi för att uppnå en jämlik folkhälsa i Eskilstuna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2016:347

§ 253
Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
2016-2021
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antas.
2. Detta beslut ersätter Eskilstuna växer tillsammans - Handlingsplan för kulturpolitik i
Eskilstuna kommun 2012-2015 (KSKF/2011:367)

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksdon (SD) samt Anton Berglund (SD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för återremissyrkandet. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommuns kulturpolitiska
handlingsplan antogs på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2012.
Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle utvärderas och revideras i
samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats och en
ny plan har tagits fram, i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och
allmänhet under 2015 och 2016.
Det nya kulturpolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska vara
vägledande för kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan tydliggör
ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren.
Förslag till kulturpolitiskt program remitterades till samtliga nämnder och bolag,
politiska partier, kulturföreningar och studieförbund. Även allmänheten har haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
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Samtliga nämnder, Eskilstuna Kommunföretag AB och jämställdhetsberedningen har
inkommit med yttranden. Dessutom har två partier och åtta föreningar svarat. Utöver
det har det inkommit tio synpunkter från enskilda eskilstunabor.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Ett aktivt kulturliv där människor möts, skapar och upplever tillsammans är en grund
för en demokratisk utveckling. Det är viktigt att värna om både den konstnärliga
friheten och kulturens egenvärde. Det är allas tillgång till kultur som är viktig och inte i
vilken form kulturen tar sig uttryck. Samhällets aktörer måste stå upp för kulturen och
dess utövare även när människor blir provocerade över dess budskap och aldrig
acceptera när kulturutövare utsätts för hot och våld.
Det är flickor och pojkar, kvinnor och män i Eskilstuna som är i fokus för
kulturpolitiken. Kunskap om deras livsvillkor ligger till grund för fördelningen av
resurser. Ett rikt och spännande kulturliv gör Eskilstuna till en attraktiv plats att bo på,
verka i och besöka.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S), Annelie Klavins Nyström (M), Arne Jonsson
(C) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin
helhet.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med
tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden enligt bilaga C.
Kim Fredriksson (SD) yrkar, med instämmande från Anton Berglund (SD), i första
hand på att ärendet ska återremitteras. Om ärendet inte återremitteras meddelar Kim
Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) att de inte deltar i beslutet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om återremiss av ärendet.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag
med tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden, Liberalernas 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 kommunstyreslen därefter ta
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ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet mot Niklas Frykmans (L) förslag på
tillägg samt ändringar, Liberalernas förslag. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
______
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KSKF/2016:348

§ 254
Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
2016-2021
Bslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antas.
2. Detta beslut ersätter Eskilstuna rör sig - idrottspolitisk handlingsplan för
Eskilstuna kommun 2011-2015 (KSKF/2010:419)

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksdon (SD) samt Anton Berglund (SD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för återremissyrkandet. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommuns idrottspolitiska
handlingsplan Eskilstuna rör sig antogs på kommunfullmäktiges sammanträde i mars
2011. Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle utvärderas och revideras i
samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Den idrottspolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig har utvärderats och en ny plan
har, i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och allmänhet, arbetats
fram under 2015 och 2016.

Den nya idrottspolitiska planen ska vara vägledande för kommunkoncernens arbete
med idrott och motion. Förslag till plan tydliggör ansvar, prioriterade områden och
önskad utveckling under de kommande åren.
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Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 har remitteras till samtliga
nämnder och bolag, politiska partier, idrottsföreningar. Även allmänheten har haft
möjlighet att yttra sig över förslaget. Samtliga nämnder, Eskilstuna Kommunföretag
AB, Trygga Eskilstuna och jämställdhetsberedningen har inkommit med yttranden.
Tre enskilda kommuninvånare har lämnat synpunkter via en länk på eskilstuna.se och
tio föreningar har skickat in yttranden.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och det är en plats för alla.
Idrott och motion finns både organiserad och icke organiserad, ideell och
kommersiell. Det viktigaste är att flickor och pojkar, kvinnor och män i kommunen är
fysiskt aktiva och att kommunen skapar förutsättningar och möjligheter för att bedriva
verksamhet i egen regi, och framförallt för att föreningslivet ska kunna göra det.
Avsikten är att höja hälsotalen och bidra till ökad livskvalitet för flickor och pojkar,
kvinnor och män

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S), Annelie Klavins Nyström (M), Ulf Ståhl (M),
Arne Jonsson (C) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag i sin helhet.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med
tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden enligt bilaga C.
Kim Fredriksson (SD) yrkar, med instämmande från Anton Berglund (SD), i första
hand på att ärendet ska återremitteras. Om ärendet inte återremitteras meddelar Kim
Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) att de inte deltar i beslutet.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om återremiss av ärendet.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag
med tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden, Liberalernas 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 kommunstyreslen därefter ta
ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet mot Niklas Frykmans (L) förslag på
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tillägg samt ändringar, Liberalernas förslag. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
att ärendet ska avgöras idag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag i sin helhet.
______
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KSKF/2016:590

§ 255
Ansökan om stöd för uppbyggnad av ett årligt
kulturkonvent med namnet Folk och Kultur
Beslut
1. Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan.
2. 600 000 kronor belastar kommunledningskontorets driftsbudget för 2016
samt 400 000 kronor för 2017.
3. Kommunikationsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med arrangörerna
om villkoren för bidraget.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
november 2016. Av skrivelsen framgår att Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i
Sverige samt Länsmuseernas Samarbetsråd ansöker om 1 000 000 kronor från
Eskilstuna kommun för att etablera ett årligen återkommande kulturkonvent i
Eskilstuna med start den 7-10 februari 2018.
Deras avsikt är att under namnet Folk och Kultur skapa ett årligen återkommande
evenemang som ska vara en mötesplats och plattform för diskussioner och
nytänkande inom kulturpolitiken. Organisationerna vill sprida kunskap och främja en
levande debatt om konsten och kulturens roll i samhällsutvecklingen.
Eskilstuna kommun har genom kommunledningskontoret, kultur- och
fritidsförvaltningen samt Destination Eskilstuna AB fört diskussioner med
representanter för arrangörsorganisationerna. Arrangörerna representerar 65
medlemsorganisationer och tre samarbetsråd.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att Eskilstuna kommun ska bidra till
uppbyggnad av konventet. Det kan innebära många positiva effekter för Eskilstuna.
Konventet gynnar såväl besöksnäringen som de kreativa och kulturella näringarna,
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stärker Eskilstuna som evenemangstad, lyfter det lokala kulturlivet och stärker
Eskilstunas attraktivitet.
Bidraget till uppbyggnaden av konventet bör vara villkorat i ett avtal där arrangörerna
bland annat förbinder sig att arbeta för att konventet ska vara årligen återkommande
och inte kan flyttas från Eskilstuna till annan stad.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att Eskilstuna kommun ska bidra till
uppbyggnad av konventet.
Att stödja konventet går i linje med Eskilstuna kommuns riktlinjer för
samverkansöverenskommelser och varumärket Eskilstuna. Konventet förväntas leda
till att Eskilstuna får medial exponering samt ett stort antal besökare.
Ett kulturpolitiskt konvent med en del som riktar sig till branschen och en del som
riktar sig till allmänhet ger många olika positiva effekter för Eskilstuna.
Konventet gynnar besöksnäringens utveckling, i synnerhet med tanke på att det ska
vara ett årligen återkommande konvent med ett stort antal deltagare, men även
utvecklingen av de kreativa och kulturella näringarna.
Konvetentet stärker Eskilstuna som evenemangstad, där nya arenan och
Munktellstaden blir skådeplats, bara ett halvår efter arenans invigning. Eftersom
mässan har kulturbranschen som målgrupp kan det i sin tur stimulera till att ytterligare
andra kulturevenemang kan värvas till Eskilstuna.
Att sätta svensk kultur i fokus genom ett stort event i Eskilstuna kan även innebära ett
lyft för det gemensamma kulturlivet, lokala kulturaktörer och stimulera invånare att i
högre grad delta i kulturlivet. Det kan i sin tur leda till att stärka Eskilstunas
attraktivitet.
Bidraget till uppbyggnaden av konventet bör dock vara villkorat i ett avtal där
arrangörerna förbinder sig att:
- Arbeta för att konventet ska vara årligen återkommande,
- Att konventet inte flyttas från Eskilstuna till annan stad,
- Att Eskilstuna får bidra med eget innehåll i programmet,
- Att Eskilstuna syns i programmet som medarrangör.
- Att konventet ska vara miljöcertifierat och ha en inriktning som gynnar
jämställdhet och mångfald.
Arbetet med konventet ska ske i samverkan mellan DEAB, KFF och
kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret föreslår att hela bidraget belastar kommunledningskontoret
budget för 2016 samt 2017.
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Konsekvenser för hållbar utveckling
Ett krav från Eskilstuna kommun är att konventet ska miljöcertifieras.
Vidare ställer kommunen krav på att programmet ska präglas av jämställdhet och
mångfald.
Evenemanget stärker besöksnäringen, en av de prioriterade branscherna enligt
handlingsplan för fler jobb och fler i jobb samt kulturella och kreativa näringar.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Mona Kanaan (S) Arne Jonsson (C), Ingrid Sermeno Escobar (-)
samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på ändring enligt följande;
 Att kommunstyrelsen tillstyrker ansökan med totalt 700 000 kronor.
Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt
avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.



Annelie Klavins Nyströms (M) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Destination Eskilstuna AB
Kommunledningskontoret, kommunikation
Kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2015:453

§ 256
Samverkansöverenskommelse för elitidrott med Guif
Beslut
1. Av kommunledningskontorets anslag för ortsutveckling ska 75 000 kronor under
2016 och 75 000 kronor under 2017 avsättas för samverkansöverenskommelse
med Eskilstuna Guif.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna samverkanöverenskommelse
med Eskilstuna Guif.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
9 november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun tecknar årligen
flera samverkansöverenskommelser för ortsutveckling och varumärket
Eskilstuna. Syftet är att stärka lokala framgångsrika aktörer för att de ska ges
möjlighet att ytterligare utveckla och förbättra den verksamhet som de bedriver.
Samtidigt bidrar det positivt till ortens utveckling och det sprids kunskap om
Eskilstuna utanför kommunens gränser.
Kommunledningskontoret har utifrån riktlinjerna om
samverkansöverenskommelser fört diskussioner avseende elitidrott med
idrottsföreningar i Eskilstuna.
Riktlinjerna anger att bedömning ska ske utifrån följande kriterier:
 Verksamheten ska bidra till att öka kännedomen om Eskilstuna
 Verksamheten ökar antalet besökare till Eskilstuna och ha betydelse för
Eskilstuna som ort.
Utifrån riktlinjerna har följande avgränsningar gjorts:
Med elitidrott avses föreningar som har lag i högsta serien eller enskilda
idrottare på internationell nivå.
Samverkansöverenskommelse kan bli aktuella för de idrotter som
 lockar många deltagare,
 har stor publik,
 ger stor massmedial publicitet.
Motprestation ska ske i form av
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-
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Exponering och marknadsföring av platsen Eskilstuna på föreningarnas
webbplatser, sociala medier, i arenorna, på matchställ, i matchprogram.
Värdskap i form av information om Eskilstuna till besökande
motståndarlag inför resan till Eskilstuna, gott mottagande när lagen
anländer till Eskilstuna och att kunna svara på frågor om Eskilstuna.
Ambassadörsskap vid offentliga tillställningar i Eskilstuna. Ett gott
ambassadörskap för platsen Eskilstuna ska även ske vid intervjuer med
media.

Motprestation ska även ske i form av att aktivt arbeta för att utveckla följande
områden inom föreningen:
- Genusfrågor
- Mångfaldsfrågor
- Möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att utöva idrotten
- Minska föreningens miljöpåverkan
Föreningarna ska i övrigt uppfylla de krav som ställs i riktlinjerna för
samverkansöverenskommelser:
- Verksamheten ska i huvudsak ha sitt säte i Eskilstuna kommun.
- Föreningar ska uppfylla kriterierna för att vara berättigade till lokalt
föreningsstöd.
- Föreningarna ska ha hållbarhetspolicys som inkluderar miljö-, jämställdhetoch mångfaldsperspektiv.
- Föreningarna ska drivas seriöst och ha gjort rätt mot det allmänna,
- Föreningarna ska ha en verksamhet är förenlig med kommunens
värdegrund.
- Föreningarna ska följa god marknadsföringssed.
Eskilstuna Guif
Eskilstuna Guifs herrlag är etablerade i högsta serien och har gett Eskilstuna publicitet
under många år. Matcherna drar relativt stor publik och i varumärkes-undersökningen
anger många Eskilstunabor och boende i Mälardalen att de associerar Eskilstuna med
Guif. Eskilstuna Guif har ca 500 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år, varav cirka 300 är
pojkar och 200 är flickor.
2015/2016 slutade Eskilstuna Guif på en åttonde plats i elitserien.
Föreningen har under 2015-2016 haft en samverkansöverenskommelse med
kommunen. I överenskommelsen har föreningen åtagit sig att exponera Eskilstunas
platsvarumärke, att medverka som ambassadörer i olika sammanhang, att stå för ett
gott värdskap och arbeta för hållbar utveckling.
Redan 2015 påtalade Eskilstuna kommun brister i hur Guif uppfyllde villkoren i
samverkansöverenskommelsen. Parterna hade en diskussion inför 2016 där föreningen
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bland annat åtog sig att skicka in en planering inför det kommande året för att
förbättra samarbetet. Kommunen beslutade därför att fortsätta samarbetet, men att
teckna en ettårig överenskommelse (övriga elitföreningar fick treåriga
överenskommelser).
Föreningen har under säsongen 2015-2016 exponerat Eskilstuna på sina matchställ
och vid några tillfällen även använt konceptet EskilstunaEvolution i material inför
matcher och i sociala medier. Den samlade bedömningen är dock att de inte har
fullföljt sina åtaganden fullt ut i enlighet med samverkansöverenskommelsen.
Under avtalstiden har emellertid föreningen genomgått en omorganisation, bytt
kontaktpersonen vilket kan vara en del av förklaringen till att kommunikationen
mellan parterna blivit lidande.
Eskilstuna Guif är viktiga för Eskilstuna och får bra publicitet i lokal media med
många supporters i staden. De har genomfört omfattande förändringar och
anpassningar av sin organisation under det gångna året. Kommunledningskontoret vill
därför fortsätta ett samarbete via samverkansöverenskommelse, men med nya villkor.
Förslaget är att samverkansöverenskommelse ska tecknas med Eskilstuna Guif på
150 000 kronor men att utbetalningen delas upp på två tillfällen; 75 000 kronor betalas
ut 2016 och 75 000 kronor betalas ut våren 2017 förutsatt att föreningen lever upp till
samverkansöverenskommelsen.
Kommunledningskontoret och föreningen kommer tillsammans överens om villkoren
för uppföljning inför delbetalning två.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Samverkansöverenskommelser med lokala aktörer i Eskilstuna har ett tydligt socialt
och samhällsekonomiskt syfte. Att stödja lokala aktörer är ett verktyg för att nå målet
om en attraktiv stad som ger stolta invånare, lockar besökare, nya invånare samt
näringslivsetableringar.
Genom att utforma samverkansöverenskommelser med tydliga kriterier avseende
sociala och miljömässiga faktorer utgör överenskommelserna en påverkansmöjlighet
på lokala aktörer att aktivt arbeta med mångfalds-, genus-, och miljöperspektiv. I detta
fall avser samverkansöverenskommelserna två damlag och två herrlag.
De samhällsekonomiska effekterna är i första hand av mer långsiktig karaktär i form
av attraktivitet och kan vara svår att beräkna i exakta siffror.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
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Eskilstuna Guif
Kommunledningskontoret, kommunikation
Kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:277

§ 257
Parkeringsgarage inom kvarteret Nötknäpparen 22
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ett slutligt förslag angående stadsbyggnadsnämndens hyreskonsekvens,
investeringar och driftnetto redovisas till kommunstyrelsen under andra
kvartalet 2017.
2. Eskilstuna Kommunfastighet AB, stadsbyggnadsnämnden i samarbete med
kommunstyrelsen ges i uppdrag att gemensamt verka för att förbättra
driftnettot såväl genom att öka intäkterna som att minska kostnaderna.
3. I årsplan 2018 beaktas behov av ramförändring för stadsbyggnadsnämnden
grundad på ekonomisk bedömning av investering och driftkostnad.

Kommunstyrelsens beslut för egen del:
4. Kommunstyrelsen godkänner att Eskilstuna Kommunfastigheter AB
detaljprojekterar för byggnation av ett nytt parkeringsgarage enligt
byggnadsbeskrivningen, tillhörande ärendet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att av rubricering i ärendet framgår
det att ärendet nu omnämns som parkeringsgarage och inte som tidigare,
parkeringshus.
Slutligt förslag på utformning, hyreskonsekvens och ekonomiskt driftnetto redovisas
till kommunstyrelsen andra kvartalet 2017.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

57(89)

2016-11-29

Under vintern 2016 och våren 2017 kan detaljprojektering/upphandling och bygglov
samordnas på ett sådant sätt att byggstart beräknas kunna ske under sommaren 2017.
En förutsättning är att bygglov och entreprenadupphandlingen av garaget vinner laga
kraft samt att hyresavtal mellan Eskilstuna Kommunfastighet AB och
stadsbyggnadsnämnden föreligger under våren 2017.
Kommunfastighet har tagit fram ett förslag på ett garage i två plan där nedre planet är
en källarvåning och övre planet är ett parkeringsdäck, för totalt cirka 400 platser mot
dagens markparkering på cirka 190 platser.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 maj 2016 att:
1. Eskilstuna Kommunfastigheter AB fick i uppdrag att projektera, bygga och äga
nytt parkeringshus på Nötknäpparen 22.
2. Eskilstuna Kommunfastigheter AB i samverkan med kommunledningskontoret
och stadsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på programhandling för att parkeringshuset ska kunna påbörjas under
första halvåret av 2017. Tidsplanen gäller under förutsättning att bygglov vinner
laga kraft senast oktober 2016.
3. En kostnads- och intäktskalkyl presenteras för kommunstyrelsen senast tredje
kvartalet 2016. Kalkylen skulle tas fram gemensamt av Eskilstuna
Kommunfastigheter AB och stadsbyggnadsförvaltningen.
4. Kommunstyrelsen fick uppdraget att godkänna programhandling, kostnads- och
intäktskalkyl samt hyreskonsekvensbeskrivning.
5. Stadsbyggnadsnämnden fick i uppdrag att hyra parkeringshuset samt ansvara för
driften.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Annelie Klavins Nyström (M), Göran Gredfors
(M), Ulf Ståhl (M), Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Ingrid Sermeno Escobar (-) samt Maria Chergui (V) yrkar avslag på
kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets försslag med ett
tilläggsyrkande enligt följande;
 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att upphandla driften av parkeringsgaraget.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt avslag på
Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

58(89)

2016-11-29



Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras yrkande om avslag på
kommunledningskontorets förslag.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag
med tillägg.



Jari Puustinens (M) yrkande om avslag på Niklas Frykmans (L)
tilläggsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag mot avslag till det samma, som yrkats av Ingrid
Sermeno Escobar (-) med flera.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att bifall till Niklas
Frykmans (L) tilläggsyrkande ställs mot avslag till detsamma som yrkats av Jari
Puustinen (M). Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifall
kommunledningskontorets förlag. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat att avslå Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande.
______
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KSKF/2016:223

§ 258
Svar på motion - Utveckla Fristadsreservatet till
nytta för Eskilstunas invånare
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst två
möjliga vägar för Fristadsreservatets framtida användning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
november 2016. Av skrivelsen framgår att en motion har inkommit till
kommunfullmäktige den 17 mars 2016, § 59. Motionären yrkar att de historiska
byggnaderna liksom gårdens utemiljö ska bevaras som en helhet på nuvarande plats
och renoveras med kulturhistoriskt lämpliga metoder. Motionären yrkar vidare att
deltagande från hanterverksutbildningar bör undersökas samt att en plan för långsiktig
användning av området där gården blir öppen för besökare.
För kännedom redovisas också att två medborgarförslag lämnats under april 2016
också avseende Fristadsreservatet. De bägge behandlas gemensamt i ärende
(KSKF/2016:258).
Stadsbyggnadsförvaltningen har den 17 augusti 2016 (SBN 2016:266) beslutat föreslå
att motionen ska besvaras med att frågan om Fristadsreservatets bevarande och
framtida användning och utveckling bör utredas vidare samt att en åtgärds- och
utvecklingsplan bör tas fram.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 augusti 2016 (KFN/2016:88) beslutat föreslå
att motionen ska anses besvarad genom att det finns ett uppdrag hos
kommunledningskontoret att ta fram förslag på framtida utveckling av området.
Kommunledningskontoret instämmer i den utredning Stadsbyggnadsförvaltningen
gjort och redovisat i underlaget till svar rörande motionen. Kommunledningskontoret
vill därtill lägga att den kommande åtgärds- och utvecklingsplanen ska innehålla en
översiktlig redovisning av de ekonomiska konsekvenser åtgärder och planer kommer
att innebära.
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I arbetet med att ta fram en åtgärds- och utvecklingsplan bör de av motionären ställda
yrkandena om deltagande från hantverksutbildningar och långsiktig plan för området
undersökas och ingå i kommande utredning. Motionären yrkar även att såväl
byggnader som utemiljö på området ska bevaras som en helhet och på nuvarande
plats. Detta yrkande torde genom det föreslagna beslutet om vidare utredning och
planläggning med ekonomiska bedömningar inte kunna bifallas i detta skede.
Finansiering
Arbetet med föreslagen vidare utredning och åtgärds- och planarbete, sker inom
ramen för befintlig budget.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2016:258

§ 259
Svar på medborgarförslag - Bevara
Fristadsreservatets kulturhistoriska värde
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslagen anses besvarade.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst två
möjliga vägar för Fristadsreservatets framtida användning.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
november 2016. Av skrivelsen framgår att två medborgarförslag (KSKF/2016:258)
har lämnats in till kommunfullmäktige den 28 april 2016 § 100, bägge rörande
Fristadsreservatet, Vapensmeden 1 i Eskilstuna. De bägge förslagen behandlas som ett
ärende enligt beslut av kommunfullmäktige. För kännedom redovisas att en motion i
samma ärende väckts under mars 2016, (KSKF/2016:223).
I de två medborgarförslagen föreslås att fastigheten Vapensmeden 1 ska förbli i
kommunal ägo, att byggnader bevaras och rustas upp samt att byggnaderna ges en
aktiv användning som säkrar allmänhetens tillträde till byggnader och tomt.
Stadsbyggnadsnämnden har den 17 augusti 2016 (SBN 2016:266) beslutat föreslå att
medborgarförslagen bör besvaras med att frågan om Fristadsreservatets bevarande
och framtida utveckling bör utredas vidare samt att en åtgärds- och utvecklingsplan
bör tas fram.
Kultur- och Fritidsförvaltningen har den 23 juni 2016 (KFN/2016:107) beslutat
föreslå att medborgarförslagen ska anses besvarade genom att uppdrag finns hos
kommunledningskontoret att ta fram förslag på framtida utveckling av området.
Kommunledningskontoret instämmer i den utredning Stadsbyggnadsförvaltningen
gjort och redovisat i underlaget till svar rörande medborgarförslagen.
Kommunledningskontoret vill därtill lägga att den kommande åtgärds- och
utvecklingsplanen ska innehålla översiktlig redovisning av de ekonomiska
konsekvenser åtgärder och planer kommer att innebära.
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Finansiering
Arbetet med förslagen vidare utredning och åtgärds- och planarbete, sker inom ramen
för befintlig budget.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:363

§ 260
Svar på motion - Gångtrafikplan
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses vara besvarad.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta
fram en gångtrafikplan som en konkretisering av trafikplanen för Eskilstuna
kommun med start första halvåret 2018.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas förslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2016. Av skrivelsen framgår att en motion har inkommit till
kommunfullmäktige den 23 maj 2016 där det föreslås att stadsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram en gångtrafikplan i enlighet
med motionens intentioner. Motionären menar att cykel och kollektivtrafik lyfts fram i
strategiska planer och att gångtrafiken nu bör lyftas till samma nivå för att möta
gångtrafikanternas behov och ge möjlighet för gående att röra sig säkert, trygg och
smidigt. Särskilt lyfts äldre, barn och personer med funktionsvariationer.
Motionen har av kommunstyrelsen den 16 juni 2016 remitterats till
stadsbyggnadsnämnden och till Torshälla stads nämnd. Yttrandet över motionen
skulle överlämnas till kommunstyrelsen senast den 26 oktober 2016.
Både stadsbyggnadsnämnden och Torshälla stads nämnd ställer sig positiva till
motionen om en gångtrafikplan.
Stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till en gångtrafikplanplan
(fotgängarplan). Syftet skulle då vara att fortsätta konkretiseringen av
översiktsplanen/trafikplanen i en omfattning som liknar cykelplanen. Styrdokumentet
skulle då förtydliga fotgängares olika behov och förbättringsåtgärder för att bidra till
en attraktiv, tillgänglig och säker stad. Det finns flera goda exempel på gångplaner från
andra kommuner där Stockholms stad är en föregångare. Dessutom finns en
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fördjupning i Sveriges kommuner och landstings (SKLs), Trafikverkets och Boverkets
serie ”TRAST – Trafik för en attraktiv stad” som heter ”gångbar stad” vilken är
lämplig att basera en gångplan på. Även Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med
stadsläkning, centrumvision med mera är viktigt att införliva i en gångplan.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser dock att detta arbete inte kan startas förrän tidigast
2018. Skälen till detta är att resurser bland annat behövs för att färdigställa
kollektivtrafikplanen, som också är en viktig fördjupning utifrån trafikplanen, samt att
färdigställa en trafiksäkerhetsplan som är en viktig komponent i Strategin för trygghet
och säkerhet.
Stadsbyggnadsförvaltningen jobbar redan idag aktivt med fotgängares behov och
proritetet i staden. Exempel på detta är upphöjda passager ur trafiksäkerhetssynpunkt
samt upprustningen av BM-stråket som ett attraktivt och trygghetsskapande projekt.
Det är viktigt att arbetet med en gångplan får brett stöd och delaktighet från flera
förvaltningar. Barn och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och
Vård- och omsorgsförvaltningen är tre exempel på förvaltningar utifrån
barnperspektiv, kultur/fritid samt hälsa/trygghet/delaktighet som bör ha starka
intressen i att stadens fotgängare i alla åldrar ges rätt förutsättningar att vistas i staden.
Torshälla stads nämnd är positiv till att en gångtrafikplan tas fram för Eskilstuna
kommun. Nämnden arbetar aktivt med fotgängarperspektivet i sitt stadsutvecklingsarbete och välkomnar en tydlig kommungemensam strategi för att utveckla
goda förutsättningar för gående och uppmuntra gångtrafik. Det främjar folkhälsa och
kan öka tillgängligheten i stadsmiljön. Särskilt fokus bör vara på barn, äldre och
personer med funktionsvariation. Jämställdhetsperspektivet bör även lyftas särskilt
eftersom kvinnor, i större utsträckning än män, väljer gång som transportmedel.
Gångtrafikplanen bör tas fram utifrån ett brett perspektiv, där även perspektiven
motion och fritid bör ingå.
Eskilstuna kommun har idag en trafikplan och cykelplan, som är en fördjupning av
trafikplanen. Arbete pågår med att ta fram en kollektivtrafikplan. Genom framtagande
av en gångtrafikplan skapas förutsättningar för en helhetssyn på samtliga trafikslag.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Förbättrade förutsättningar för gångtrafik ska gynna framkomlighet för gångare i en
tätare stad, folkhälsa, stärka invånarnas trafiksäkerhet samt upplevelse av trygghet,
skapa säkrare skolvägar, minska risken för fallolyckor i stadsmiljön och öka
tillgängligheten inte minst för äldre och personer med funktionsvariation.
Genom att främja transportmedlen såväl gående som cyklister, skapas positiva
miljöeffekter. Det är viktigt att ge båda transportmedlen god tillgänglighet utan att,
som ofta är fallet idag, direkt konkurrera med varandra om utrymmet.
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En gångtrafikplan kopplar an till pågående och befintliga strategiska planer i
Eskilstuna kommun så som Folkhälsa, Tillgänglighet och Idrottspolitisk plan.

Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar på motionen ska bifallas i beslutspunkt 1. Niklas Frykman
(L) yrkar vidare bifall till punkten 2 i kommunledningskontorets förslag.
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag i sin helhet, det
vill säga att motionen anses besvarad i beslutspunkt 1.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) yrkande bifall till kommunledningskontorets förslag i sin
helhet.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till motionen, Liberalernas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
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KSKF/2016:216

§ 261
Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med
åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska
ohälsa
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers
ohälsa, utifrån den inledande beskrivningen i motionen och med
kommunledningskontorets tillägg nedan, bifalls.
2. Utredningen ska identifiera nödvändiga insatser, åtgärder och aktiviteter som
behövs för att förbättra flickors och unga kvinnors psykiska hälsa, samt lämna
förslag på inom vilka nämnder dessa ska genomföras. Utredningens förslag ska
beaktas i kompletterande årsplan, verksamhetsplaner och budget för 2018.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna utredningen. Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla Stads nämnd, samt vård- och
omsorgsnämnden ska avsätta resurser för att bidra till genomförandet av
utredningen.
4. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med
åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa avslås.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat
Nemrud (V), Alar Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har
den 15 mars 2016 lämnat in en motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för
att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa.
Motionärerna yrkar på att:
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1. Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers ohälsa, utifrån den
inledande beskrivningen i motionen
2. Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga
tjejers psykiska hälsa.
Ärendet remitterades från kommunfullmäktige den 17 mars 2016 för beredning på
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur motionen till barn- och
utbildningsnämnden, jämställdhetsberedningen, socialnämnden, Torshälla Stads
nämnd, vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrandena skulle vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 september 2016. Samtliga nämnder har
inkommit med yttrande. Jämställdhetsberedningen har svarat att de avstår från att
lämna yttrande.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret instämmer med motionärernas konstaterande att alltför
många flickor och unga kvinnor upplever och lever med psykisk ohälsa i kommunen.
Det är ett stort samhällsproblem som måste tas på allvar och arbetas mot med såväl
punktinsatser och långsiktigt förebyggande arbete.
Orsakerna till den psykiska ohälsan kan variera från individuella problem/anledningar,
till samhälleliga strukturer, såsom exempelvis ökade krav på individen i samhället,
bristande jämställdhet, maskulinitetsnormer, våld och hedersförtryck.
Orsakerna till den psykiska ohälsan är viktiga att känna till, framförallt för att kunna ge
ett adekvat stöd till individen. Men också för att kunna sätta frågan om psykisk ohälsa
i ett större sammanhang och därmed kunna arbeta långsiktigt förebyggande på det sätt
som motionärerna föreslår.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas
förslag att kommunen ska utreda orsakerna till unga tjejers psykiska ohälsa, utifrån den
inledande beskrivningen i motionen och med kommunledningskontorets tillägg nedan.
Utredningen ska samordnas av kommunledningskontoret, eftersom flickors och unga
kvinnors psykiska hälsa är en strategiskt viktig folkhälsofråga. Men utredningen ska
göras i nära samverkan med förvaltningar med verksamheter där man möter flickor
och unga kvinnor med psykisk ohälsa. Det vill säga, arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla Stads nämnd samt vård- och
omsorgsnämnden ska avsätta resurser för att bidra till genomförandet av utredningen.
I rapporten från 2016 års satsning på feriepraktik för ungdomar mellan 16 och 18 år
står att läsa att feriepraktiksamordningen har uppmärksammat en ökad ohälsa hos de
unga de möter. 2015 uppgav 54 ungdomar att de hade kontakt med socialtjänsten när
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de sökte feriepraktik (åtta procent), i år uppgav 214 ungdomar detta (11 procent).
Ingen könsuppdelad statistik finns i denna del av rapporten. Vid uppföljningar av
arbetsplatser och i samtal med ungdomar har ohälsan framkommit, enligt rapporten.
Flera ungdomar har haft svårigheter att klara av sin feriepraktik eller visade symptom
som många handledare hade svårigheter att bemöta. Feriepraktiksamordningen
föreslår en fördjupad undersökning i målgruppen. Detta menar
kommunledningskontoret är en anledning till att undersökningen av flickors och unga
kvinnors psykiska hälsa behöver involvera många olika kommunala verksamheter.
Viktigt är att synpunkter och kunskap från målgruppen själv inhämtas på lämpligt vis
(till exempel genom intervjuer, fokusgrupper eller enkäter) och det ska ovan nämnda
förvaltningar bland annat bidra med i utredningen.
Utredningen bör omfatta målgruppen flickor och unga kvinnor upp till cirka 24 års
ålder, eftersom åldersgruppen 20-24 år uppvisar den högsta ökningen av den psykiska
ohälsan enligt barn- och utbildningsnämnden.
Kommunledningskontorets uppfattning är att utredningen inte bör omfatta pojkar och
unga män, eftersom det riskerar att förskjuta fokus från det problem som
motionärerna pekar på och de förändringar de vill åstadkomma. De kunskaper som
redan finns om flickors och pojkars psykiska ohälsa visar att särskilda insatser behövs
för flickor för att minska skillnaderna i hälsa. Förbättrade insatser för att öka flickors
och unga kvinnors psykiska hälsa kommer även att gagna pojkar och unga män, inte
minst ett långsiktigt förebyggande arbete för att skapa hälsofrämjande samhälleliga
strukturer som exempelvis ett mer jämställt samhälle fritt från våld och hedersförtryck.
Utifrån kommunens begränsade resurser finns också en risk att en utredning som
omfattar både flickor och pojkar vid behov av prioriteringar lyfter fram insatser,
åtgärder och aktiviteter som riktar sig till pojkar och unga män, eftersom deras
psykiska ohälsa oftare tenderar att leda till utåtriktat agerande och våldshandlingar. Då
faller motionens intentioner.
Kommunledningskontoret påpekar att vi redan vet en hel del om orsakerna till den
psykiska ohälsan, det visas bland annat i rapporten Hur mår barn och unga i Eskilstuna?
En lägesrapport om folkhälsa 2015, till viss del i yttrandet från barn- och
utbildningsnämnden, samt i forskning och rapporter från olika myndigheter och
organisationer. Den webbenkät om våldsutsatthet som under november 2016 går ut
till elever i årskurserna 6 till och med 3 i gymnasiet från Trygga Eskilstuna kommer att
ge ytterligare kunskap. Det är därför viktigt att utredningen inte fastnar i kartläggning
av orsakerna till den psykiska ohälsan, utan snarare blir en samlad kartläggning av
behoven hos flickor och unga kvinnor med psykisk ohälsa som olika typer av
kommunala verksamheter möter.
Kommunledningskontorets uppfattning är att kommunen behöver vässa sitt arbete
med att upptäcka och identifiera dessa flickor och unga kvinnor, samt att ge dem
adekvat stöd eller förmedla kontakter till andra instanser som kan ge stöd.
Utredningen blir därför ett verktyg för att identifiera vilket stöd som behövs och om
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de olika stöd som kommunen erbjuder är rätt dimensionerade, till exempel utifrån de
ökade kraven på elevhälsan i skollagen från 2011 som barn- och utbildningsnämnden
beskriver i sitt yttrande.
Utredningen ska identifiera nödvändiga insatser, åtgärder och aktiviteter – befintliga
och nya, långsiktiga och punktvisa - som behövs för att förbättra flickors och unga
kvinnors psykiska hälsa, samt lämna förslag på inom vilka nämnder dessa insatser,
åtgärder och aktiviteter ska genomföras. Utredningens förslag ska beaktas i
kompletterande årsplan, verksamhetsplaner och budget för 2018.
Utredningen ska lyfta blicken från den enskilda individen och ser till de samhälleliga
strukturer som bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland flickor och unga kvinnor.
När frågan om den psykiska ohälsan sätts i ett större sammanhang av ojämställdhet,
hedersförtryck, maskulinitetsnormer och våld kan kommunen flytta fram positionerna
och göra verklig skillnad på lång sikt för flickor, pojkar, unga kvinnor och unga män.
Det är också en av anledningarna till att utredningen bör hållas samman centralt, av
kommunledningskontoret.
Finansiering
Utredningen kan genomföras med befintliga personella resurser på
kommunledningskontoret och övriga förvaltningar. Utredningens förslag på
nödvändiga insatser, åtgärder och aktiviteter – befintliga och nya, långsiktiga och
punktvisa - som behövs för att förbättra flickors och unga kvinnors psykiska hälsa, ska
beaktas i kompletterande årsplan, verksamhetsplaner och budget för 2018.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Enligt Socialstyrelsens rapport Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och
ungas hälsa, vård och omsorg 2013 rapporterar allt fler ungdomar psykiska besvär som oro
eller ängslan. Sådan självrapportering är ett varningstecken för senare psykisk
sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. Det fanns
också ett samband mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och problem med
försörjning och familjebildning. Den ökning i psykisk ohälsa som skett bland
ungdomar har fört med sig att fler ungdomar behöver psykiatrisk vård och har
försämrade möjligheter att etablera sig i samhället. På sikt kan en ökande grupp av
psykiskt sjuka barn och ungdomar utgöra ett växande folkhälsoproblem.
En utredning enligt kommunledningskontorets förslag ovan och en handlingsplan
med fokus på att förbättra flickors och unga kvinnors psykiska hälsa bidrar till en
förbättrad folkhälsa, ökad jämställdhet och stärker Eskilstuna kommuns
trygghetsarbete och arbete med barnrättsperspektivet. Utredningen och
handlingsplanen kan också bidra till ett mer effektivt arbete med bättre måluppfyllelse
för den berörda målgruppen.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till punkterna 1-3 i kommunledningskontorets förslag.
Därefter yrkar Maria Chergui (V) avslag på punkten 4 i kommunledningskontorets
förslag till förmån för Vänsterpartiets förslag enligt följande;
 Bifall till punkten i motionen som säger att det ska upprättas en handlingsplan med åtgärder
för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkanden om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Maria Chergui (V) yrkande om bifall till punkterna 1-3 i
kommunledningskontorets förslag samt bifall till punkten i motionen som
säger att det ska upprättas en handlingsplan med åtgärder för att förbättra
unga tjejers psykiska ohälsa, Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.
______
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KSKF/2016:345

§ 262
Svar på motion - Handlingsplan mot hedersförtryck
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens förslag om att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck avslås
med hänvisning till att det ingår i Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017.
2. Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och
utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur
utbredd hederskulturen är bland unga avslås.
3. Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck i en kommunövergripande samverkansgrupp, utifrån
intentionerna i motionens tredje förslag.
4. Motionens förslag om att medarbetare inom berörda förvaltningar ska utbildas
för att öka kunskapen och skapa samsyn i arbetet mot hedersrelaterat våld
bifalls.
5. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett
samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som
utsätts för hedersrelaterat förtryck avslås.
6. Ekonomiska resurser för utbildningsinsatser om hedersvåld och förtryck
avsätts i budgeten för 2018 i samband med att årsplan och kompletterande
årsplan antas.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen i sin
helhet. Skriftig reservation lämnas (bilaga).
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet
till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har
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den 9 maj 2016 lämnat in en motion – Handlingsplan mot hedersförtryck. Ärendet
remitterades den 26 maj 2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur den 22 juni 2016 motionen till
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla Stads nämnd, samt vård- och
omsorgsnämnden för yttrande senast 26 oktober 2016. Samtliga nämnder har lämnat
yttranden.
Motionärerna yrkar på följande:
1. Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck.
2. Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att
genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen
är bland unga.
3. Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda
myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck.
4. Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen
och skapa samsyn.
5. Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra
aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat
förtryck.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret instämmer med övriga nämnder i att motionens förslag om
att kommunen bör inrätta en särskild handlingsplan mot hedersförtryck bör avslås.
Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive att bli gift mot sin vilja och kvinnlig
könsstympning, ingår redan i handlingsplanen Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 20152017. Enligt denna ska alla förvaltningar och bolag ha relevanta och uppdaterade
riktlinjer och rutiner för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat
våld och förtryck.
Det är snarare där fokus bör läggas nu, på att samtliga verksamheter som möter
kvinnor och män, flickor och pojkar som riskerar att utsättas för eller utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck, verkligen har aktuella rutiner och riktlinjer för
arbetet. Så att verksamheterna kan gå från ord till handling, ge snabbt och tryggt stöd
till alla som behöver det, samt arbeta förebyggande mot hedersförtryck.
Riktlinjer och rutiner ska alltid utgå från att värna den utsattas mänskliga rättigheter.
Vid kollision mellan kulturella särdrag och föräldrars rätt till uppfostran ska
utgångspunkten för lösningarna på problemen alltid vara den utsatta flickan eller
pojkens mänskliga rättigheter. Våld och förtryck kan aldrig accepteras med hänvisning
till religion, seder och traditioner. För att uppnå denna samsyn i kommunen bör
arbetet med att ta fram relevanta och uppdaterade riktlinjer och rutiner för arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck samordnas och stödjas av den kvinnofridsutvecklare
som anställs på socialförvaltningen från januari 2017.
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Under 2017 är det dags att starta arbetet med att revidera handlingsplanen Eskilstuna –
en FriStad för kvinnor och då kan avsnitten om arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck förstärkas.
Kommunledningskontoret instämmer i övriga nämnders synpunkt att motionens
förslag om att ge i uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att genomföra en
kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen är bland unga bör
avslås. Motivet är detsamma som ovan, det är inte mer kartläggningar som behövs,
utan mer handling och aktiva åtgärder.
Kommunledningskontoret har under 2016 tillsammans med socialförvaltningen
sammanställt en kartläggning: Omfattningen av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära
relationer i Eskilstuna kommun 2015. Enligt kartläggningen, som i de delar som berör
hedersrelaterat våld och förtryck gjorts i form av uppskattningar utifrån nationella
undersökningar, är det rimligt att anta att drygt 400 unga kvinnor och 250 unga män i
Eskilstuna i åldern 16-25 år kan leva under en form av hedersförtryck. Detta i form av
att de upplever att föräldrar, religion eller kultur sätter gränser för dem i valet av
äktenskapspartner. Knappt 400 kvinnor i Eskilstuna kan vara könsstympade, nästan en
femtedel av dem (18 procent, drygt 70 flickor) kan vara under 18 år. Däremot går det
inte att göra någon uppskattning, varken för riket eller i Eskilstuna, av hur många
flickor och unga kvinnor som riskerar att bli könsstympade. I kartläggningen
konstateras också att det troligtvis finns både flickor och pojkar i kommunen som
riskerar att giftas bort mot sin vilja. Kartläggningen kommer att presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämnden under hösten, samt spridas till
tjänstemannaorganisationen via internportalen.
Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med motionens tredje förslag att
socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck i en koncernövergripande samverkansgrupp utifrån intentionerna i motionens
tredje förslag. Socialnämnden kommer från och med 2017 att få ett
koncernövergripande ansvar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive
hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkansgruppen bör därför ledas av den nya
kvinnofridsutvecklaren som anställs på socialförvaltningen från och med 3 januari
2017. Samverkansgruppens sammansättning, mandat och uppdrag får av
kvinnofridsutvecklaren utredas och fastslås utifrån en behovsinventering hos
förvaltningar och bolag, samt eventuellt externa samverkanspartners, myndigheter och
organisationer. Kommunledningskontoret har erfarenheter från ett tidigare
kommunövergripande nätverk som också behöver beaktas i formandet av en ny
samverkansgrupp.
Den nya samverkansgruppen kommer att vara ett stödjande nätverk för samsyn,
samordning av insatser och informationsutbyte. Ett nätverk där frågor om
hedersrelaterat våld och förtryck kan lyftas, för att identifiera hur och var i eller
utanför den kommunala organisationen frågan behöver aktualiseras för att finna sin
lösning.
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Kommunledningskontoret föreslår att motionens fjärde förslag, om att medarbetare
inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen och skapa samsyn, bifalls.
Medarbetare i verksamheter som möter kvinnor och män, flickor och pojkar som
riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck behöver ha
kunskap om hur de hanterar situationen för att ge stöd och hjälp på ett snabbt och
tryggt sätt. På grund av det hedersrelaterade våldet och förtryckets kollektiva karaktär,
och den därmed medföljande risken för större legitimitet för våldet hos offrets nära
omgivning, behöver man ofta använda andra metoder än i arbetet mot våld i nära
relationer. Behovet av utbildning för dem som arbetar i dessa verksamheter kommer
att identifieras i arbetet med att ta fram nya riktlinjer och rutiner för arbetet mot
hedersrelaterat våld. Frågan om behovet av utbildningssatsningar kommer också
naturligt att lyftas i samverkansgruppen som nämns ovan.
I och med att frågan om hedersvåld inte lyfts specifikt på koncernnivå under de
senaste åren är kommunledningskontorets bedömning att det finns ett uppdämt behov
av kunskap om hedersförtryck och verksamma metoder mot det i organisationen.
Kommunledningskontorets bedömning är därför att dessa utbildningsinsatser kommer
att kräva extra finansiering från 2018.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens femte förslag, att Eskilstuna
kommun ska ta initiativ till att inleda ett samarbete med andra aktörer för att inrätta en
hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck, avslås. En hjälptelefon
kräver resurser och kompetens för att hållas igång, för att de utsatta ska få det stöd
som de behöver och förväntar sig. Flera ideella organisationer driver redan
motsvarande stödtelefoner.
Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 ett regeringsuppdrag att förebygga
hedersrelaterat våld och förtryck. De har en stödtelefon för yrkesverksamma dit
medarbetare inom exempelvis skola och socialtjänst kan vända sig för att få stöd i
ärenden som rör hedersproblematik, se www.hedersfortryck.se.
På sin webb har de också en uppdaterad lista över organisationer dit utsatta personer,
både flickor och pojkar, kan vända sig. Kommunledningskontoret föreslår att
Eskilstuna kommun hänvisar till den på sin webb och sprider kunskap om den hjälp
som går att få via dessa organisationer.
Överst på listan nämns dock att den drabbade ska vända sig till skolpersonal,
socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen. Det betyder att kommunens
medarbetare behöver ha kunskap för att kunna hantera när brukare, elever och
invånare med flera kontaktar dem i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck.
Kunskap som behöver fullas på enligt ovan. Viktigt är att i detta sammanhang komma
ihåg Eskilstuna Direkts roll, att deras medarbetare också behöver kunskap så att de
kan hänvisa utsatta till rätt instans.
Kommunledningskontorets uppfattning är att kommunens resurser används mer
effektivt om de går till kompletterande utbildningar för medarbetare i verksamheter
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

75(89)

2016-11-29

som möter personer som riskerar att utsättas eller utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck, samt till bättre samordning och mer samverkan, både inom den kommunala
organisationen och med andra myndigheter/organisationer, än till att starta en ny
stödtelefon.
Finansiering
För att starta och driva en ny kommunövergripande samverkansgrupp för arbetet mot
hedersförtryck behövs resurser, främst i form av tid/personalresurser från berörda
förvaltningar och/eller bolag. Dessa resurser behöver dimensioneras och avsättas
utifrån en inledande behovsinventering som visar på hur gruppen ska sättas samman,
vilket mandat och uppdrag den ska ha. Behovsinventeringen bör göras av den nya
kvinnofridsutvecklaren på socialförvaltningen, som också bör leda arbetet i
samverkansgruppen.
I och med att frågan om hedersvåld inte lyfts specifikt på koncernnivå under de
senaste åren är kommunledningskontorets bedömning att det finns ett uppdämt behov
av att fylla på med kunskap om hedersförtryck och verksamma metoder mot det i
organisationen. Kommunledningskontorets bedömning är att dessa utbildningsinsatser
kommer att kräva extra finansiering från 2018. Hur mycket resurser som krävs får
specificeras i samband med arbetet med årsplan och kompletterande årsplan för 2018.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet för social uthållighet.
Ett jämställt samhälle fritt från våld leder till bättre livsvillkor och en bättre folkhälsa
för flickor och pojkar, kvinnor och män, samt transpersoner. Ett jämställt samhälle
fritt från våld ger bättre förutsättningar att nå även övriga strategiska mål om höjd
utbildningsnivå, fler i jobb och att göra Eskilstuna till en attraktiv stad och landsbygd.
Ökad samverkan och samsyn i kommunkoncernens arbete mot hedersrelaterat våld
och förtryck bidrar till en mer effektiv resursanvändning, organisation och bättre
måluppfyllelse.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till punkterna 1, 3-6 i kommunledningskontorets
förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) bifall till motionens förslag i punkten 2,
enligt följande;
 Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och
utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd
hederskulturen är bland unga bifalles.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag i sin helhet.



Niklas Frykmans (L) yrkande om bifall till motionen i sin helhet, Liberalernas
förslag.



Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till punkterna 1-3 i
kommunledningskontorets förslag samt bifall till motionens förslag i punkten
2.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till
kommunledningskontorets förslag mot bifall till Liberalernas förslag, undantagen
punkten 2, som yrkats av Niklas Frykman (L).
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att Jimmy
Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag i
punkten 2 ställs mot bifall motionens förslag, som yrkat av Kim Fredrikssons (SD)
med flera. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa bifall till kommunledningskontorets förslag mot
bifall till Liberalernas förslag undantaget punkten 2. Ordförande finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.
Därefter ställer ordföranden bifall till kommunledningskontorets förslag i punkten 2
mot bifall till motionens förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i
enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommuneldningskontorets förslag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att bifalla
kommunledningskontorets förslag i punkten 2, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att bifalla
motionens förslag i punkten 2, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Sarita Hotti (S)
Lars-Göran Karlsson (S)

Ja
X
X

Nej

Avstår
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Nina Tuncer (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

3

0

Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) förslag mot 3 NEJ-röster för bifall
till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande
bifall till kommunledningskontorets förslag i punkten 2.
______
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KSKF/2016:516

§ 263
Yttrande över betänkandet - Kraftsamling mot
antiziganism SOU 2016:44
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande och
översänder Eskilstuna kommuns remissyttrande över betänkandet Kraftsamling mot
antiziganism (SOU 2016:44) till Kulturdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har fått betänkandet
Kraftsamling mot antiziganism för yttrande. Regeringen beslutade den 20 mars 2014
att inrätta Kommissionen mot antiziganism för att komplettera och förstärka
samhällets insatser mot antiziganism. Kommissionens arbete resulterade i detta
betänkande i syfte att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska
gruppen och samhället i övrigt. Ett antal rekommendationer lämnas till regeringen
genom betänkandet.
Kommunledningskontorets synpunkter
Även om merparten av förslagen riktas till regeringens insatser och ligger under
regeringens domän över vad som kan påverkas anser kommunledningskontoret att det
är av största vikt att svara på remissen. Den viktigaste och största invändningen mot
betänkandet är just avsaknad av rekommendationer till kommunerna som till syvende
och sist är den instans som på den lokala nivån har den största makt att påverka.
Arbetet med romska brobyggare har skett i 10 kommuner i Sverige däribland
Eskilstuna som fått förmånen att bedriva det med statligt stöd. Det har visat att frågan
är angelägen och att det har funnits och fortfarande finns många kunskapsluckor när
det gäller antiziganism.
Det vittnar också själva begreppet antiziganism som trots en mångårig användning
inte har fått fäste bland allmänheten, och inte ens i myndighetsspråket.
En fråga där antiziganism har yttrat sig på ett påfallande sätt är utsatta EU-medborgare
som, med undantag i större städerna, nästan huvudsakligen är romer från östra
Europa. Utmaningen vilade i första hand på kommunerna som utan klara riktlinjer
och ställningstaganden försökte lösa den på olika sätt. Det är svårt att föreställa sig att
en annan utsatt grupp skulle lämnats åt sitt öde på samma sätt och bli behandlad utan
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en minsta ansträngning om ett rättighetsbaserat förhållningssätt från
myndighetssverige som romerna. Kommunerna behöver tydligare riktlinjer och statligt
stöd i form av bidrag och expertis för att bemöta utmaningen på ett humant sätt för
alla människor som tillfälligt eller permanent vistas i kommunen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Kulturdepartementet
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KSKF/2016:460

§ 264
Yttrande över förslag till upphävande av
strandskydd vid små sjöar och vattendrag
Beslut
Eskilstuna kommun föreslår att Länsstyrelsen upphäver eller ändrar omfattningen av
strandskyddet vid de vattendrag i Eskilstuna kommun som framgår av lista, tillhörande
ärendet. Yttrandet översänds till Länsstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
november 2016. Av skrivelsen framgår att Länsstyrelsen i Södermanland har givit
länets kommuner möjlighet att utifrån GIS-baserat underlag ge förslag på var i
respektive kommun, som man anser att det är motiverat att upphäva strandskyddet vid
mindre sjöar och vattendrag helt eller delvis.
Områdena bör omfatta strategiskt utvalda och motiverade delar av kommunen och
normalt inte enskilda fastigheter. Länsstyrelsen hänvisar till en vägledning från
Naturvårdsverket, där det bland annat framgår att små vattendrag i snitt är smalare än
två meter och att en liten sjö bör vara mindre än en hektar. Om det finns natur- och
eller rekreationsvärden utmed dessa små sjöar och vattendrag, bör strandskyddet
behållas för aktuellt område. Områden med annan form av områdesskydd bör behålla
strandskydd. Kommunen har möjlighet att återkomma med fler förslag framöver.
Eskilstuna kommun föreslår en lista med vattendrag, främst intill jordbruksmark, där
strandskyddet upphävs. Eskilstuna kommun ämnar återkomma med en
kompletterande lista på vattendrag i skogs- och annan mark som inte är
jordbruksmark, efter att man genomfört en översiktlig inventering av dessa. Här
behöver strandskyddet utformas så att det säkerställer generella natur- och
rekreationsvärden vid små rinnande vatten.
I Eskilstuna kommun har en styrgrupp bildats med representanter för
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kommunledningskontoret. Projekt och GISavdelningen har gjort en kartografisk analys och ett förslag har tagits fram inom
Kommunledningskontoret. Information har lämnats och diskussion har skett med
tjänstemän på park- och natur- och med byggavdelningen på
stadsbyggnadsförvaltningen. Under arbetets gång har kommunalrådsberedningen,
kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsbyggnadsnämnden fått information om
ärendet.
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Finansiering
Stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret bekostar
utredningsarbetet. I nästa skede genomförs en inventering av små vattendrag inom
stadsbygden och de utpekade stråk som finns i Översiktsplan 2030. Denna bekostas av
Kommunledningskontoret.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Om länsstyrelsen fattar beslut enligt kommunens förslag, kommer områdesskyddet i
Eskilstuna bli mer relevant för de skyddsbehov som finns.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Länsstyrelsen
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KSKF/2016:536

§ 265
Yttrande över remiss av kollektivtrafik för
Västmanland -Trafikplan 2030
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 1 november 2016, antas.
Yttrandet översänds till Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
november 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun ser stråket VästeråsEskilstuna som högt prioriterat att utveckla och att det är viktigt att gemensamt inom
regionen verka för att åtgärderna i Trafikverkets nyligen genomförda
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket genomförs. Västmanlands
kollektivtrafikmyndighet har deltagit i det arbetet och ställt sig bakom slutligt
åtgärdsförslag och handlingsplan i Åtgärdsvalsstudien. Att Trafikplan 2030 driver
andra åtgärder, järnvägssträckningar och trafikupplägg för stråket är inte hanterbart.
Trafikplan 2030 måste därför revideras i dessa stycken för att stämma med
Kollektivtrafikmyndighetens egna redan utförda arbete i Åtgärdsvalsstudien.
Eskilstuna kommun vill också framföra vikten av god trafikering med tåg till
Enköping via Mälarbanan samt målbilden om 20-minuterstrafik för tåg i stråket
Eskilstuna-Västerås. Utvecklad tågtrafik till Arlanda över Västerås är intressant även
för Eskilstuna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland
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KSKF/2016:582

§ 266
Svar på Regionförbundet Sörmlands förfrågan om
prioriterade åtgärder i framtagandet av ny
länstransportplan i Södermanland 2018-2029
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 10 november 2016, antas.
Yttrandet översänds till Regionförbundet Sörmland.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
10 november 2016. Av skrivelsen framgår att enligt förordning (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur ska Regionförbundet Sörmland
begära in förslag om vilka objekt som bör ingå i länsplanen från den regionala
kollektivtrafikmyndigheten, kommuner, landstinget och andra berörda
myndigheter.
Viktiga mål- och strategidokument för prioriteringar i kommande åtgärdsplanering är
infrastrukturpropositionen, kommande direktiv med ekonomiska ramar, den
storregionala systemanalysen inom en bättre sits, Sörmlandsstrategin och regional
cykelstrategi. Utifrån de politiska vägledningsdiskussioner som hittills förts i länet
kring länstransportplanen kommer stor vikt att läggas vid effektiva åtgärder som
stöttar hela resan perspektivet, hållbart resande, tätortsutveckling, bostadsbyggande
och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem. Därför
efterfrågas särskilt åtgärdsbehov av kommunerna som kopplar till exploatering och
bostadsbyggande, bytespunkter, kollektivtrafik och cykel.
Regionförbundet vill få in förslag på de högst prioriterade åtgärderna i länet
fram till 2029 enligt svarsmallen i bilaga 1, tillhörande ärendet. Handledning för
mallen finns i bilaga 2, tillhörande ärendet. Förslagen kan gälla små och stora
åtgärder inom samtliga transportslag oavsett om åtgärderna är hemmahörande i
länsplan och nationell plan. Önskemålen av åtgärder i länets transportsystem är
stora, men medlen är begränsade. Regionförbundet önskar därför få in väl
avvägda och hårt prioriterade åtgärdsförslag från de tillfrågade aktörerna.
Förslagen bör prioritera effektiva åtgärder som har stor nytta i förhållande till
åtgärdens kostnad utifrån fyrstegsprincipen.
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Tillfälle att muntligt presentera och diskutera åtgärdsbehoven kommer att ges i början
på 2017 på planeringsnätverket och genom separat dialogmöte i början på nästa år. En
separat inbjudan för dialogmötet kommer att gå ut innan årsskiftet. Ett förslag till ny
länsplan 2018-2029 remitteras under hösten 2017.
Under våren 2016 arbetades fram konkretiseringar av målen i Sörmlandsstrategin i ett
länsplaneperspektiv. Dessa konkretiseringar harmoniserar med målen på storregional
och nationell nivå. Utifrån målen togs sedan olika indikatorer fram för att mäta social,
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Pågående arbete under oktober-december 2016 handlar om att utifrån mål och
strategier skapa övergripande planalternativ med olika inriktningar och tonvikter på
(stråk, noder och åtgärdsgrupper) som Regionförbundet sedan analyserar och testar
mot indikatorer. Det planalternativ som bäst svarar mot målen enligt analyserna,
kommer sedan att arbetas vidare med och fyllas med konkreta åtgärder i
åtgärdsplaneringen.
Regionförbundet har en bild av många behov och brister i länets transportsystem.
Men framtagandet av en ny länsplan kräver att behovs- och bristlistorna uppdateras
samt kompletteras med ej kända åtgärdsbehov. Som underlag för kommande
åtgärdsplanering används följande underlag:
 Inkomna svar på åtgärdsförfrågan
 Kommunala treårsplaner
 ÅVS-analys (sammanställning och analys av åtgärdsförslag från alla ÅVS från
2013-2016)
 Nuvarande länstransportplan
 Uppföljning av länstransportplanerna 2010-2016
 SEB (samhällsekonomiska bedömningar för större åtgärder)
I utvärderingen av olika åtgärder kommer Regionförbundet ta stöd av de
framtagna planalternativen som testats mot målen samt ovan nämnda underlag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnad
Regionförbundet Sörmland
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§ 267
Anmälan av delegationsbeslut november 2016
1. KSKF/2016:17 Delegationsrapport om markärenden 2016
Kommunledningskontoret har den 21 november 2016 inkommit med en
delegationsrapport rörande markärenden 2016, som anmäls och läggs till
handlingarna.
2. KSKF/2016:519 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Förskolan
Trollebobarnen i Ur och Skur 2016
Kommunledningskontoret har den 21 november 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Förskolan Trollebobarnen i Ur och Skur 2016,
som anmäls och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2016:537 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Godkännande att
bedriva fristående pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun till ny
juridisk person
Kommunledningskontoret har den 11 november 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Godkännande att bedriva fristående pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun till ny juridisk person, som anmäls och läggs
till handlingarna.
4. KSKF/2016:453 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn –
Föräldrakooperativet Nyckelpigan 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet Nyckelpigan 2016, som
anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2016:454 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn –
Personalkooperativet Barnens föreskola 2016
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Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Personalkooperativet Barnens föreskola 2016,
som anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2016:480 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – British
Mini Schools AB 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – British Mini Schools AB 2016, som anmäls och
läggs till handlingarna.
7. KSKF/2016:555 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn –
Föräldrakooperativet Björnligan 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet Björnligan 2016, som
anmäls och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2016:556 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn –
Föräldrakooperativet Båtsman 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet Båtsman 2016, som anmäls
och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2016:557 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn – Nora
förskola 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Nora förskola 2016, som anmäls och läggs till
handlingarna.
10. KSKF/2016:558 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn –
Föräldrakooperativet Ekorren 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
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till tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet Ekorren 2016, som anmäls
och läggs till handlingarna.
11. KSKF/2016:559 – Anmälan av delegationsbeslut – Beslut fattade
med stöd av nämnddelegation till tjänstemän – Tillsyn –
Föräldrakooperativet Skogsmusen 2016
Kommunledningskontoret har den 28 oktober 2016 inkommit med en
delegationsrapport gällande beslut fattade med stöd av nämnddelegation
till tjänstemän – Tillsyn – Föräldrakooperativet Skogsmusen 2016, som
anmäls och läggs till handlingarna.
12. KSKF/2016:600 – Anmälan av medaljdelegationens protokoll 2016
Medaljdelegationens protokoll från den 31 oktober 2016, anmäls och läggs
till handlingarna.
______
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§ 268
Anmälningsärenden november 2016
1. KSKF/2016:111
Finansiell rapport för oktober 2016
Kommunledningskontoret har den 23 november 2016 lämnat in finansiell
rapport för oktober månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning
den 31 oktober 2016 uppgick till 5 574,4 miljoner kronor jämfört med 5 173,9
miljoner kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 31 oktober 2016 till
4 158,5 miljoner kronor jämfört med 3 720,30 miljoner kronor den 1 januari
2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 31 oktober 2016 till 65,0 miljoner
kronor jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten
omfattar bankmedel. Räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 31 oktober 2016 till 1 487,7 miljoner
kronor jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
2. KSKF/2016:111
Finansiell rapport för september 2016
Kommunledningskontoret har den 23 november 2016 lämnat in finansiell
rapport för september månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning
den 30 september 2016 uppgick till 5 624,0 miljoner kronor jämfört med
5 173,9 miljoner kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 september 2016 till
4 219,9 miljoner kronor jämfört med 3 720,32 miljoner kronor den 1 januari
2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 september 2016 till 83,5
miljoner kronor jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016.
Likviditeten omfattar bankmedel. Räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 september 2016 till 1 611,3
miljoner kronor jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
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3. KSKF/2016:618
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
sammanträdesprotokoll den 12 oktober 2016 § 76 – Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd
4. KSKF/2016:595
Rapport – DigitaliseringsEvolution – Eskilstuna Fabriksförening
5. KSKF/2016:594
Rapport – Smart Produktion – MITC Mälardalens Industrial
Technology Center
6. KSKF/2016:8
Regionförbundets delårsrapport januari – augusti 2016
7. KSKF/2016:5339 handlingsnummer
Kommunstyrelsens skrivelse till Utbildningsdepartementet –
Utbetalning av medel för lärarlönelyftet.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

