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KSKF/2017:1

§ 207
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Nedanstående avsägelse godkänns:
− Lars G Linder (S) avsägelse som ordförande i kommunala rådet för
interkulturella frågor.
Till nedanstående uppdrag väljs:
Kommunala rådet för interkulturella frågor, från och med den 7 november 2017
till och med den 31 december 2018.
Ordförande
Marie Svensson (S)
efter Lars G Linder (S)
Ledamot
Marko Grönfors (S)
efter Marie Svensson (S)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7 november
2017.
______
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/2017:245

§ 208
Kompletteringar till årsplan 2018 för Eskilstuna
kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsplan 2018 antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaternas
förslag.
2. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2018.
3. För 2018 fastställs resultatmålet till 2,5 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, vilket motsvarar 158,4 miljoner kronor.
4. Av regeringens byggbonus till kommunen för 2017 öronmärks 9,7 miljoner
kronor till:
- 3,3 miljoner kronor till resecentrum,
- 1,8 miljoner kronor till utveckling stadsbyggnad,
- 1,2 miljoner kronor till GIS,
- 2,7 miljoner kronor till översiktsplan,
- 0,7 miljoner kronor till förstudie av en ny hamn i Torshälla.
5. Avkastningskravet på bolagskoncernen fastställs till 98,7 miljoner kronor.
6. Budgeten för investeringar i anläggningar och lokaler fastställs till 797,8 miljoner
kronor för år 2018 och 1 295,1 miljoner kronor för 2019.
7. Budgeten för investeringar inom affärsverksamhet fastställs till 276,0 miljoner
kronor för år 2018 och 39,0 miljoner kronor för 2019.
8. Högst 720 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att
täcka beräknat finansieringsbehov.
9. Varje nämnd ska utifrån beslutad budgetram själv täcka sina driftkostnader till
följd av investeringar.
10. Budgeten för verksamhetens nettokostnader 2017 fastställs till 6 238,2 miljoner
kronor och nämndernas budgetramar fastställs till 5 959,0 miljoner kronor.
Övriga ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
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11. Åtaganden och gemensamma åtaganden för fler nämnder och bolagsstyrelser
fastställs. För bolagen utgör dessa en komplettering till ägardirektiven.
12. Fastställa skolpengen för förskola, grundskola, gymnasieskolan och särskola i
enlighet med bilagan för skolpeng 2018.

Deltar ej i beslutet
Ingrid Sermeno Escobar (-) deltar ej i beslutet.
Kim Fredriksson (SD), Niklas Frykman (L), samt Maria Chergui (V) deltar ej i beslutet
rörande kommunledningskontorets förslag om 11 punktsatser som följdkonsekvens av
kommunstyrelsens beslut om bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag.

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

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 7 november 2017
inkommit med förslag till kompletteringar till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun.
Liberalerna har den 7 november 2017 inkommit med förslag till kompletteringar till
årsplan 2018 för Eskilstuna kommun.
Vänsterpartiet har den 7 november 2017 inkommit med förslag till kompletteringar till
årsplan 2018 för Eskilstuna kommun.
Sverigedemokraterna har den 7 november 2017 inkommit med förslag till
kompletteringar till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun.
Miljöpartiet de gröna har den 7 november 2017 inkommit med förslag till
kompletteringar till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun.
Kommunledningskontoret har den 7 november 2017 inkommit med förslag till beslut
i 11 punktsatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M) samt Ulf Ståhl (M) yrkar
bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
kompletteringar till årsplan 2018.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kompletteringar till årsplan
2018 och avslag på Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till
kompletteringar till årsplan 2018.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till kompletteringar till årsplan
2018.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
kompletteringar till årsplan 2018.
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas
förslag till kompletteringar till årsplan 2018 med följande ändring under
stadsbyggnadsnämnden, justering komplettering årsplan;
Flytt av anslag för konst och utsmyckning till kultur- och fritidsnämnden, -1miljon kronor.
Vidare ändring under kultur- och fritidsnämnden, justering komplettering årsplan;
Flytt av anslag för konst och utsmyckning till kultur- och fritidsnämnden, + 1miljon kronor.
Under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerpartiets
och Moderaternas förslag till kompletteringar till årsplan 2018 med Sarita Hottis (S)
ändringsyrkanden, yrkar Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S), Arne Jonsson (C), Jari
Puustinen (M) samt Ulf Ståhl (M) bifall till kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till kompletteringar till årsplan 2018 med
Sarita Hottis (S) ändringsyrkanden.

•

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla Liberalernas förslag till
kompletteringar till årsplan 2018.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om att bifalla Vänsterpartiets förslag till
kompletteringar till årsplan 2018.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas förslag till
kompletteringar till årsplan 2018.
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•

Maria Cherguis (V) yrkande om att avslå Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till kompletteringar till årsplan 2018.

•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på de fyra förslagen till kompletteringar till årsplan 2018 mot varandra.
Under förutsättning att kommunstyrelsen bifaller Socialdemokraternas, Centerpartiets
och Moderaternas förslag till kompletteringar till årsplan 2018, ställer han därefter
proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla
kommunledningskontorets förlag. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till kompletteringar till
årsplan 2018 med Sarita Hottis (S) ändringsyrkanden. Slutligen finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:274

§ 209
Kompletterande ägardirektiv år 2018 till Eskilstuna
Kommunföretag AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kompletteringar i ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år
2018 enligt bilaga, tillhörande ärendet, godkänns och ersätter beslutade ägardirektiv år
2018 som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 180.

Deltar ej i beslutet
Niklas Frykman (L), Maria Chergui (V), Kim Fredriksson (SD) samt Ingrid Sermeno
Escobar (-) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 24
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att årliga ägardirektiv är ett av de styrinstrument
genom vilka kommunfullmäktige utövar sin ägarroll inom kommunföretagskoncernen.
Kommunfullmäktige antog den 14 juni 2017, § 180, ägardirektiven år 2018 till
Eskilstuna Kommunföretag AB. Dessa ägardirektiv behöver kompletteras med
nedanstående. Kompletteringarna har lagts till i dokumentet ägardirektiv för
Eskilstuna Kommunföretag AB för år 2018, se bilaga, tillhörande ärendet.
Övriga direktiv
Under rubriken Övriga direktiv i Ägardirektiven år 2018 står det fel siffra angivet för
antalet 150 personer med funktionsnedsättning som ska anställas i bolagskoncernen.
Rätt siffra ska vara 17 stycken. Direktivet blir då enligt följande:
Direktiv till alla bolag i arbetsgivarrollen
Moderbolaget ska följa upp att besluten om att anställa personer i traineejobb samt
personer med funktionsnedsättning efterlevs inom bolagskoncernen.
Kommunkoncernen ska gemensamt anställa 150 personer med funktionsnedsättning
under 2016-2018. Av dessa ska 17 personer anställas av bolagskoncernen.
Process Näringsliv och arbete
Munktell science park
-Bolaget ska ta ut en riktning/strategi för hur en förstärkning av Science-delen i
verksamheten ska åstadkommas.
I arbetet ska ett av underlagen vara den tidigare framtagna science-utredningen.
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-Bolaget ska vara en aktiv part i och medverka i faciliteringen av arbetet med
Affärsplan Eskilstuna i nära samarbete med kommunledningskontorets
näringslivsenhet.
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
I bolagets uppdrag ingår att förvalta och utveckla flygplatsen. Bolaget får i uppdrag att
ta fram förslag på hur flygplatsens resultat kan förbättras.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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§ 210
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018 och
Affärsplan för konsult och uppdrag
Beslut
1. Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2018 antas.
2. Konsult och uppdrags affärsplan 2018 antas.
3. Investeringsbudget för konsult och uppdrag 2018 avseende inventarier och
immateriella tillgångar om totalt 34 550 000 kronor antas.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret har sammanställt
verksamhetsplan 2018. Konsult och uppdrag har sammanställt affärsplan 2018 och
investeringsbudget 2018 avseende inventarier och immateriella tillgångar.
Liberalerna har den 7 november 2017 inkommit med förslag till kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2018.
Vänsterpartiet har den 7 november 2017 inkommit med förslag till kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2018.
Sverigedemokraterna har den 7 november 2017 inkommit med förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.
Miljöpartiet de gröna har den 7 november 2017 inkommit med förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.
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Kommunledningskontoret
Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och
kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen. För 2018
budgeteras 88 medarbetare och beslutad driftram i Årsplan uppgår till 331,9 miljoner
kronor.
Konsult och uppdrag
Affärsplanen är konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga
förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar mål och inriktning för verksamheten
under 2018. Ordet affärsplan är valt därför att konsult och uppdrags verksamhet ska
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 kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2018.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till kommunstyrelsens
verksamhetsplan 2018.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

•

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla Liberalernas förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

•

Maria Cherguis (V) yrkande om att bifalla Vänsterpartiets förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla Sverigedemokraternas förslag till
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de fyra
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag förvaltningsledningen
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KSKF/2017:535

§ 211
Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och
borgen till kommunala företag
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder
med 2 110 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga att låna upp motsvarande
belopp som förfaller till betalning.
3. Kommunstyrelsen har rätt att genom sin internbank låna ut till de kommunala
företagen med ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag enligt
kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas det borgensbelopp
som kommunen vid vart tillfälle tecknat för respektive företag. Limiten ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i lånehandlingar.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut, att
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader, ingå borgen för
låneförpliktelser upp till ett högsta angivet belopp (limit) för respektive företag
enligt kommunledningskontorets förslag. Från limiten ska avräknas de interna
lån som kommunen vid vart tillfälle ingått med respektive företag. Limiten ska
beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i låne- och
borgenshandlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
oktober 2017. Enligt kommunstyrelsens reglemente 8 § - Delegation från
kommunfullmäktige – framgår att kommunstyrelsen vid behov kan ta upp lån inom
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Dessutom kan
kommunstyrelsen låna ut till samt ingå borgen för de kommunala företagen inom
ramen för av kommunfullmäktige beslutad årligt limit.
Under oktober 2017 begärdes uppgifter in från de kommunala företagen avseende
uppskattad lånevolym vid årsskiftet den 31 december 2017 samt behov av
nyupplåning under 2018.
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Den totala limiten om 7 358 miljoner kronor utgör summan av interna lån och
borgen. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i
lånehandlingar och borgenshandlingar.
Eskilstuna kommun bedöms behöva nyupplåna 610 miljoner kronor för den egna
verksamheten under 2018.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:530

§ 212
Koncerngemensamma internkontrollmoment 2018
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunkoncernens gemensamma internkontrollmoment 2018:
• Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har
säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya
dataskyddsförordningen.
• Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/
upphandling och uppdrag till externa leverantörer.
• Kontroll av hantering av statliga bidrag.
• Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunkoncernen ska enligt
kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och
kontroll. Det interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men
också att hitta förbättringsområden utifrån risker.
Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt
verksamhetsområde. Åtgärder och internkontrollmoment tas fram av respektive
nämnd och bolagsstyrelse och kompletteras med de gemensamma
internkontrollmomenten för kommunkoncernen. Respektive nämnd och
bolagsstyrelse beslutar om en internkontrollplan i december månad, varför de
koncerngemensamma momenten behöver beslutas i november månad.
De gemensamma momenten följs upp av kommunledningskontoret och
återrapporteras i en granskningsrapport för det interna kontrollarbetet i samband med
årsberättelsen.
För 2018 föreslås fyra kommunkoncerngemensamma kontrollmoment:
Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och
bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom
sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär att nämnder och
bolagsstyrelser behöver se över befintliga arbetssätt och rutiner utifrån den nya
förordningen.
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Kontrollen genomförs i november-december 2018 för att ge respektive nämnd och
bolagsstyrelse möjlighet att arbeta in arbetssätt och rutiner. Kontrollen följer upp
säkerställandet av hanteringen av personuppgifter.
Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg
informationssäkerhet på kommunledingskontoret.
Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med
anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer
I samband med att vi anskaffar/upphandlar nya system eller ger uppdrag till externa
leverantörer behöver vi säkerställa att anskaffnings- och upphandlingskraven kring
säkerhet tillämpas och att vi följer rutinen så att konsultationer görs med it och
informationsansvariga för att vi inte riskerar att lämna ut känslig information ur och
om våra system.
Kontrollen genomförs i november-december 2018 och följer upp tillämpningen av
beslutade anskaffnings- och upphandlingskrav och rutiner.
Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunsstrateg it och
information på kommunledningskontoret.
Kontroll av hanteringen av statliga bidrag
Under 2017 reviderar och beslutar respektive nämnd och bolagsstyrelse om
enhetligare arbetssätt och rutiner för att hantera statliga bidrag. Det innefattar att
respektive verksamhetsområde har kunskap om vilka bidrag som är möjliga att söka,
säkrar att ansökan genomförs samt att redovisningen av ansökta medel sker enligt
formella krav.
Kontrollen genomförs i november-december 2018 för att ge respektive nämnd och
bolagsstyrelse möjlighet att arbeta in arbetssätt och rutiner. Kontrollen följer upp
tillämpningen av beslutad arbetsprocess och rutiner.
Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunsstrateg
ekonomi på kommunledningskontoret.
Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer
2012 beslutades Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Redan 2013 gjordes den
första interna kontrollen inom riskområdet. Även 2017 har en kontroll genomförts
som visar att 75 procent ha kunskap om riktlinjen, men 36 procent känner till att det
finns rutiner för att lokalt förhindra och förebygga uppkomsten av korruption, mutor
och jäv. Resultatet kom nyligen och någon fördjupad analys är ännu inte genomförd.
Detta resultat samt att riskområdet lyfts upp av processerna som angeläget gör att vi
återigen föreslår riskområdet som ett internkontrollmoment.
Kontrollerna föreslås ske i form av stickprov av en oberoende externt upphandlad
konsult. Var och hur stickprover ska genomföras är inte fastslaget, men kan gälla
exempelvis ”enkla” upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut (bygglov, förskoleplats,
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vård- och omsorgsboende, utskänkningstillstånd, föreningsbidrag, försörjningsstöd),
etableringar, byggnationer och rekryteringar.
Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg samt
jurist på kommunledningskontoret.
Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och
går ut till respektive nämnd och bolagsstyrelse via internkontrollsamordnarna.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:360

§ 213
Avgift för borgerlig vigsel
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. En administrationsavgift på 1000 kronor tas ut för vigsel av personer som inte
är medlem av Eskilstuna kommun. Avgiften tas ut per vigsel och tas ut innan
vigseln sker. Är en av personerna medlem av Eskilstuna kommun tas ingen
avgift ut.
2. Avgiften ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Direkt sköter administrationen av
borgerliga vigslar på uppdrag av kommunledningskontoret. Eskilstuna kommun har
sedan länge administrerat borgerliga vigselförrättare. Vigselförrättarna utses av
Länsstyrelsen. I stadshuset i Eskilstuna och på andra platser i kommunen sker vigsel
av cirka 300-400 par per år.
I administrationen ingår att ha aktuell information om borgerlig vigsel på eskilstuna.se,
per telefon svara på frågor om borgerlig vigsel, boka vigselförrättare, boka lokal och
kontrollera att giltiga handlingar finns. Efter vigseln skickas intyg till Skatteverket.
Kommunen sköter administrationen kring borgerlig vigsel och detta finansieras via
kommunala skattemedel. Ingen avgift tas i dagsläget ut för vigsel.
Kommunledningskontoret föreslår att en avgift ska tas ut för vigsel av par där båda
personerna inte är medlem av Eskilstuna kommun. Vem som är med medlem av en
kommun framgår av 1 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).
På senare år har det blivit allt vanligare att planerade vigslar bokas av eller bokas om
eller att par som ska vigas helt och hållet uteblir. Detta har lett till ökade kostnader för
administration, då vigselförrättare, lokal med flera måste ändras eller bokas av.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:534

§ 214
Firmatecknare för kommunstyrelsen
Beslut
1. Följande personer utses att teckna kommunens firma avseende avtal, andra
handlingar och skrivelser som beslutats av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Firma tecknas av förtroendevald i förening med tjänsteman.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarita Hotti
Kommunstyrelsens vice ordförande Jari Puustinen
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
HR-direktör Mats Beskow
T.f. HR-direktör Ingrid Sköldmo
Utvecklingsdirektör Marita Skog
Näringslivsdirektör Niklas Edmark
Kommunikationsdirektör Eva Norberg
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Administrativ direktör Lena Lundberg
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Förhandlingschef Ulrika Jonsson
Fastighets- och expolateringschef Monica Hed Johansson
Projektledare Per Idesten
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Administrativ chef Eliano Ferrari
Upphandlingschef Mirja Saarväli
2. Följande personer utses att teckna kommunens firma i ärenden enligt de
finansiella riktlinjernas ram. Firma tecknas av två personer i förening.
Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarita Hotti
Kommunstyrelsens vice ordförande Jari Puustinen
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
Administrativ direktör Lena Lundberg
Ekonomichef Ingrid Bergman
Finanschef Ann-Sofi Salomon
Kommunstrateg Christian Berg
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3. Följande personer utses att underteckna checkar och kvittera medel på
kommunens bank- och plusgirokonton, värdeförsändelser och liknande. Firma
tecknas av två personer i förening.
Kommundirektör Pär Eriksson
Ekonomidirektör Tommy Malm
Administrativ direktör Lena Lundberg
Ekonomichef Ingrid Bergman
Finanschef Ann-Sofi Salomon
Kommunstrateg Christian Berg
Förvaltningschef Ingrid Sköldmo
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Enhetschef Erik Malm
Ekonom Mona Björnesjö
Redovisningshandläggare Helena Forsberg
Redovisningshandläggare Helén Andersson
Inkassohandläggare Mikael Hård
Inkassohandläggare Jannis Roos
Inkassohandläggare Josephine von Celsing
Handläggare András Hodik
Ekonomiadministratör Monica Holm
Ekonomiadministratör Serkan Pektas
Ekonomiadministratör Thomas Karlsson
Ekonomiadministratör Rathai Thirunavukarasu
4. Följande personer utses att underteckna delgivning från myndigheter.
Chefsjurist Alexandra Eriksson
Utvecklare Andreas Lindbom
Stadsjurist Anna Forsberg
Stadsjurist Anders Skåål
Stadsjurist Matilda Gärd
Stadsjurist Göran Heldesten
Enhetschef Erik Malm
5. Följande personer utses att underteckna moms- och skattedeklarationer.
Administrativ direktör Lena Lundberg
Kommunstrateg Karin Israelsson
Handläggare Birgitta Karlsson
T.f. Förvaltningschef Jörgen Axelsson
Enhetschef Erik Malm
Ekonom Mona Björnesjö
Ekonom Urban Risberg
Ekonom Markus Persbrink
Ekonom Sonja Andersson
6. Följande personer utses underteckna begäran om utdrag ur pantbrevsregistret.
Fastighets- och expolateringschef Monica Hed Johansson
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Handläggare Birgitta Karlsson
7. Följande personer utses underteckna ansökningar till Jordbruksverket.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Kommunstrateg Riikka Vilkuna
8. Följande personer utses underteckna ansökan om och godkänna förrättning
enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Fastighets- och expolateringschef Monica Hed Johansson
Kommunstrateg Karin Israelsson
Exploateringsingenjör Urban Svantesson
Exploateringsingenjör Magnus Lind
Exploateringsingenjör Marcus Wahlström
Markingenjör Camilla Björkman
Markförvaltare Martin Berglund
Markförvaltare Therése Andersson
9. Följande personer utses underteckna ansökan om att utta, döda eller fastställa
pantbrev och andra inteckningar i fast egendom eller tomträtt.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
Fastighets- och expolateringschef Monica Hed Johansson
Kommunstrateg Karin Israelsson
Exploateringsingenjör Urban Svantesson
Exploateringsingenjör Magnus Lind
Exploateringsingenjör Marcus Wahlström
Markingenjör Camilla Björkman
Markförvaltare Martin Berglund
Markförvaltare Therése Andersson
10. Följande person utses underteckna ansökningar till Boverket.
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath
11. Detta beslut ersätter tidigare beslut om firmatecknare som härmed upphävs.
12. Utdrag ur kommunstyrelsens beslutsprotokoll ska gälla som bevis för
firmatecknare.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
oktober 2017. Namnlistan för firmateckning har uppdaterats och grundar sig på nu
gällande och kommande uppdrag och anställningar. Punkten 8 och 9 har utökats med
fler tjänstemän för att få till stånd en mer effektiv handläggning av ärenden som
hanteras och beslutas av lantmäteriet.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

22(154)

2017-11-07

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2015:579

§ 215
Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet antas att gälla från och med den 1
december 2017.
2. Handlingsplan för folkhälsa 2012-2015 (KSKF 2011:325) antagen av
kommunfullmäktige den 24 november 2011, upphävs.
3. Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa uppföljning i förvaltningar och
bolags delårs- och helårsrapporter.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
tagit fram ett förslag till Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. Den ersätter
Eskilstuna kommun handlingsplan för folkhälsa 2012-2015 som antogs av
kommunfullmäktige 2011. Policy innehåller förslag till ett övergripande mål med
inriktning och värden som omfattar hela kommunkoncernen.
Policy för jämlik hälsa och social uthållighet har remitterats till kommunens samtliga
nämnder, styrelser, råd och beredningar för yttrande, då med titeln Eskilstuna
kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021. Totalt har 16
yttranden kommit in.
Under remisstiden påbörjades arbetet med att se över struktur för kommunens
styrdokument för bättre synkroninsering till styrsystemet. Detta motiverade att arbetet
med plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet skulle pausas för att invänta
beslutet för den nya dokumentstrukturen och för att se vilken typ av styrdokument
bäst skulle tjäna i arbetet med folkhälsa och jämlik hälsa och för att undvika parallella
mål och strukturer. Förslaget blev att styrdokumentet skulle vara en Policy för jämlik
hälsa och social hållbarhet.
Social hållbarhet omfattar områden som till exempel samhällsplanering i form av
stadsutveckling/ stadselsutveckling, trygghet, tillgänglighet, barnrätt, jämställdhet,
integration samt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak samt
brottsförebyggande arbete har stark koppling till jämlik hälsa och social hålbarhet. De
planer, handlingsplaner och strategier som finns för respektive område, samt det
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arbete som görs inom dessa områden stödjer och bidrar direkt eller indirekt till
måluppfyllelsen för jämlik hälsa och social hållbarhet.
I kommunstyrelsens samråd den 26 september 2017 diskuterades vilket av begreppen,
social hållbarhet eller social uthållighet ska användas i policyn. Social hållbarhet är i
dag allmänt vedertaget begrepp som de flesta känner till, även om det fortfarande
saknas en tydlig, allmän definition. Begreppet social uthållighet används inte i det
offentliga samtalet om hållbar utveckling och de tre dimensionerna. Det går inte heller
att hitta någon definition på social uthållighet. Med ovanstående motivering föreslog
kommunledningskontoret att begreppet social hållbarhet ska användas i policyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott samtyckte.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Hälsa är ett viktigt värde i sig men är också en av dem viktigaste förutsättningarna för
att kunna tillgodogöra sig andra resurser som exempelvis utbildning och arbete. Det
omvända gäller också: utbildning och arbete genererar resurser som exempelvis
delaktighet, bättre ekonomiska möjligheter och större handlingsutrymme i människors
liv.
Hälsan är i stor utsträckning kopplad till de sociala villkoren som vi växer upp med
och lever under. Det finns en allt större enighet kring uppfattningen att om ett
samhälle vill stärka sin ekonomi, arbetskraft och sammanhållning, invånarnas känsla av
trygghet och delaktighet samt minska segregationen bör arbetet fokusera på att de
sociala skillnaderna i hälsa minskar. Frågan är därför starkt kopplad till ambitionen om
social hållbarhet.
Att Eskilstuna kommun arbetar främjande och förebyggande med att minska
skillnader i livsvillkor och hälsa är en fråga om social hållbarhet men har också
inverkan på den ekonomiska hållbarheten. En grundläggande förutsättning för att
åstadkomma utveckling i frågan är att arbetet bedrivs uthålligt, långsiktigt och
systematiskt.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) samt Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:262

§ 216
Samlad måltidsorganisation
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. En samlad måltidsorganisation införs i kommunen från och med den 1 januari
2019. Måltidsorganisationens nämndtillhörighet ska utredas och därefter
beslutas av kommunfullmäktige innan den 1 januari 2019.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan:

Kommunstyrelsens beslut för egen del
2. En politisk styrgrupp tillsätts för införandet av samlad måltidsorganisation
bestående av 2 ledamöter från vardera nämnd, barn- och utbildningsnämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt Torshälla stads nämnd. Styrgruppen utser
inom sig själv en sammankallande.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att organisera och genomföra ett
projekt för införande av en samlad måltidsorganisation från och med 1 januari
2019 samt att bemanna måltidsorganisationen med en måltidschef. Projektet
ska genomföras i nära samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och
vård- och omsorgsförvaltningen. Rapportering sker till den politiskt tillsatta
styrgruppen.
4. Genomförandeprojektet för en samlad måltidsorganisation finansieras inom
ramen för modern kommun med upp till 3 miljoner kronor och återbetalas
under högst 4 år.

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L), samt Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för avslag.
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för avslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga).
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 31
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att i den kompletterande årsplanen
2015 fanns ett åtagande att utreda förutsättningar och förbereda införandet av en
gemensam måltidsorganisation under 2016. Utredningen omfattade barn- och
utbildningsnämnden, dåvarande Torshälla stads nämnd och vård- och
omsorgsnämnden.
Utredningen som gjordes under 2016 föreslår en gemensam måltidsorganisation.
Några av de främsta argumenten är att ta tillvara synergier mellan dagens
verksamheter, en ökad professionalisering av måltidsorganisationen samt 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. Eskilstuna kommun har en
måltidsverksamhet med hög kvalitet och med stora inslag av ekologisk mat som
tillagas nära gästerna.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2016 beslutades om en
förstudie som skulle klargöra målsättning, organisation, styrning, personal och
ekonomi.
Förstudiens slutsats är att en samlad måltidsorganisation kommer att ge de
förutsättningar som behövs för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna tillmötesgå en
ökad volym till en fortsatt hög och jämnare kvalitet. Detta stärks av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL), tidigare studie samt av benchmarkingintervjuer.
Den fördjupade förstudien beskriver målsättning, organisation, styrning, personal och
ekonomi samt hur en gemensam måltidsorganisation ska motverka stora
kostnadsökningar samt beskriver hur organisationsflytten bör ske ur ett
personalperspektiv.
Den fördjupade förstudiens resultat visar att det finns god strategisk grund till att
samla en gemensam måltidsorganisation i en kostorienterad styrning för en mer
kostnadseffektiv process- och verksamhetsutveckling. Förstudien visar även på andra
potentiella positiva effekter genom gemensam kompetensutveckling, större flexibilitet
för de anställdas arbetssituationer och förbättrad arbetsmiljö till exempel genom att
tillämpa standardiserade arbetssätt som produktionsmetod.
En samlad måltidsorganisation med ett beslutsmandat kommer ge Eskilstuna kommun
bättre förutsättningar att möta den framtida utvecklingen och ett ökat tryck från
omvärlden. Såväl SKL:s rekommendationer, genomförd benchmarking med andra
kommuner, den tidigare utredningen och slutsatserna i förstudien bekräftar och
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stärker den strategiska inriktningen för kommunen att driva sin kostverksamhet inom
en samlad organisation.
En ledning med kostkompetens och gemensam styrning ger fördelar på kort och lång
sikt.
• Mer likvärdig kvalitet
• Lägre sjuktal genom en ökad flexibilitet/rörlighet vi till exempel rehabilitering
• Bättre möjlighet till resursnyttjande och standardisering av utrustning och
rutiner vilket även bidrar till en bättre arbetsmiljö
• Optimerad bemanning och vikarietillsättning
• Gemensam kompetensutveckling
• Bättre produktoptimering med lägre kostnader för inköp
• Effektivare logistikplanering med minskade transportkostnader, bättre miljö
och ökad säkerhet
• Aktiv verksamhetsutveckling med gemensam syn, effektivare rutiner och ökat
engagemang från medarbetarna
• Mer tid till kärnverksamheten på fackförvaltningarna
• Bättre förutsättningar för gemensam planering vid behov av utbyggnad och
ombyggnad av lokaler
• Ökat samnyttjande av kök och därmed lägre utbyggnadstakt av framtida
produktionskök
• Utarbeta standardiserade arbetssätt inom kostverksamheten och en effektivare
produktion.
• Tillvarata synergier mellan verksamheterna och därmed underlätta
terminvariationer (sommarbemanning)
Den årliga kostnadsbesparingen uppskattas till 3-4 miljoner kronor och för varje kök
som inte behöver byggas undviks investeringar om 20-25 miljoner kronor samt årliga
driftkostnader om cirka 3 miljoner kronor.
Nämndplacering
Den fördjupade förstudien har haft som utgångspunkt att samla måltidsorganisationen
på kommunstyrelsens konsult- och uppdrag. Konsult- och uppdrag har en befintlig
affärsplan med strategi, organisation, upparbetade strukturer och rutiner för hantering
av ett beställar-och utförarkoncept. Kostproduktionen blir en ”huvudverksamhet” och
ett helhetsgrepp kan tas av hela processen från behov via inköp, beställning och
logistik till färdig måltid vilket ger helhetssyn och ökade möjligheter till samordning
och effektiviseringar. I det fall kommande utredning av nämndsorganisationen för
nästa mandatperiod föreslår bildande av en servicenämnd så är det naturligt att den
organisatoriska placeringen för måltidsorganisationen blir i servicenämnden.
Förstudiens slutsats är att en samlad måltidsorganisations mest lämpliga tillhörighet är
inom konsult- och uppdrag eller inom en framtida servicenämnd. Ett kommande
utredningsuppdrag om översyn av kommunens organisation kan påverka förslaget om
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organisatorisk placering av en samlad måltidsorganisation. Kostverksamheten är att
ses som en stödfunktion till basverksamheterna och skulle, samlad med Konsult och
uppdrags befintliga strategier och struktur få en mer kostorienterad
verksamhetsutveckling. Det ger fackförvaltningarna utrymme att utveckla sin
kärnverksamhet, samt ett helhetsgrepp av hela kostnadskedjan från inköp till servering
inom samma organisation för att uppnå beräknad effekthemtagning. Den politiska
styrningen föreslås ske genom beställarnämnderna.
Att låta kostproduktion ligga samlad under en av facknämnderna skulle kunna ge den
ansvariga nämnden större rådighet och insyn i verksamheten och processen från inköp
till servering av maten, medan den andra nämnden saknar denna rådighet. Den
ansvariga nämnden/förvaltningen får dock då hantera frågor som ligger utanför det
egna huvuduppdraget. Ett helhetsgrepp under samma förvaltning uteblir delvis då
flera funktioner/roller i processen redan idag finns under konsult och uppdrag, som
till exempel inköp och omlastningscentralen (OLC). Det föreligger även höjd risk för
målkonflikter.
Måltidsorganisationens nämndtillhörighet bör hanteras samlat i samband med
uppdraget att under 2018 se över nämndstrukturen. Beslut om vilken nämnd som får
ansvaret för en samlad måltidsorganisation fattas av kommunfullmäktige innan den 1
januari 2019.
Genomförandeprojekt och utredningsuppdrag
Förstudien föreslår att tre utredningar genomförs där de största potentialerna finns för
minskning av kostnadsökningstakten. Dessa kan genomföras oavsett utfallet av
beslutet om att samla måltidsorganisationen. Underlaget från dessa kommer att ha stor
betydelse för kommande effektiviseringar och verksamhetsutveckling. Inriktningen är
att dessa tre utredningar genomförs inför start av en samlad måltidsorganisation och
blir en del av genomförandeprojektet.
Kapacitetsutredning. Kvaliteten på lokalerna varierar i kommunen, medan maskinparken
håller en generellt hög nivå i köken. För att kunna göra insatser på rätt ställe samt att
minska utbyggnadstakten på kök behöver en kapacitetsutredning göras på samtliga
befintliga kök. Utbyggnadstakt och kapacitetsutnyttjande har stor ekonomisk
påverkan.
Utredning transportoptimering. Det sker transporter dagligen till köken som planeras av
respektive verksamhet. En effektivare logistikplanering kan leda till minskade
transportkostnader.
Utredning produktoptimering. Genom ökad samordning av inköp och ett gemensamt
sortiment kan ökningen av livsmedelskostnaderna bromsas inom kommunen.
För att ge den nya organisationen förutsättningar att bygga upp och etablera
organisationen kommer det att behövas utökade stödfunktioner inom ekonomi, HR,
kommunikation och projektledare under cirka 1 års tid. Dessa kommer att finansieras
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genom Modern kommun med upp till 3 miljoner kronor och återbetalas under år 3-4.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Göran Gredfors (M)
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 att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
•

Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras yrkande om att avslå
kommunledningskontorets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2017:554

§ 217
Förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av
friluftsområdet Sundbyholm 2018-2025
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av Sundbyholms friluftsområde 20182025, antas.
2.

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

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 23
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att området kring Sundbyholms slott
och slottet förvärvades av Eskilstuna kommun 1940 med syfte att tillgängliggöra
området för eskilstunabor och besökare. Det är idag ett av de viktigaste besöksmålen i
Eskilstuna, både för boende och för turister, med stor utvecklingspotential. Det finns
många olika målpunkter som badet, Sundbyholms naturreservat, Sigurdsristningen,
småbåtshamnarna, Sundbyholms slott och konferens, Hamncafé och gästhamn,
campingplats och Sundbyholmstravet. Aktiva och framgångsrika näringsidkare och
föreningslivet bidrar till att utveckla området tillsammans med kommunen.
Eskilstuna kommunfullmäktige tog 2009 beslut om ”Förslag till åtgärder för
Sundbyholmsområdet” (KSKF/2008:337) där olika delar av kommunen fick ansvar
för delprojekt. Kommunstyrelsen tog 2012 (KSKF/2012:365) ”Samlat ansvar för
Sundbyholm”), över ansvaret för att genomföra åtgärderna. 1,8 miljoner kronor
överfördes från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen och ytterligare
600 000 kronor tillfördes kommunstyrelsen, framförallt för skötsel av slottsparken. En
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styrgrupp bildades för arbetet. Där deltar representanter från kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, AMA,
Destination Eskilstuna AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB.
Sundbyholmsområdet är utpekat som ett av de viktiga stråken och
förtätningsområdena i Översiktsplan 2030. En utvecklingsplan för hela området som
även omfattar de bostadsområden som finns i hela området liksom potential för nya
bostäder ska påbörjas under 2018. Där kommer en vision för hela Sundbyholm,
inklusive friluftsområdet, tas fram.
En styrgrupp har i uppdrag att samordna arbetet i Sundbyholm, såväl de föreslagna
utredningarna och åtgärderna som kommunens löpande drift av området. Styrgruppen
består av representanter för kultur- och fritidsförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och arbetsmarknad- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Destination Eskilstuna AB samt Eskilstuna
Kommunfastigheter AB. Styrgruppen leds av miljö- och samhällsbyggnadsdirektören.
Vid behov kan representanter för andra delar av kommunkoncernen delta i
styrgruppen.
Från och med 1 januari 2018 tas ansvaret för drift och investeringar i området över av
de förvaltningar som normalt har ansvar för dessa uppgifter i kommunen:
Finansiering
Medel för drift av Sundbyholmsområdet ska överföras till ansvarig nämnd genom
ramförstärkning till stadsbyggnadsnämnden (700 000 kronor) och kultur- och
fritidsnämnden (1 900 000 kronor).
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Flera nämnder och bolag inom kommunen har gemensamt ansvar för utvecklingen av
Sundbyholmsområdet. Samordning och gemensam planering är därför vitalt, samtidigt
som varje nämnd ska ha ansvar för sitt kompetensområde. Styrgruppen kommer att ha
ett fortsatt ansvar för samordningen i området medan nämnderna avsätter de medel
som behövs för drift och investeringar.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Annelie Klavins Nyström (M) samt Göran Gredfors (M) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:443

§ 218
Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2,
Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21
och 1:22
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Eskilstuna kommun godkänner att Eskilstuna Kommunfastigheter AB säljer
fastigheterna Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 till
Eskilstuna Hem AB till en köpeskilling om 80,1 miljoner kronor.
2. Eskilstuna kommun godkänner att Eskilstuna Kommunfastigheter AB säljer
fastigheterna Muraren 2 till Aquila Förvaltning AB till en köpeskilling om 12,5
miljoner kronor.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för avslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat i ägardirektiven till Eskilstuna
Kommunfastigheter AB har bolaget fått i uppdrag att ta fram en strategisk målsättning
för ägande av fastigheter. Strategin ska även omfatta en inriktning för försäljning av
fastigheter mot att köpare bygger ett antal hyresrätter. Försäljning av fastigheter är en
väg att stärka bolaget för att finansiera byggnation och möjligöra en årlig avkastning.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har identifierat ett antal fastigheter som kan säljas
och dessa har sedan med hjälp av Skandiamäklarna funnit köpare till.
Läkargatan 1A, 1B, 3A, 5A, 5B, 7A, 7B i Eskilstuna med fastighetsbeteckningen
Smärglaren 2, 3 och 4 är tre större hyresfastigheter med bostäder intill
lasarettsområdet i Eskilstuna. Fastigheterna består av 78 lägenheter med en BOA om
5616 kvadratmeter. Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 består av 76 stycken
parkeringar och parkeringsgarage. Dessa bostäder och garage föreslås säljas till
Eskilstuna Hem AB till en köpeskilling om 80,1 miljoner kronor. Eskilstunahem
Fastighets AB ägnar sig åt fastighetsförvaltning. Verksamheten är koncentrerad till
Eskilstuna. De arbetar med förvaltning av såväl bostäder som kontor och
butikslokaler. Ett familjeföretag som har ambitionen att erbjuda våra hyresgäster ett
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tryggt och trivsamt boende. Skandiamäklarna har genomfört en grundlig
bakgrundskontroll på Eskilstunahem. Köparen har också lämnat följande
avsiktsförklaring:
− Eskilstunahem meddelar härmed att Eskilstunahem har för avsikt att inom 5 år
påbörja byggnation av lägenheter för bostadsändamål inom Eskilstuna
kommun.
− Eskilstunahem är medveten om att ovan meddelad avsikt har utgjort en
nödvändig förutsättning för Eskilstunahem förvärv av fastigheterna.
Brogatan 20, 20A, 20B, 20C och Ebeling gatan 2 i Torshälla med
fastighetsbeteckningen Muraren 2 är en hyresfastighet med bostäder och lokaler längs
ån i Torshälla. Fastigheten består av 14 lägenheter med BOA om 1020 kvadratmeter
samt 7 lokaler med LOA om 589 kvadratmeter. Fastigheten förslås säljas till Aquila
Förvaltning AB. Bengtwicksén AB är moderbolag i en bolagskoncern, där Aquila
Förvaltning AB ingår. Koncernen äger, förvaltar och förädlar fastigheter i Arboga,
Torshälla, Köping, Sala och Strängnäs. Koncernen äger och förvaltar cirka 350
lägenheter och har ett 40-tal lokalhyresgäster. Skandiamäklarna har genomfört en
grundlig bakgrundskontroll på Aquila Förvaltning. Köparen har också lämnat följande
avsiktsförklaring:
− Aquila Förvaltning meddelar härmed att Aquila Förvaltning har för avsikt att
inom 5 år påbörja byggnation av lägenheter för bostadsändamål inom
Eskilstuna kommun.
− Aquila Förvaltning är medveten om att ovan meddelad avsikt har utgjort en
nödvändig förutsättning för Eskilstunahem förvärv av fastigheterna.
Försäljningen av fastigheterna överensstämmer med Eskilstuna Kommunfastigheter
AB:s ägardirektiv, då det stärker bolagets resultat samt att köparna har genom
avsiktsförklaringar meddelat att de har för avsikt att inom 5 år påbörja byggnation av
lägenheter.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Göran Gredfors (M) samt
Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
•

Maria Cherguis (V) yrkande om att avslå kommunledningskontorets förslag.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2017:409

§ 219
Försäljning av två blivande fastigheter i Trumtorp,
Odlaren till Kärnhem Bostadsproduktion AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt avseende försäljning av två
blivande fastigheter inom detaljplan för ”Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren”.
Köpare är Kärnhem Bostadsproduktion AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat Eskilstuna kommun avser att sälja
två blivande fastigheter inom detaljplan för Tunafors 1:1, del av (Trumtorp), Odlaren.
Som grund för köpeavtalet finns ett marktilldelningsavtal.
Köpeskillingen för de två fastigheterna är 3 359 981 kronor, och 5 255 355 kronor.
Gatukostnaden uppgår till 1 710 200 kronor för de båda fastigheterna och betalas när
bygglov beviljats och vunnit laga kraft för den första etapp exploatören får bygglov
för. Anslutningsavgifter för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband och fjärrvärme
etcetera ingår inte i köpeskillingen.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera de två fastigheterna så att föroreningar i jord
ska understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och blev klara i september 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:526

§ 220
Personuppgiftsbiträdesavtal med Tillväxtverket
angående EU-projektet Energicentrum
Beslut
Kommunstyrelsen ingår personuppgiftsbiträdesavtal med Tillväxtverket för projektet
Energicentrum i enlighet med Tillväxtverkets förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
september 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun är huvudman för EUprojektet Energicentrum – en dynamisk mötesplats för innovation,
kompetensförsörjning och regional utveckling. Inom ramen för Energicentrum
kommer kommunen att ge stöd till företag för att kunna bygga upp kapacitet för
energieffektivisering genom bland annat energikartläggningar, utbildningen
Energilyftet och demonstration av testprojekt.
De företag som ges ekonomiskt stöd kommer bland annat att behöva lämna in sitt
organisationsnummer på en blankett till kommunen. Blanketten skickas sedan till
Tillväxtverket. Detta innebär att kommunstyrelsen kommer att behandla
personuppgifter som så kallat personuppgiftsbiträde åt Tillväxtverket. Tillväxtverket är
personuppgiftsansvarig.
När en extern part behandlar personuppgifter på uppdrag av den
personuppgiftsansvarige ska parterna ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.
Detta görs för att den personuppgiftsansvarige ska försäkra sig om att biträdet
hanterar personuppgifterna på ett korrekt och säkert sätt. Tillväxtverket har tagit fram
ett förslag på ett sådant avtal, vilket har granskats av kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ingår
personuppgiftsbiträdesavtalet i enlighet med Tillväxtverkets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Tillväxtverket
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KSKF/2016:527

§ 221
Nya kriterier för tilläggsbelopp för samtliga
skolformer samt överflyttning av nämndansvaret för
tilläggsbelopp
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kriterier för tilläggsbelopp godkänns och tillämpas för beslut om
tilläggsbelopp som lämnas för barn eller elev för år 2018 och framåt.
2. Ansvaret för tilläggsbelopp flyttas från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018. Reglemente för
kommunstyrelsen enligt bilaga 2, tillhörande ärendet, antas att gälla från och
med den 1 januari 2018.
3. Som konsekvens av att ansvaret för tilläggsbelopp flyttas, överförs 1 200 000
kronor från kommunstyrelsens till barn- och utbildningsnämnden i samband
med komplettering av årsplan.
4. Budgeten för tilläggsbeloppet 2018 fastställs av kommunfullmäktige i samband
med komplettering av årsplan och överförs från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utvärdering under 2020.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Skriftig reservation lämnas (bilaga).
Niklas Frykman (L) reserverar sig muntligt till förmån för bifall till Vänsterpartiets
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun införde
tilläggsbelopp i nuvarande form från och med januari 2015. För att få ett likvärdigt
system beslutades att tilldelningen ska ske på lika villkor för kommunala och fristående
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förskolor och skolor. Ansvaret för tilläggsbelopp ligger på kommunstyrelsen och
hanteras av utbildningsinspektionen på kommunledningskontoret.
Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas, genom grundbelopp
och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående
verksamheter. Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn som har ett
omfattande behov av särskilt stöd och för modersmålsundervisning.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd avser ersättning för extraordinära stödåtgärder där
kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och
ha samband med hens särskilda behov.
Eskilstuna kommun har en resursfördelningsmodell för samtliga skolformer där
skolpeng årligen fastställs av kommunfullmäktige och därefter betalas ut månadsvis till
varje huvudman. Kommunfullmäktige beslutade redan vid införandet av
resursfördelningsmodellen (KSKF/2014:45) att en utvärdering skulle ske 2017.
Kommunfullmäktige fattade den 24 november 2016 beslut om att den utvärdering av
resursfördelningsmodellen som skulle genomföras 2017, skulle kompletteras med
uppdrag att ta fram underlag för beslut på en organisatorisk tillhörighet för
hanteringen av tilläggsbelopp, som på ett tydligt sätt stärker arbetet runt barn med
behov av extraordinära stödåtgärder. Utvärdering och förslag till beslut skulle vara
klart senast juni 2017 för att kunna leda till förändringar 2018.
En utredning har genomförts under våren 2017 för att belysa hur hanteringen av
tilläggsbeloppet har fungerat. Bilaga 1 utredning, tillhörande ärendet.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret ställer sig bakom de faktorer och bedömningar som
utredningen beskriver. Genom att organisatoriskt knyta processen kring tilläggsbelopp
till barn- och utbildningsnämnden, antas att handläggning och beslut kommer att bli
mer likvärdigt.
Förändringen innebär att en ändring behöver göras i kommunstyrelsens reglemente,
där det idag framgår att kommunstyrelsen beslutar om tilläggsbelopp. Det stycket
föreslås strykas. Ingen ändring behöver göras i barn- och utbildningsnämndens
reglemente, eftersom det i det där uttrycks att barn- och utbildningsnämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt skollagen med undantag för de uppgifter som fullgörs av
andra nämnder. Därmed är revideringen av kommunstyrelsens reglemente tillräcklig.
Bilaga 2, kommunstyrelsens reglemente, tillhörande ärendet.
Konsekvenser för barns rättigheter
Enligt skollagen (2010:800) har alla barn/elever i förskolan, grundskolan och
gymnasieskolan, som av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling och lärande, rätt till det stöd som deras speciella behov kräver.
Det är förskolechefens/rektorns ansvar att se till att barnet/eleven ges sådant stöd.
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För att underlätta för förskolor/skolor som tidigare fått beviljat tilläggs belopp och
med de nya kriterierna kan komma att få avslag krävs en ekonomisk beredskap på
barn-och utbildningsförvaltningen under en omställningsperiod.
Förvaltningen behöver också vidta ett omställningsarbete med fokus på barn- och
elevhälsoarbete i nära samarbete med förvaltningens specialkompetenser.
Ekonomiska konsekvenser
Ett visst antal tilläggsbelopp som beslutats under jan-juni 2017 har bedömts utifrån
gamla kriterier och kan även påverka utbetalningar för våren 2018. Resterande beslut
som gäller våren 2018 bör bedömas utifrån nya kriterier. Uppstår en negativ differens
behöver barn- och utbildningsnämnden kompenseras under övergångsåret 2018 med
en eventuellt ökad skolpeng. Fristående verksamheter ska behandlas likvärdigt utifrån
likabehandlingsprincipen och som ett led i att skapa likvärdighet bör de erfarenheter
och kunskaper som görs inom barn- och utbildningsnämnden, även delges de
fristående huvudmännen.
Den förväntade ekonomiska effekten kommer inte att falla ut till fullo förrän tidigast
hösten 2018. Våren 2018 bör därför ses som en övergångsperiod där förstärkning av
skolpeng kan ske för att kompensera eventuella negativa konsekvenser på kort sikt.
Det för att kompensera åtgärder för de förskolor/skolor som får störst problem med
omställning.
På längre sikt förväntas denna förändring ge en mer likvärdig barn- och
elevhälsoprocess. Närheten mellan beslut och genomförande förväntas skapa
möjligheter till tätare kunskaps- och erfarenhetsutbyte och att de barn/elever med
störst behov får ett än mer effektivt och adekvat stöd.
Finansiering
Budgeten för tilläggsbeloppet 2018 fastställs av kommunfullmäktige i samband med
komplettering av årsplan och överförs från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden från och med den 1 januari 2018.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C) samt Kim Fredriksson (SD)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar först avslag på beslutspunkt 1, därefter bifall till
beslutspunkterna 2, 3, 4 samt 5, Vänsterpartiets förslag.
Niklas Frykman (L) instämmer i Maria Cherguis (V) yrkanden, Vänsterpartiets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
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Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om att bifalla Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2017:552

§ 222
Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018.
2. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun, beslutad av kommunfullmäktige
den 20 december 2012 (KSKF/2011:662) upphävs.
3. Avgifter för öppen fritidsverksamhet tas bort och samtliga måltider blir
avgiftsfria.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att det nya dokumentet
”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun” utgår från skollagen (2010:800). Kriterierna är
framtagna av tjänsteman på kommunledningskontoret i samarbete med arbetsgrupp
från barn- och utbildningsförvaltningen bestående av ekonomer och utredare med
juridisk kompetens. De har också förankrats i utbildningsutskottet.
Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun är nu uppdelat i två olika dokument:
• Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
i Eskilstuna kommun.
•

Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Eskilstuna kommun.

Tillämpningsföreskrifterna är förtydligade och beskriver det underlag som avgiften
grundas på, storleken på månadsavgiften i procentsats samt regler för avgiftsfri
förskola. Regler runt registrering av schema för barnet beskrivs och möjlighet till delad
faktura för vårdnadshavarna om barnet har växelvist boende beskrivs också.
Kommunledningskontoret föreslår att ”Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun”, antas som ett
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separat dokument men som ett komplement till ”Riktlinjer för intagning och plats i
förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eskilstuna kommun.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att samtliga avgifter för öppen
fritidsverksamhet tas bort och att samtliga måltider i verksamheten blir avgiftsfria.
Öppen fritidsverksamhet erbjuds samtliga elever från och med höstterminen det år
eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år och är nu
avgiftsbelagd. I den öppna fritidsverksamheten är eleverna inte inskrivna och
grupperna kan vara stora. Verksamheten erbjuder inte samma pedagogiska verksamhet
och tillsyn som fritidshemmen och vårdnadshavarna är ytterst ansvariga för var eleven
befinner sig efter skolans slut.
Nuvarande kostnad för vistelse och måltider är låg och betalas av barnet i samband
med intagen måltid. Det innebär ingen märkbar ekonomisk förlust om avgifterna tas
bort eftersom inkomster och utgifter i den nuvarande hanteringen förväntas ta ut
varandra.
Utifrån ett barnrättsperspektiv är det också lämpligt att verksamheten och måltiderna
är avgiftsfria och att inga kontanter hanteras av barn och elever.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:144

§ 223
Riktlinjer för intagning och plats i förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
i Eskilstuna kommun, antas att gälla från den 1 januari 2018.
2. Kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige
den 20 december 2011 (KSKF/2011:662), upphävs.

Deltar ej i beslutet
Kim Fredriksson (SD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för Liberalernas
förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att i ärende KSKF/2016:510
beslutades att från 2018 utöka nävarotiden från 15 timmar per vecka till 25 timmar per
vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen för vård av annat barn. Beslutet gäller för både kommunala och
fristående förskolor i Eskilstuna.
I samma ärende gavs kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kö- och avgiftreglerna.
Det nya dokumentet ”Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem i Eskilstuna kommun” följer nya skollagen (2010:800) och är anpassat
efter Skolverkets allmänna råd med kommentarer för Pedagogisk omsorg, stödmaterial
från skolverket samt nya rutiner i kommunens hantering av intagning och placering av
barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.
Riktlinjerna är reviderade och framtagna av tjänsteman på kommunledningskontoret i
samarbete med arbetsgrupp från barn- och utbildningsförvaltningen bestående av
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skolchef för förskolan/skola, ekonom, utredare med juridisk kompetens samt
representant från Eskilstuna direkt.
Kommunledningskontoret föreslår att Riktlinjer för intagning och plats i kommunens
förskola, pedagogiska omsorg och fritidsverksamhet, antas.
Tidigare kö- och avgiftsregler för förskoleverksamhet, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg i Eskilstuna kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 20
december 2011(KSKF/2011:662), upphävs.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar på ändringar under punkten 5 i riktlinjer för intagning och
plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eskilstuna kommun (bilaga),
Liberalernas förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
•

Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla Liberalernas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2017:181

§ 224
Begäran om svar på fråga om resurstillskott åren
2013 och 2014 - British Mini Schools AB
Beslut
Advokatfirman BEX AB’s begäran om resurstillskott avseende bidrag till fristående
förskolor för åren 2013 och 2014 avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den 27 februari 2017 har
Advokatfirman BEX AB, som ombud för British Mini Schools AB, skickat en begäran
om resurstillskott avseende bidrag till fristående förskolor för åren 2013 och 2014.
Bifogat var en aggregerad redovisning av ekonomiskt utfall för Eskilstuna kommuns
förskolor för 2013 och 2014. I bifogade redovisning ingår även kostnader för de fria
nyttigheterna, interkommunala ersättningar och intäkter som inte ingår i
grundbeloppet.
Advokatfirman BEX AB har granskar Eskilstuna kommuns räkenskaper för den
kommunala förskoleverksamheten för åren 2013 och 2014, och anser sig konstaterat
att det funnits negativa avvikelser i förhållande till budget. Advokatfirman BEX AB
anser därmed att Eskilstuna kommun tillskjutit resurser till de egna
förskoleverksamheterna, som fristående huvudmän bör kompenseras för med
hänvisning till 14 kap. 2§ skolförordningen.
Förslag till beslut gick iväg för kommunicering med Advokatfirman BEX AB den 10
oktober 2017, som gavs möjlighet att yttra sig över föreslaget beslut till senast 22
oktober 2017. Inget yttrande har inkommit.
Eskilstuna kommuns bedömning
Ärendet har, när det inkom, bedömts som en fråga/synpunkt och något formellt
beslut har därför aldrig fattats.
Finansiering
Över- och underskottshanteringen sker på alla nivåer i organisationen, det vill säga på
enhetsnivå, områdesnivå och på förvaltningsövergripande nivå. Överskott som förs
över till nästa års budgetram, maximeras till 1 procent av budgetramen. Någon
motsvarande begränsning finns ej för underskott.
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Beräkningar från Advokatfirman BEX AB innehåller även kostnader för de fria
nyttigheterna, interkommunala ersättningar och intäkter som inte ingår i
grundbeloppet. En justering av beräkningar, där dessa kostnader tagits bort, redovisas
i bilaga 1, tillhörande ärendet.
Den justerade beräkningen visar att det underskott som förskolan hade 2013,
balanserades upp med ett överskott 2014. Ingen kompensation eller extra resurser har
tillskjutits den kommunala förskolan.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Hos Eskilstuna kommun är det kommunfullmäktige som fastställer skolpengen för
kommunala och fristående verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden
administrerar och verkställer beslut gällande skolpeng på uppdrag av
kommunfullmäktige.
______
Beslutet skickas till:
Advokatfirman BEX AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:362

§ 225
Begäran om ytterligare medel enligt skollagen 28
kap 5 § för 2016 - Internationella Engelska Skolan
Beslut
Internationella Engelska skolans begäran om ytterligare bidrag avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Internationella Engelska skolan
har den 28 mars 2018 inkommit med en begäran om ytterligare bidrag för år 2017.
Motiveringen som anges är att kommunen mottagit 12 miljoner kronor i
resursförstärkning under 2017, och att motsvarande tillskott ska ges till enskilda
huvudmän i motsvarande omfattning.
Den 8 juni har utbildningsinspektionen besvarat skrivelsen till Internationella Engelska
skolan.
Den 21 juni har Internationella Engelska skolan inkommit med ett förtydligande av
sin begäran.
Den 7 juli har utbildningsinspektionen besvarat förtydligandet.
Den 1 augusti inkom Internationella Engelska skolan med ett överklagande.
Den 10 augusti tog kommunjurist kontakt med Internationella Engelska skolans jurist
Eva Andersson. Kommunjuristen förklarade att det inte fanns något formellt beslut
fattat och att det således inte fanns något att överklaga, att kommunstyrelsen avser att
fatta formellt beslut.
Den 26 september meddelar utvecklingsdirektör Internationella Engelska skolans
jurist Eva Andersson att Kommunstyrelsen avser att fatta formellt beslut i ärendet den
7 november.
Den 28 september har Internationella Engelska skolan, Eva Andersson, besvarat
mailet från den 26 september.
Förslag till beslut gick iväg för kommunicering med Internationella Engelska skolan
10 oktober 2017, som gavs möjlighet att yttra sig över föreslaget beslut till senast 22
oktober 2017. 18 oktober 2017 har Internationella Engelska skolan inkommit med en
yttrande där de håller fast vid sin begäran.
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Eskilstuna kommuns bedömning
Ärendet har, när det inkom, bedömts som en fråga/synpunkt och besvarat med mail
och inte som en formell begäran. Något formellt beslut har därför aldrig fattats.
Finansiering
Lärarlönelyftet är ett statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärssteg för lärare.
Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel.
Bidragsåret börjar den 1 juli. Varje huvudman ansvarar för att lämna in ansökan till
Skolverket.
För höstterminen 2016 erhöll inte Eskilstuna kommun något statsbidrag efter ett
misstag vid rekvireringen av bidraget. Ersättningen till berörd personal i kommunala
skolor betalades ändå ut enligt den överenskommelse som fanns. Kostnaden för detta
fick de kommunala skolorna hantera inom den ordinarie budgetramen och med hjälp
av tidigare års oförbrukade överskott. Den kommunala grundskolan i Eskilstuna
gjorde trots detta ett underskott på 2,8 miljoner kronor för 2016. Underskottet följer
med till 2017 och ska åtgärdas under året.
Något extra resurstillskott för 2016 eller 2017 har inte tillskjutits av Eskilstuna
kommun till de kommunala verksamheterna.
Yttrandet som Internationella Engelska skolan lämnade på kommuniceringen den 18
oktober 2018, påverkar inte Eskilstuna kommuns bedömning.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Misstaget som begicks synliggjorde bristande rutiner för ansökan om statsbidrag i
Eskilstuna kommun. För att undvika att det händer igen inkluderades ”Ansökan om
statsbidrag” i interkontrollplan för kommunstyrelsen och övriga nämnder för 2017.
Statliga bidrag i olika former kan sökas av förvaltningarna för olika syften. Det finns
statsbidrag där staten kräver uppföljning i form av underlag, rankingar och statistiska
sammanställningar för att utbetalning ska ske, vilket ställer höga krav på kommunens
interna kontroller och rutiner. Det är viktigt att respektive nämnd säkerställer att de får
in de bidrag som verksamheterna är berättigade till. Det innebär att varje förvaltning i
praktiken ansvarar för uppföljning och administration av statsbidragen. Det är viktigt
att inte endast en person handlägger ärendet från början till slut, utan att man beaktar
dualitetsprincipen.
Rutiner för ansökan och hantering av statsbidrag tagits fram, och under hösten
genomförs internkontroll av att rutinerna är förankrade och tillämpas. Arbetet hålls
samman av kommunledningskontoret.
______
Beslutet skickas till:

Internationella Engelska skolan
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:567

§ 226
Yttrande över tillståndsansökan för datacenter med
tillhörande reservkraftsgeneratorer i Eskilstuna Amazon Web Services Sweden AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Eskilstuna kommun har inga invändningar mot Amazon Web Services Sweden AB
tillståndsansökan enligt 9 kap. miljöbalken för uppförande och drift av
reservkraftsgeneratorer.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Amazon Web Services Sweden
AB (AWS) uppför ett datacenter på fastigheten Aspestahult 3:2 i Eskilstuna kommun.
Fastigheten ägs av AWS och är belägen i Eskilstuna Logistikpark. Parallellt med
datacentret i Eskilstuna anläggs en anläggning i Västerås och en i Katrineholm,
tillstånd enligt miljöbalken hanteras separat för respektive anläggning. Datacentret
planeras för etappvis utbyggnad till totalt tre serverhallar. Datacentret kommer att
försörjas med kraft från elnätet, fullt utbyggd blir elbehovet cirka 100 megawatt. I
händelse av strömavbrott säkerställs driften med hjälp av reservkraft från diesel- eller
biodieseldrivna reservkraftsgeneratorer. Fullt utbyggd planeras för 54
reservkraftsgeneratorer med en sammanlagd termisk effekt på 400 megawatt. Den
enda tillståndspliktiga verksamheten enligt 9 kap. miljöbalken är anläggning och drift
av reservkraftsgeneratorerna, övriga verksamheter vid datacentret är inte det.
Reservkraftsgeneratorerna tas i drift vid strömavbrott, men drivs också vid månatliga
funktionskontroller. Bränsle kommer att förvaras dels i tankar integrerade i respektive
generator, dels i en större lagringstank per serverhall. Volymen bränsle som kan
förvaras uppgår till cirka 950 kubikmeter. Den årliga bränsleförbrukningen för
funktionskontroller blir cirka 100 kubikmeter.
Verksamheten medför miljökonsekvenser för ett flertal miljöaspekter vilket beskrivs i
tillståndsansökans miljökonsekvensbeskrivning. De tydligast berörda miljöaspekterna
är energiförbrukning, bränslen och kemikalier, buller, utsläpp till luft. AWS föreslår ett
antal skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Kommunledningskontoret har inga
synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen eller föreslagna skyddsåtgärder och
försiktighetsmått.
En statusrapport med beskrivning av nuläget vad gäller föroreningar i mark och
grundvatten har enligt miljökonsekvensbeskrivningen lämnats in till
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

50(154)

2017-11-07

tillsynsmyndigheten, men är inte redovisad i ansökan. Kommunledningskontoret har
nåtts av information att domstolen vid behov kommer att skicka statusrapporten till
berörda parter inom kort. Kommunledningskontoret har inga synpunkter på det
tänkta förfarandet.
Kommunledningskontorets bedömning
Eskilstuna Logistikpark utgörs av 300 hektar mark detaljplanerad för framförallt
industri, logistik och lager i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. Goda
förutsättningar för etablering av datacenter inkluderar även bra strömförsörjning, ITinfrastruktur och kallt klimat. Eskilstuna kommun har gjort betydande investeringar i
bland annat infrastruktur för att möjliggöra etableringar i Eskilstuna Logistikpark.
AWS etablering inom deras 21 hektar stora fastighet är i enlighet med gällande
detaljplan och är en investering i en industri med framtida utvecklingspotential. Det är
sannolikt att etableringen leder till ytterligare verksamheter för både underhåll av
anläggningen och teknisk utveckling av verksamheten. Investeringen bidrar till
arbetstillfällen vid både uppförande och drift av anläggningen och bidrar på så sätt till
utveckling av Eskilstuna kommun.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:458

§ 227
Justerad skolpeng för 2015 - NTI gymnasiet
(Nordens Teknikerinsitut AB)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Nordens Teknikerinstitut AB (NTI-gymnasiet)
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Nordens Teknikerinstitut AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration
till en summa av totalt 191 013 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av
beloppet avser totalt 62 060 kronor för program EE11, 16 658 kronor för program
ES, 109 313 kronor för program TE11och totalt 2 982 kronor för program IMPRE11.
Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december
2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet.
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Nordens Teknikerinstitut AB får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 191 013 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
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kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI-gymnasiet)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:459

§ 228
Justerad skolpeng för 2015 - Kunskapskompaniet
(Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 260 100 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Av beloppet avser totalt 74 928 kronor för program BA11, 21 633
kronor för program BAHUS, 6 176 kronor för program BAMAL, 43 523 kronor för
program FT11och totalt 113 840 kronor för program FTTRA11. Utbetalning av det
justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 260 100
kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
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kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 229
Justerad skolpeng för 2015 - Mikael Elias Teoretiska
gymnasium (Mikael Elias Gymnasium AB)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Mikael Elias Gymnasium AB avseende förtydligande
av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Mikael Elias Gymnasium AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration
till en summa av totalt 190 678 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av
beloppet avser totalt 119 032 kronor för program NA11 och totalt 71 647 kronor för
program SA11. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den
31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration samt öppen fritidsverksamhet.
Kommun verkställer ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt
beräknats och innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär
även ett förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen
fritidsverksamhet (för grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Mikael Elias Gymnasium AB får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 190 678 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De fristående
skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det belopp som
motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala skolan. Bidraget
grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens skollokaler dividerat
med antal budgeterade elever för det kommande verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Mikael Elias Gymnasium AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 230
Justerad skolpeng för 2015 - Grillska gymnasiet
(Stadsmissionens Skolstiftelse)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Stadsmissionens Skolstiftelse avseende förtydligande
av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Stadsmissionens Skolstiftelse får justerat grundbelopp 2015 avseende administration
till en summa av totalt 497 755 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av
beloppet avser totalt 87 544 kronor för program EE11, 94 455 kronor för program
EK11, 70 003 kronor för program HV11, 122 915 kronor för program SA11, 120 850
kronor för program TE11 och totalt 1 988 kronor för program IMPRE11.
Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december
2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Stadsmissionens Skolstiftelse får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 497 755 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
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Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Stadsmissionens Skolstiftelse
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 231
Justerad skolpeng för 2015 - Stiftelsen Sverigefinska
skolan i Eskilstuna (Sverigefinska skolan)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 127 913 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna får justerat grundbelopp
2015 avseende administration till en summa av totalt 127 913 kronor inklusive
sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

60(154)

2017-11-07

Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är
ingen närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett
terminskort och får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller
hur lite den själv vill. För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför
ersättning för öppen fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom
kommunen inte har någon uppgift om hur många barn som de facto deltar i
den kommunala öppna fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor,
både kommunala och fristående, får lika stort bidrag för den öppna
fritidsverksamheten, oavsett hur många elever som de facto nyttjar en plats.
Denna hantering innebär att kommunen uppfyller likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 232
Justerad skolpeng för 2015 - Internationella
Engelska skolan i Sverige AB (Internationella
Engelska Skolan)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Internationella Engelska skolan i Sverige AB
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Internationella Engelska skolan i Sverige AB får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 2 160 712 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Internationella Engelska skolan i Sverige AB får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 2 160 712
kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
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kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är
ingen närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett
terminskort och får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller
hur lite den själv vill. För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför
ersättning för öppen fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom
kommunen inte har någon uppgift om hur många barn som de facto deltar i
den kommunala öppna fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor,
både kommunala och fristående, får lika stort bidrag för den öppna
fritidsverksamheten, oavsett hur många elever som de facto nyttjar en plats.
Denna hantering innebär att kommunen uppfyller likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
Internationella Engelska skolan i Sverige AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 233
Justerad skolpeng för 2015 - Näshulta Framtid
(Näshulta skola)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Näshulta Framtid avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Näshulta Framtid får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 90 452 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av
det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Näshulta Framtid får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 90 452 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är
ingen närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett
terminskort och får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller
hur lite den själv vill. För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför
ersättning för öppen fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom
kommunen inte har någon uppgift om hur många barn som de facto deltar i
den kommunala öppna fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor,
både kommunala och fristående, får lika stort bidrag för den öppna
fritidsverksamheten, oavsett hur många elever som de facto nyttjar en plats.
Denna hantering innebär att kommunen uppfyller likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
Näshulta Framtid
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 234
Justerad skolpeng för 2015 - AB Kattugglans
förskola
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för AB Kattugglans förskola avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
AB Kattugglans förskola får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 46 865 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av
det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att AB Kattugglans förskola får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till
en summa av totalt 46 865 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
AB Kattugglans förskola
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 235
Justerad skolpeng för 2015 - Stiftelsen Sverigefinska
skolan i Eskilstuna ERK (Pikku Erkki City, Pikku
ErkkiKloster, Pikku Erkki Årby)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 264 182 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Av beloppet avser totalt 104 009 kronor för Pikku Erkki City, 95 190
kronor för Pikku Erkki Kloster samt 64 983 kronor för Pikku Erkki Årby. Utbetalning
av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 264 182 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Av beloppet avser totalt 104 009 kronor för Pikku Erkki City, 95 190
kronor för Pikku Erkki Kloster samt 64 983 kronor för Pikku Erkki Årby.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
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kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Sverigefinska skolan i Eskilstuna
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 236
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Daghemmet Bergatrollet (Föräldrakooperativet
Bergatrollet)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativa daghemmet Bergatrollet
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativa daghemmet Bergatrollet får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 46 145 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativa daghemmet Bergatrollet får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 46 145 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativa daghemmet Bergatrollet
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 237
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Björnligan
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Björnligan avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativet Björnligan får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 51 786 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Björnligan får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 51 786 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Björnligan
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 238
Justerad skolpeng för 2015 - Föreningen Båtsman
föräldrakooperativt Daghem (Föräldrakooperativet
Båtsman)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föreningen Båtsman Föräldrakooperativt Daghem
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föreningen Båtsman Föräldrakooperativt Daghem får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 52 251 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föreningen Båtsman Föräldrakooperativt Daghem får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 52 251 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föreningen Båtsman Föräldrakooperativt Daghem
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 239
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Edevägen Ek.för. (Föräldrakooperativet Ekorren)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Edevägen Ekonomiska
förening avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration
godkänns.
Föräldrakooperativet Edevägen Ekonomiska förening får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 47 384 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Edevägen Ekonomiska förening får justerat grundbelopp
2015 avseende administration till en summa av totalt 47 384 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Edevägen Ekonomiska förening
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida
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§ 240
Justerad skolpeng för 2015 - Fyrklövern
Föräldrakooperativt Daghem (Föräldrakooperativet
Fyrklövern)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Fyrklövern Föräldrakooperativt Daghem avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Fyrklövern Föräldrakooperativt Daghem får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 74 106 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Fyrklövern Föräldrakooperativt Daghem får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 74 106 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Fyrklövern Föräldrakooperativt Daghem
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-07
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§ 241
Justerad skolpeng för 2015 - Föreningen Kotten
Föräldrakooperativt Daghem (Föräldrakooperativet
Kotten)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föreningen Kotten Föräldrakooperativt Daghem
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föreningen Kotten Föräldrakooperativt Daghem får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 52 922 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föreningen Kotten Föräldrakooperativt Daghem får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 52 922 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föreningen Kotten Föräldrakooperativt Daghem
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 242
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Noachsgatans Ek.för. (Föräldrakooperativet Myran)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Noachsgatans Ekonomiska
förening avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration
godkänns.
Föräldrakooperativet Noachsgatans Ekonomiska förening får justerat grundbelopp
2015 avseende administration till en summa av totalt 48 820 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske
senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att Förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Noachsgatans Ekonomiska förening får justerat grundbelopp
2015 avseende administration till en summa av totalt 48 820 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Noachsgatans Ekonomiska förening
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 243
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativa
Daghemmet Nyckelpigan (Föräldrakooperativet
Nyckelpigan)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativa Daghemmet Nyckelpigan
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativa Daghemmet Nyckelpigan får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 48 667 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativa Daghemmet Nyckelpigan får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 48 667 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativa Daghemmet Nyckelpigan
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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§ 244
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativa
Daghemmet Skogsmusen (Föräldrakooperativet
Skogsmusen)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativa Daghemmet Skogsmusen
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativa Daghemmet Skogsmusen får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 52 332 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativa Daghemmet Skogsmusen får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 52 332 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida
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Sammanträdesdatum
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärende.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form av
ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativa Daghemmet Skogsmusen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 245
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Solstrålen i Eskilstuna Ek.för. (Föräldrakooperativet
Solstrålen)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Solstrålen i Eskilstuna
Ekonomiska förening avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt
administration godkänns.
Föräldrakooperativet Solstrålen i Eskilstuna Ekonomiska förening får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 72 614 kronor
inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet
kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Solstrålen i Eskilstuna Ekonomiska förening får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 72 614 kronor
inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Solstrålen i Eskilstuna Ekonomiska förening
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 246
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Växthuset
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Växthuset avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativet Växthuset får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 47 996 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Växthuset får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 47 996 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Växthuset
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 247
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Trollskogen Ek.för (Trollskogen)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Trollskogen i Torshälla
Ekonomiska förening avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt
administration godkänns.
Föräldrakooperativet Trollskogen i Torshälla Ekonomiska förening får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 69 042 kronor
inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet
kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Trollskogen i Torshälla Ekonomiska förening får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 69 042 kronor
inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Trollskogen i Torshälla Ekonomiska förening
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 248
Justerad skolpeng för 2015 - ASAP Ritkonsult HB
(Christella Barnomsorg)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för ASAP Ritkonsult HB (Christella barnomsorg
pedagogisk omsorg) avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt
administration godkänns.
ASAP Ritkonsult HB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 496 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det
justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att ASAP Ritkonsult HB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 1499 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
ASAP Ritkonsult HB (Christella barnomsorg pedagogisk omsorg)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 249
Justerad skolpeng för 2015 - Kafjärdens förskola AB
(Kafjärdens förskola)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Kafjärdens Förskola AB avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Kafjärdens Förskola AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 64 187 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av
det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Kafjärdens Förskola AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till
en summa av totalt 64187 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

96(154)

2017-11-07

Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Kafjärdens Förskola AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 250
Justerad skolpeng för 2015 - Naturförskolan Eken
AB (Naturförskolan Eken)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Naturförskolan Eken AB avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Naturförskolan Eken AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 57 047 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av
det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Naturförskolan Eken AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration
till en summa av totalt 57 047 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Naturförskolan Eken AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 251
Justerad skolpeng för 2015 - Näshulta Framtid
(Näshulta Fristående Förskola)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Näshulta Framtid (Näshulta fristående förskola)
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Näshulta Framtid) får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 104 425 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av
det justerade grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Näshulta Framtid får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 104 425 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Näshulta Framtid (Näshulta fristående förskola)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 252
Justerad skolpeng för 2015 - Stiftelsen
Ringblomman Eskilstuna Waldorflekstuga
(Waldorflekstugan Ringblomman)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Stiftelsen Ringblomman Eskilstuna,
Walddorflekstuga avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt
administration godkänns.
Stiftelsen Ringblomman Eskilstuna, Walddorflekstuga får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 30 419 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Stiftelsen Ringblomman Eskilstuna, Walddorflekstuga får justerat grundbelopp
2015 avseende administration till en summa av totalt 30 419 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Ringblomman Eskilstuna, Walddorflekstuga
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 253
Justerad skolpeng för 2015 - Personalkooperativet
Trollebobarnen i Ur och Skur (Personalkooperativet
Trollebobarnen)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Personalkooperativet Trollebobarnen i Ur och Skur
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Personalkooperativet Trollebobarnen i Ur och Skur får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 46 663 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Personalkooperativet Trollebobarnen i Ur och Skur får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 46 663 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Personalkooperativet Trollebobarnen i Ur och Skur
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 254
Justerad skolpeng för 2015 - Personalkooperativet
Barnens förskola i Eskilstuna (Personalkooperativet
Barnens förskola)
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Personalkooperativet Barnens förskola i Eskilstuna
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Personalkooperativet Barnens förskola i Eskilstuna får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 57 981 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Personalkooperativet Barnens förskola i Eskilstuna får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 57 981 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Personalkooperativet Barnens förskola i Eskilstuna
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 255
Justerad skolpeng för 2015 - Tumbo Utveckling AB
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Tumbo Utveckling AB avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Tumbo Utveckling AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 105 465 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av beloppet
avser totalt 38 121 kronor för Eskilstuna friluftsförskola och totalt 67 344 kronor för
Tumbo Barnträdgård AB. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske
senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Tumbo Utveckling AB får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till
en summa av totalt 105 465 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Av beloppet
avser totalt 38 121 kronor för Eskilstuna friluftsförskola och totalt 67 344 kronor för
Tumbo Barnträdgård AB.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Tumbo Utveckling AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 256
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Åkersorken Ek.för. (Föräldrakooperativet
Åkersorken) - förskola
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Åkersorken Ekonomiska
förening (förskola) avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt
administration godkänns.
Föräldrakooperativet Åkersorken Ekonomiska förening får justerat grundbelopp 2015
avseende administration till en summa av totalt 99 120 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att Föräldrakooperativet Åkersorken Ekonomiska förening får justerat grundbelopp
2015 avseende administration till en summa av totalt 99 120 kronor inklusive sex
procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Åkersorken Ekonomiska förening (förskola)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 257
Justerad skolpeng för 2015 - Föräldrakooperativet
Åkersorken Ek.för. (Föräldrakooperativet
Åkersorken) - fritidshem
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för Föräldrakooperativet Åkersorken (Fritidshem)
avseende förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
Föräldrakooperativet Åkersorken (Fritidshem) får justerat grundbelopp 2015 avseende
administration till en summa av totalt 37 916 kronor inklusive sex procent
mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade grundbeloppet kommer att ske senast
den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende
British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration samt öppen
fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom detta beslut.
Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av grundbeloppets nivå
för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av redovisningen av
lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att Föräldrakooperativet Åkersorken (Fritidshem) får justerat
grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 37 916
kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
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Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
’Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är ingen
närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett terminskort och
får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller hur lite den själv vill.
För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför ersättning för öppen
fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom kommunen inte har någon
uppgift om hur många barn som de facto deltar i den kommunala öppna
fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor, både kommunala och
fristående, får lika stort bidrag för den öppna fritidsverksamheten, oavsett hur många
elever som de facto nyttjar en plats. Denna hantering innebär att kommunen uppfyller
likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
Föräldrakooperativet Åkersorken (Fritidshem)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 258
Justerad skolpeng för 2015 - Humlan pedagogisk
omsorg
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för NN (Humlan pedagogisk omsorg) avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 1
953 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt
1 953 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
NN (Humlan pedagogisk omsorg)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 259
Justerad skolpeng för 2015 - Humlan pedagogisk
omsorg - fritidshem
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för NN (Humlans fritidshem) avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 879
kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 879 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret. Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033
kronor ersättning för lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är
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detsamma för kommunala som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande
ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är ingen
närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett terminskort och
får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller hur lite den själv vill.
För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför ersättning för öppen
fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom kommunen inte har någon
uppgift om hur många barn som de facto deltar i den kommunala öppna
fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor, både kommunala och
fristående, får lika stort bidrag för den öppna fritidsverksamheten, oavsett hur många
elever som de facto nyttjar en plats. Denna hantering innebär att kommunen uppfyller
likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
NN (Humlans fritidshem)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 260
Justerad skolpeng för 2015 - Skattkistan pedagogisk
omsorg
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för NN (Skattkistans pedagogiska omsorg) avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 1
462 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt
1 462 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
NN (Skattkistans pedagogiska omsorg)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 261
Justerad skolpeng för 2015 - Skattkistan pedagogisk
omsorg - fritidshem
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för NN (Skattkistans fritidshem) avseende förtydligande
av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 879
kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 879 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

120(154)

2017-11-07

Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033 kronor ersättning för
lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala
som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är
ingen närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett
terminskort och får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller
hur lite den själv vill. För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför
ersättning för öppen fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom
kommunen inte har någon uppgift om hur många barn som de facto deltar i
den kommunala öppna fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor,
både kommunala och fristående, får lika stort bidrag för den öppna
fritidsverksamheten, oavsett hur många elever som de facto nyttjar en plats.
Denna hantering innebär att kommunen uppfyller likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
NN (Skattkistans fritidshem)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 262
Justerad skolpeng för 2015 - Nora förskola
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för NN (Nora förskola) avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 74
639 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt
74 639 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
NN (Nora förskola)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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§ 263
Justerad skolpeng för 2015 - Ärlapärlan pedagogisk
omsorg
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för NN (Ärla pärlan pedagogisk omsorg) avseende
förtydligande av beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt 1
057 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att NN får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av totalt
1 057 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
NN (Ärla pärlan pedagogisk omsorg)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:511

§ 264
Justerad skolpeng för 2015 - C-Företaget Ek.för förskola
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för C-företaget (förskola) avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
C-företaget får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av
totalt 1 053 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping meddelade
dom, mål nr 634-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp 2015 avseende British
Mini Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska beräkna och redovisa
lokalkostnadsersättningen samt ersättning för administration. Kommun verkställer
ovan nämnd dom genom detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och
innebär en justering av grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett
förtydligande av redovisningen av lokalkostnadsersättningen.
Administration
Fristående förskolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
förskolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
förskolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen innebär
att för C-företaget får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en
summa av totalt 1 499 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är pedagogiskt material samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
Av det totala grundbeloppet 2015 avser 13 987 kronor ersättning för lokalkostnader
per barn och år. Ersättningsnivån är detsamma för kommunala som fristående
förskolor, bilaga tabell, tillhörande ärendet.
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Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader i form
av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är pedagogiskt material. De
fristående förskolorna får bidrag för sin lokalkostnad per barn och år med det belopp
som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den kommunala förskolan.
Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för kommunens
förskolelokaler dividerat med antal budgeterade barn för det kommande
verksamhetsåret.
______
Beslutet skickas till:
C-företaget (förskola)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:512

§ 265
Justerad skolpeng för 2015 - C-Företaget Ek.för fritidshem
Beslut
Beslut om grundbelopp 2015 för C-företaget (fritidshem) avseende förtydligande av
beräkning av lokalkostnader samt administration godkänns.
C-företaget får justerat grundbelopp 2015 avseende administration till en summa av
totalt 221 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt. Utbetalning av det justerade
grundbeloppet kommer att ske senast den 31 december 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den
7 september 2017. Av skrivelsen framgår att förvaltningsrätten i Linköping
meddelade dom, mål nr 633-15, den 20 oktober 2016 gällande grundbelopp
2015 avseende British Schools AB. Domen innebär att kommunen på nytt ska
beräkna och redovisa lokalkostnadsersättningen, ersättning för administration
samt öppen fritidsverksamhet. Kommun verkställer ovan nämnd dom genom
detta beslut. Redovisningen har på nytt beräknats och innebär en justering av
grundbeloppets nivå för 2015. Beslutet innebär även ett förtydligande av
redovisningen av lokalkostnadsersättningen samt öppen fritidsverksamhet (för
grundskolan).
Administration
Fristående skolor har rätt till ersättning för administration som består av ett
schablonbelopp om tre procent av det totala grundbeloppet. Vid beräkning av
grundbelopp 2015 har denna ersättning felaktigt även tilldelats de kommunala
skolorna. Detta innebär att grundbelopp 2015 behöver justeras för de fristående
skolorna för att uppfylla likabehandlingsprincipen. Den nya beräkningen
innebär att C-företaget får justerat grundbelopp 2015 avseende administration
till en summa av totalt 221 kronor inklusive sex procent mervärdesskatt.
Lokalkostnadsersättning
I och med detta beslut omfattar redovisningen även kostnadsslaget gällande
inventarier som inte är läromedel samt den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret. Av det totala grundbeloppet 2015 avser 15 033
kronor ersättning för lokalkostnader per elev och år. Ersättningsnivån är
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detsamma för kommunala som fristående skolor, bilaga tabell, tillhörande
ärendet.
Med lokalkostnader avses i första hand kostnader för hyra. Det innefattar också
driftskostnader som tillexempel uppvärmning, renhållning och kapitalkostnader
i form av ränta på lån samt kostnader för inventarier som inte är läromedel. De
fristående skolorna får bidrag för sin lokalkostnad per elev och år med det
belopp som motsvaras av den genomsnittliga lokalkostnaden för den
kommunala skolan. Bidraget grundar sig på den budgeterade lokalkostnaden för
kommunens skollokaler dividerat med antal budgeterade elever för det
kommande verksamhetsåret.
Öppen fritidsverksamhet
Enligt 25 kap. 15 § skollagen ska en grundskola som erbjuder öppen
fritidsverksamhet till en elev få bidrag av kommunen. Bidraget ska bestämmas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen motsvarande verksamhet. Kommunen budgeterar för kostnaden för
öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6 som en del i grundbeloppet.
Denna post ingår därmed i grundbeloppet för elever i årskurs 4-6 hos de
fristående skolorna.
I den kommunala öppna fritidsverksamheten skrivs inte eleven in och det är
ingen närvaroregistrering då verksamheten är helt frivillig. Eleven betalar ett
terminskort och får då vistas på den öppna fritidsverksamheten hur mycket eller
hur lite den själv vill. För att följa likabehandlingsprincipen ingår därför
ersättning för öppen fritidsverksamhet i budgeten för grundbeloppet eftersom
kommunen inte har någon uppgift om hur många barn som de facto deltar i
den kommunala öppna fritidsverksamheten. Detta innebär att samtliga skolor,
både kommunala och fristående, får lika stort bidrag för den öppna
fritidsverksamheten, oavsett hur många elever som de facto nyttjar en plats.
Denna hantering innebär att kommunen uppfyller likabehandlingsprincipen.
______
Beslutet skickas till:
C-företaget (fritidshem)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben/ekonomi
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2017:112

§ 266
Svar på motion om hållbar kost
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen avslås på punkterna 1, 2 och 5.
2. Motionen förklaras besvarad på punkterna 3, 4 och 6.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 13
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod
(MP) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om hållbar kost av hög kvalitet
inom skola och omsorg. Motionen innehåller följande yrkanden:
1. Att all mat i skola och omsorg ska vara ekologisk senast 2018.
2. Att alla kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska ha
egna tillagningskök om inte synnerliga skäl föreligger.
3. Att införa ett mer långsiktigt mål kring matsvinn på minskat matsvinn i kg med
50 procent till 2025.
4. Att det vid upphandlingar ställs krav på att alla animaliska produkter som köps
in ska ha producerats under förhållanden som minst motsvarar kraven i svensk
djurskyddslagstiftning.
5. Att kommunen inför vegetarisk mat som standard för verksamheter där mat
serveras till anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen och att kött
därmed enbart serveras till dem som aktivt valt det.
6. All kommunen initierar samarbeten med lokala producenter och förädlare med
syfte att skapa synergier och möjliggöra en ökad andel närproducerade och
livsmedel inom de kommunala verksamheterna.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 9 februari 2017 §, 41 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från barn- och utbildningsnämnden, vårdoch omsorgsnämnden samt Torshälla stads nämnd.
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Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 21 juni 2017, §
39 (BUN/2017:154) föreslagit att motionen ska avslås. Vård- och omsorgsnämnden
har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 18 april 2017, § 47
(VON/2017:31). Torshälla stads nämnd har den 18 april 2017, § 33 (TSN/2017:26)
avstått ifrån att yttra sig.
Motionens samtliga förslag ligger i linje med kommunens pågående arbete, men kan
av olika skäl inte bifallas. Yrkandet om att all mat i skola och omsorg ska vara
ekologiskt senast år 2018 har inte förtutsättningar att uppnås och bör därför avslås.
Yrkande om kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska ha
egna tillagningskök, samt yrkandet om att vegetarisk mat ska vara standard för
verksamheter där mat serveras till anställda och förtroendevalda, innebär för
begränsande formuleringar och bör därför avslås. Motionens övriga yrkanden anses
vara besvarade med hänvisning till att liknande mål redan finns beslutade och att
arbete pågår.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens yrkande på punkterna 1, 2 samt 5
avslås. Motionens yrkande på punkterna 3, 4 samt 6 förklaras besvarade.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:252

§ 267
Svar på motion - Motion om ökad operativ förmåga
vid utsläpp i miljön
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles.
2. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att utreda metoder för att
öka räddningstjänstens operativa förmåga vid utsläpp i miljön.
3. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att implementera åtaganden
om utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal i verksamhetsplan 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Ronny Ilhag (MP) samt Magnus Arreflod
(MP) har den 21 mars 2017 lämnat in en motion om ökad operativ förmåga vid
utsläpp i miljön. Motionen innehåller följande yrkande:
- Att Eskilstuna kommun utreder metoder för att öka räddningstjänstens
operativa förmåga vid utsläpp i miljön.
-

Att Eskilstuna kommun i sin årsplan implementerar åtaganden och mätbara mål
som bidrar till att utveckla förmågan att omhänderta förorenat släckvatten.

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 80 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från miljö- och räddningstjänstnämnden.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 mars
2017, § 84 (MRN/2017:61) ställt sig positivt till förslaget att utreda metoder för att
öka räddningstjänstens operativa förmåga vid utsläpp i miljön. Nämnden hänvisar till
redan pågående arbete och ställer sig positiv till att en utredning görs under våren
2018. Nämnden ställer sig också positiv till att årsplan 2018 innehåller åtaganden om
utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal.
Ökad operativ förmåga vid utsläpp i miljön och omhändertagande av förorenat
släckvatten bidrar positivt till kommunens arbete med hållbar utveckling.
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Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalles. Miljö- och räddningstjänstnämnden får ett uppdrag att utreda metoder för att öka räddningstjänstens operativa
förmåga vid utsläpp i miljön samt att miljö- och räddningstjänstnämnden får ett
uppdrag att implementera åtaganden om utbildningsinsatser för räddningstjänstpersonal i verksamhetsplan 2018.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:259

§ 268
Svar på motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Joel
Hamberg (V), Anette Stavehaug (V) samt Alar Kuutmann (V) har den 22 mars 2017
inkommit med en motion om att ge Eskilstuna en ätbar park. Motionärerna yrkar på
att Eskilstuna kommun ska anlägga en park där människor kan plocka frukt, örter, bär
och grönsaker. Syftet med en sådan är att ge fler tillgång till naturupplevelser och ökad
kunskap om vilda växter och om hur mat odlas, samt skapa en attraktivare stad med
fler möten mellan människor.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 mars 2017 §, 93 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut den 23 augusti 2017, §
159 (SBN/2017:181) ställt sig positiv till motionärernas förslag. Det finns dock
avvägningar som bör göras, till exempel kring skötselfrågor och finansiering, varför
stadsbyggnadsförvaltningen först bör göra en utredning för att klargöra sådana frågor.
Med hänvisning till detta föreslår nämnden att motionen anses besvarad.
Ätbara parker kan ge ökad kunskap och inspiration om maten som naturresurs, ge
tillgång till naturupplevelser, skapa mer social samvaro och sammantaget skapa en
attraktivare stad. I stor skala skulle ätbara parker på sikt kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad för livsmedel.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2017:330

§ 269
Svar på motion om att se över kravställningar vid
upphandlingar för att gynna lokala företag
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 25 april 2017
inkommit med en motion. Motionären föreslår att Eskilstuna kommun ser över
samtliga kravställningar vid kommande upphandlingar i syfte att gynna de lokala
företagen. Motionären hänvisar till att policybeslut och andra inriktningsbeslut medför
höga krav som gör att lokala producenter inte kan möta anbudsförfrågan, vilket kan
ses som missgynnande av dessa.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 27 april 2017 §, 140 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
I vilken mån de antagna besluten särskilt missgynnar lokala företag, är svårt att
bedöma. Dock har det uttalats kritik mot att kommunens många och ibland
motstridiga mål kan försvåra formulering av upphandling och för lokala leverantörer
att lämna anbud.
Kommunledningskontorets bedömning
Upphandlingslagstiftningen innebär att alla företag, lokala eller inte, ska ha samma
förutsättningar att lämna anbud. Kommunen får således inte gynna eller missgynna
någon leverantör. Vilket framgår av LOU (2016:1145);
”4 kap. Allmänna bestämmelser
Principer för offentlig upphandling
2 § En upphandling får inte … utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer
gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.”
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Upphandlingsenheten har fått direktiv att belysa frågan om kommunens målkonflikter
genom det pågående arbetet med produktgruppsstrategier samt i Årsplan 2018. Med
beaktande av upphandlingslagstiftningsramar kommer därför en översyn att göras i
syfte att underlätta för leverantörer att delta i kommunens upphandlingar på lika
villkor.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på följande, Sverigedemokraternas förslag:
Att Eskilstuna kommun ser över samtliga kravställningar vid kommande upphandlingar för
att underlätta för lokala företag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen avslås.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om eget förslag, Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) yrkande, att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att motionen avslås.
______
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KSKF/2017:269

§ 270
Svar på motion - Förbättra möjligheten för nyanlända
att få sitt första jobb
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) har den 29 mars 2017
inkommit med en motion. Motionären föreslår att det ska utredas om att förändra
undervisningen i svenska och introduktion till det svenska samhället så att det blir mer
yrkesinriktat, förbättring av samhällsinformationen till nyanlända invandrare och att
det utreds om en del av bidrag/ersättningen kan kopplas till arbetsplatsintroduktion/
praktik på företag och Eskilstuna kommun.
Kommunfullmäktige har vid sammanträdet den 27 april 2017, § 128 beslutat att
motionen ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning. I beredningen av ärendet
har kommunstyrelsen inhämtat yttrande från arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande, nämndens beslut
den 20 september 2017, § 64 (AVN/2017:47) föreslagit att motionen förklaras
besvarad. Av yttrandet framgår bland annat att motionärens förslag ligger i linje med
pågående arbete som finns hos Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Utifrån ett åtagande i nämndens verksamhetsplan 2017 arbetar förvaltningen med att
starta minst två kombinationsutbildningar SFI/yrkesutbildning. I höst startas en inom
området lager och logistik och en inom vårdområdet. Den senare har tagits fram i
samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen. Inom SFI pågår ett
utvecklingsarbete som syftar till att samhällsorienteringen bättre ska matcha de
nyanländas behov av kunskap om samhället.
Genom redan pågående utveckling i förvaltningen, och arbetet med att ta fram en
överenskommelse för fördjupad samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden
mellan Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen så kommer även en fortsatt
utveckling ske för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen förklaras besvarad.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) samt Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
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KSKF/2016:623

§ 271
Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning
på Lagersbergsskolan samt beslut om uppdrag att ta
fram en modell för kameraövervakning på skolor
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget förklaras besvarat.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen generellt ska hantera
frågan om kameraövervakning.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan har lämnats in till
kommunfullmäktige den 1 december 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2016, § 317, att överlämna medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden för beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 16 mars 2017, § 14
(BUN/2016:553), och då beslutat att överlämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Av protokollet framgår att nämnden är
positiv till att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan som en förebyggande
säkerhetsåtgärd. Nämnden anser dock att det är kommunstyrelsen och inte barn- och
utbildningsnämnden som bör besvara frågan.
Barn- och utbildningsnämnden motiverar sitt ställningstagande med att det är ägaren
till skollokalen (kommunstyrelsen) som i förekommande fall ska investera i och ansöka
hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det framförs vidare att det inte finns pengar
avsatta för kameraövervakning i nämndens investeringsbudget och att det är
kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens yttranden gällande
kameraövervakningslagen.
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Kommunledningskontorets beredning
Kameraövervakningslagen
Kameraövervakningslagen syftar till att med hjälp av kameraövervakning förhindra,
utreda eller avslöja brott samt att förebygga olyckor. Detta ska vägas mot de regler
som finns om skydd för den enskildes integritet.
Tillstånd till kameraövervakning krävs om man avser att bevaka en plats som är fritt
upplåten för allmänheten. Innan dess att länsstyrelsen beslutar om tillstånd till
kameraövervakning ska den kommun där övervakningen sker få tillfälle att yttra sig. I
Eskilstuna kommun är beslut om yttranden enligt kameraövervakningslagen
delegerade från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, som har vidaredelegerat
beslutanderätten till tjänsteman på kommunledningskontoret.
Kommunens yttrande till länsstyrelsen i ärenden om kameraövervakning ska inte
förväxlas med de ansökningar om kameraövervakning som olika verksamhetsgrenar
inom den kommunala organisationen kan behöva göra. Det förekommer alltså att
kommunstyrelsen får tillfälle att yttra sig till länsstyrelsen över en ansökan om
kameraövervakning som en annan nämnd har gjort.
Kommunledningskontorets bedömning är att kameraövervakningslagen tar sin
utgångspunkt i vilken verksamhet som bedrivs inom de lokaler/det område som avses
övervakas. Även om barn- och utbildningsnämnden formellt är hyresgäst anser
kommunledningskontoret att det är den nämnden, som utifrån sitt ansvarsområde, har
att hantera frågor om kameraövervakning vid kommunens skolor.
Kommunledningskontorets bedömning
Eftersom det råder en otydlighet i hanteringen av kameraövervakning samtidigt som
frågan blir alltmer omdiskuterad föreslår kommunledningskontoret att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunen
generellt ska hantera frågan om kameraövervakning.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) yrkande, att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-07

Sida

141(154)

KSKF/2017:212

§ 272
Svar på medborgarförslag - Erbjud medborgare olika
sätt att begära ut offentliga handlingar
Beslut
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en blankett och en e-tjänst
för att begära ut allmänna handlingar.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om att erbjuda
medborgare olika sätt att begära ut offentliga handlingar, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 9 mars 2017. Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars
2017, § 75, att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Förslagsställaren vill att kommunen ska erbjuda fler möjligheter än idag för att ta del
av allmänna handlingar. Han vill dels att det tas fram en e-tjänst som hanterar
kommunens offentliga handlingar, samt dels en blankett som kan användas för att
begära ut allmänna handlingar.
Kommunledningskontorets beredning
Varje dag hanteras en stor mängd allmänna handlingar i kommunens verksamhet.
Allmänna handlingar kan vara offentliga eller helt eller delvis sekretessbelagda. Att en
handling är offentlig innebär att alla har rätt att ta del av den.
Varje nämnd är en egen myndighet som ansvarar för vården av sina handlingar.
Huvudregelen är att allmänna handlingar ska registreras i kommunens diariesystem,
men det finns flera undantag från detta. För att hålla en god ordning och överblick
över sina allmänna handlingar har varje nämnd en dokumenthanteringsplan som talar
om vilka typer av handlingar som förekommer, om de ska bevaras (sparas för alltid)
eller gallras (förstöras) och var handlingarna förvaras.
På kommunens webbplats kan man söka i nämndernas diarier och hitta information
om handlingar som har registrerats under den senaste tiden. I vissa fall publiceras
också själva handlingen i fulltext i webbdiariet. Även föredragningslistor,
beslutsunderlag och protokoll från nämndernas sammanträden publiceras i stor
utsträckning på kommunens webbplats.
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Den som vill ta del av en nämnds allmänna handlingar kan vända sig till respektive
nämnds kansli för att få hjälp. Handlingar som ska bevaras lämnas efter en tid till
stadsarkivet, som bistår den som vill ta del av äldre handlingar.
Kommunledningskontoret välkomnar förslagsställarens initiativ att erbjuda ytterligare
möjligheter för medborgare att ta del av allmänna handlingar genom en blankett eller
en e-tjänst. Det kan underlätta möjligheten för den som önskar insyn i hur
verksamheten bedrivs i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår därför att
medborgarförslaget ska bifalla samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta
fram en blankett och en e-tjänst för att begära ut allmänna handlingar.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för åtgärd
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KSKF/2017:12

§ 273
Svar på medborgarförslag - Ta beslut om att
upphöra med offentliga fyrverkerier i kommunens
regi
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
september 2017. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om att ta beslut om
att upphöra med offentliga fyrverkerier i kommunens regi, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 28 december 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2017, § 30 att medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Nyårsfirandet i Eskilstuna kommun startades i samband med Millenniumskiftet.
Arrangemanget som firas vid Klosters kyrka är en samverkan mellan flera
förvaltningar/bolag i Eskilstuna kommun, Eskilstuna Församling samt Länstrafiken
Sörmland. Fyrverkeriet som pågår maximalt 8-10 minuter, är en del av nyårsfirandet.
Destination Eskilstuna projektleder i samverkan med kommunfullmäktiges
representation. Ekonomiskt har firandet flera sponsorer från näringslivet och
Sparbanksstiftelsen Rekarne. Den totala kostnaden per nyårsfirande uppgår till mellan
120 000 kronor och 140 000 kronor beroende på musikunderhållning och storleken på
stödet från sponsorerna.
Nyårsfirandet vid Klosters kyrka samlar många eskilstunabor och även tillresta
besökare. Det är mycket uppskattat och publiken har växt under åren, cirka
5 000-6 000 besökare vid senaste firandet.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:13

§ 274
Svar på medborgarförslag - Upphör med det
kommunala fyrverkeriet på nyårsafton
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
oktober 2017. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om att ta beslut om att
upphöra med offentliga fyrverkerier i kommunens regi, har lämnat in till
kommunfullmäktige den 29 december 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2017, § 31, att medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
Nyårsfirandet i Eskilstuna kommun startades i samband med millennieskiftet.
Arrangemanget som firas vid Klosters kyrka är en samverkan mellan flera
förvaltningar/bolag i Eskilstuna kommun, Eskilstuna församling samt Länstrafiken
Sörmland. Fyrverkeriet som pågår maximalt 8-10 minuter, är en del av nyårsfirandet.
Destination Eskilstuna projektleder i samverkan med kommunfullmäktiges
representation. Ekonomiskt har firandet flera sponsorer från näringslivet och
Sparbanksstiftelsen Rekarne. Den totala kostnaden per nyårsfirande uppgår till mellan
120 000 kronor och 140 000 kronor beroende på musikunderhållning och storleken på
stödet från sponsorerna.
Nyårsfirandet vid Klosters kyrka samlar många eskilstunabor och även besökare från
andra kommuner. Det är mycket uppskattat och publiken har växt under åren, cirka
5 000-6 000 besökare vid senaste firandet.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:5

§ 275
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 1, 2017
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 20 september 2017 samt vårdoch omsorgsnämndens beslut om rapport den 16 maj 2017 för kvartal 1 2017, anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
september 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 1 2017 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 20 september 2017, § 66 (BUN/2017:237) visar att sammanlagt fyra beslut
inte är verkställda.
Insänd rapportering för kvartal 1 2017 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 31 augusti 2017, § 81 (VON/2017:69) visar att sammanlagt sju personer
har väntat längre än tre månader på att få sina beslut verkställda.
I samband med vård- och omsorgsnämndens rapportering för kvartal 1 2017 inkom
även en rättelse. Vid inrapporteringen för kvartal 3, 2016 så var det ett beslut om
bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) som felaktigt inte blev inrapporterat till IVO.
Beslutet fattades den 1 mars 2016 och hade inte verkställts inom tre månader. Orsaken
till att det inte kunnat verkställas var att det varit svårt att finna lämpligt boende. Det
var således två och inte ett beslut om bostad med särskild service som skulle
rapporteras in. Det var dessutom två beslut om daglig verksamhet som rapporterades
in, det vill säga sammanlagt fyra istället för tre beslut.
Orsaken till att beslutet inte rapporterades in var att beslutet felaktigt blivit registrerat
som verkställt i förvaltningens verksamhetssystem (VIVA). Rättelse har skett i
systemet och beslutet har rapporterats in till IVO.
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Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvaliteten och lagefterlevnaden avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar såväl rättssäkerhet som
strategiska mål i styrsystemet och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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§ 276
Anmälan av delegationsbeslut i november 2017
1. KSKF/2016:532 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Hantering av
stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret har den 5 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om hantering
av stöd för bredbandsutbyggnad i Eskilstuna kommun, som anmäls och läggs till
handlingarna.
2. KSKF/2017:432 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
utställningsförslag - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050
Kommunledningskontoret har den 31 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande Yttrande över utställningsförslag - Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050, som anmäls och läggs till
handlingarna.
3. KSKF/2017:543 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remiss av förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för
Västmanlands län 2018-2029
Kommunledningskontoret har den 26 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande Yttrande över remiss av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur för Västmanlands län 2018-2029, som anmäls och
läggs till handlingarna.
4. KSKF/2017:34 Delegationsrapport – sålda tomträtter 2017
Kommunledningskontoret har den 4 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande en delegationsrapport – sålda tomträtter 2017, som
anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2017:18 – Anmälan av delegationsbeslut om attestanter för
kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret har den 9 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande attest- och beställningsrätt inom kommunstyrelsen,
som anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2017:52 – Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-10-10
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 10 oktober 2017,
anmäls och läggs till handlingarna.
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7. KSKF/2017:568 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – British Junior
Kommunledningskontoret har den 18 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande beslut om ansökan om tilläggsbelopp för elever som
deltar i modersmålsundervisning i september 2017 för British Junior, som anmäls
och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2017:568 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – British Junior
Kommunledningskontoret har den 1 november 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande beslut om ansökan om tilläggsbelopp för elever som
deltar i modersmålsundervisning i oktober 2017 för British junior, som anmäls
och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2017:585 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Entréskolan
Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Entréskolan för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
10. KSKF/2017:542 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Internationella Engelska skolan
Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Internationella Engelska skolan för oktober 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
11. KSKF/2017:541 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Sverigefinska skolan
Kommunledningskontoret har den 31 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Sverigefinska skolan för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
12. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Skiftingehus
Kommunledningskontoret har den 31 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Skiftingehus för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – St Eskils gymnasium
Kommunledningskontoret har den 31 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för St
Eskils gymnasium för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-07

Sida

149(154)

14. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – IKE
Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för IKE
för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
15. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Lagersbergsskolan
Kommunledningskontoret har den 30 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Lagersbergsskolan för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
16. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Rekarne gymnasium
Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Rekarne gymnasium för oktober 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
17. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Lagersbergsskolan
Kommunledningskontoret har den 25 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Lagersbergsskolan för september 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
18. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – St Eskils gymnasium
Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för St
Eskils gymnasium för september 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
19. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Rekarneskolan
Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
Rekarneskolan för september 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
20. KSKF/2016:480 – Tillsyn av British Mini Schools AB
Kommunledningskontoret har den 13 februari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av British Mini Schools AB, som anmäls och
läggs till handlingarna.
21. KSKF/2017:89 – Tillsyn av Eskilstuna fria förskola - Slagsta
Kommunledningskontoret har den 26 januari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av Eskilstuna fria förskola i Slagsta, som anmäls
och läggs till handlingarna.
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22. KSKF/2017:143 – Tillsyn av förskolan Samklang AB
Kommunledningskontoret har den 27 juni 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn avförskolan Samklang, som anmäls och läggs till
handlingarna.
23. KSKF/2016:454 – Tillsyn av personalkooperativet Barnens förskola
Kommunledningskontoret har den 16 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av personalkooperativet Barnens förskola, som
anmäls och läggs till handlingarna.
24. KSKF/2017:154 – Tillsyn av Trollskogen Montessoriförskola
Kommunledningskontoret har den 27 april 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av Trollskogen Montessoriförskola, som anmäls
och läggs till handlingarna.
25. KSKF/2016:486 – Tillsyn av Humlan, pedagogisk omsorg
Kommunledningskontoret har den 21 december 2016 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av Humlan, pedagogisk omsorg, som anmäls
och läggs till handlingarna.
26. KSKF/2017:87 – Tillsyn av Näshulta fria förskola
Kommunledningskontoret har den 25 januari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av Näshulta fria förskola, som anmäls och läggs
till handlingarna.
27. KSKF/2017:88 – Tillsyn av förskolan Kattugglan
Kommunledningskontoret har den 26 januari 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av förskolan Kattugglan, som anmäls och läggs
till handlingarna.
28. KSKF/2016:654 – Tillsyn av Föräldrakooperativet Växthuset
Kommunledningskontoret har den 20 december 2016 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av Föräldrakooperativet Växthuset, som anmäls
och läggs till handlingarna.
29. KSKF/2017:153 – Tillsyn av Föräldrakooperativet Myran
Kommunledningskontoret har den 17 oktober 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tillsyn av Föräldrakooperativet Myran, som anmäls och
läggs till handlingarna.
______
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§ 277
Anmälningsärenden i november 2017
1. KSKF/2017:65 Finansiell rapport för september månad 2017
Kommunledningskontoret har den 10 oktober 2017 lämnat in finansiell rapport
för september månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den
30 september 2017 uppgick till 6 381,0 miljoner kronor jämfört med 5 950,0
miljoner kronor den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 september 2017 till
4 865,0 miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 september 2017 till 203,2 miljoner
kronor jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten
omfattar bankmedel, räntefond och aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 30 september 2017 till 400,0
miljoner kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 september 2017 till 1 802,2 miljoner
kronor jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
______
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KSKF/2017:592

§ 278
Extra ärende - Utredning av nämndorganisationen i
Eskilstuna kommun
Beslut
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda nämndorganisationen.
Utredningen ska bland annat belysa om delar av kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation ska få en annan nämndtillhörighet än kommunstyrelsen
och belysa lämplig nämndtillhörighet för en samlad måltidsorganisation.
Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast maj 2018.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda den politiska organisationen
under kommunstyrelsen i form av utskott, beredning och samrådsorgan, samt
beredningarna under kommunfullmäktige. Utredningen ska redovisas för
kommunstyrelsen senast maj 2018.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Vänsterpartiets förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
oktober 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att den 1 januari 2018 träder en ny
kommunallag i kraft. I lagen regleras att kommundirektör ska vara chef för den
förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Regeln får till följd att det endast kan
finnas en förvaltning under kommunstyrelsen. Idag finns två förvaltningar under
kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun – ett kommunledningskontor med
kommundirektören som förvaltningschef och ett konsult och uppdrag med en egen
förvaltningschef. Denna förvaltningsorganisation måste med anledning av den nya
kommunallagen ändras.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda om det finns skäl att bilda en ny
nämnd med ansvar för hela eller delar av verksamhet som idag hanteras av konsult
och uppdrag. Finner kommunledningskontoret skäl som talar för en servicenämnd, får
kontoret även ge förslag på att annan serviceverksamhet som utförs i facknämnderna
ska kunna överföras till en servicenämnd. Utredningen ska således förutsättningslöst
föreslå vilka verksamheter som bör tillhöra en nybildad nämnd, hur modellen med
beställare och utförare ska utformas för en sådan nämnd samt hur många ledamöter
en sådan nämnd ska ha.
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Utredningen ska också särskilt belysa nämndtillhörigheten för en samlad
måltidsorganisation. För de fall kommunen beslutar att införa en samlad
måltidsorganisation, ska utredningen ge förslag på lämplig nämndtillhörighet för en
sådan verksamhet.
Under kommunstyrelsen finns det idag tre utskott och en permanent
nämndberedning: arbetsutskottet, personalutskottet, utbildningsutskottet och
jämställdhetsberedningen. Under kommunfullmäktige finns det två permanenta
beredningar i form av valberedningen och arvodeskommittén. Det finns också sju
stycken samrådsorgan, som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen:
pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor, rådet för interkulturella frågor,
natur- och vattenvårdsberedningen, Trygga Eskilstuna, minoritetsrådet och
landsbygdsrådet. Kommunledningskontoret föreslår att en översyn görs av
kommunfullmäktiges beredningar, samt kommunstyrelsens utskott, beredning och
samrådsorgan. Utredningen ska omfatta organens formella form och deras
ändamålsenlighet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar först bifall till beslutspunkt 1, därefter avslag på beslutspunkt
2, Vänsterpartiets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag.
•

Maria Cherguis (V) yrkande om att bifalla Vänsterpartiets förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) yrkande, att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:632

§ 279
Extra ärende - Nämndinitiativ - Sexuella trakasserier
ska tas upp vid arbetsplatsträffar på alla
arbetsplatser
Beslut
1. Nämndinitiativet överlämnas till personalutskottet för beslut.
2. Återrapportering sker till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 30 oktober 2017 inkommit med ett initiativ till
kommunstyrelsen:
”Vittnesmålen under hashtagen ”Metoo” har skakat om medievärlden och fått effekter
på alla nivåer i samhället. Det som unga tjejer och kvinnor beskriver är oacceptabelt.
Sexuella trakasserier ska inte få förekomma och det är dags att vi på allvar tar tag i
problemen. Eskilstuna kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Vi har
förutom ansvar för personalen också ansvar för väldigt många barn, elever i förskolan
och skolan, och människor i behov av vård och stöd. Situationer där sexuella
trakasserier förekommer är vi inte undantagna ifrån - det har förekommit tidigare och
det förekommer fortfarande idag. Mörkertalet är stort. ”
Initiativtagaren yrkar på följande:
− Att kommunstyrelsen tar ett initiativ till att frågan om sexuella trakasserier ska
tas upp vid APT på alla arbetsplatser. Frågan som ska ställas är: ”Förekommer
sexuella trakasserier på vår arbetsplats? Vad kan vi göra för att förhindra att det
uppkommer?”
− Ett särskilt arbete ska också göras i skolan och inom omsorgen riktat mot barn,
ungdomar, vuxna och äldre.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar på att nämndinitiativet överlämnas till personalutskottet för
beslut och att en återrapportering sker till kommunstyrelsen.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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