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Plats och tid

Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Nina Tuncer (S)
Madeléne Tannarp (M)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)

Utses att justera

Maria Chergui (V)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 30 januari 2017, kommunstyrelsen
kansli, stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Marie Johansson-Saati

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Maria Chergui

Paragrafer

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

Kommunstyrelsen 2017-01-24

Anslaget sätts upp

2017-01-31

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-02-22
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Övriga närvarande

Justerandes sign

Pär Eriksson, kommundirektör
Tommy Malm, ekonomidirektör
Gudrun Nyqvist, koordinator
Malai Bierfeldt, kommunsekreterare
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KSKF/2017:1

§1
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Till nedanstående uppdrag väljs:
Jämställdhetsberedningen, från och med den 24 januari 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (KD)
efter Ulla Hallin (KD)
Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, från och med den 24 januari 2017
till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Vakant (KD)
efter Muhammed Tahsin (KD)
2. Till nedanstående uppdrag nomineras:
Klimatkommunerna
Styrelseledamot

Arne Jonsson (C)

Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 24 januari 2017 inkommit med en skrivelse i ärendet med
förslag till val och nominering av ledamöter.
____

Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2016:609

§2
Återrapportering av internkontroll 2016 för
kommunstyrelsen
Beslut
Återrapportering avseende internkontrollgranskning för kommunledningskontoret
och konsult och uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tillsammans med konsult och uppdrag lämnat skrivelse
i ärendet daterad den 21 december 2016. Av skrivelsen framgår att
internkontrollgranskning har genomförts enligt fastställd internkontrollplan 2016 för
kommunledningskontoret och konsult och uppdrag. Granskningen visar inga
väsentliga avvikelser.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:610

§3
Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen
Beslut
Internkontrollplanerna för 2017 avseende kommunledningskontoret och konsult och
uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tillsammans med konsult och uppdrag inkommit med
internkontrollplaner för 2017 avseende kommunledningskontoret och konsult och
uppdrag daterade den 21 december 2016.
I internkontrollplanen för 2017 för kommunledningskontoret ingår fyra
kontrollmoment som fastställts av kommunfullmäktige, F1-F4. Dessutom ingår två
kontrollmoment som tagits fram av kommunledningskontoret, ett i samråd med
konsult och uppdrag. Inga punkter är aktuella att föra över från
internkontrollgranskningen 2016.
Förutom de kontrollpunkter som kommunfullmäktige beslutat om har konsult och
uppdrag fyra egna punkter varav en är gemensam med kommunledningskontoret. En
kontrollpunkt för 2017 är en återkontroll av rapporterad sjukfrånvaro som fanns som
kontrollpunkt 2016.
Kommunledningskontoret har tillsammans med konsult och uppdrag diskuterat
struktur och metod för att ta fram gemensamma kontrollpunkter. Arbetssättet
kommer att fortsätta och vidareutvecklas under 2017.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret, ledningsstab
Konsult och uppdrag
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KSKF/2016:625

§4
Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunledingskontorets förslag till lönepolitisk plan 2017-2019 för Eskilstuna
kommun antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
december 2016. Av skrivelsen framgår att lokal lönebildning handlar om att
arbetsgivaren, utöver det som regleras i de centrala kollektivavtalen, tar ställning till
behoven av löneökningar och vilka ekonomiska förutsättningar som finns i
organisationen. Arbetet med lokal lönebildning är en del av budgetprocessen, där
behovet av löneökningar värderas i relation till andra behov i verksamheten.
Eskilstuna kommun investerar årligen runt 100 miljoner kronor i löneökningar.
Lönekostnader är den absolut största posten i kommunens budget samtidigt som
lönesättningen är ett av de viktigaste styrmedlen för att utveckla verksamheten.
Löneökningen är både en stor kostnad och en investering, varför det är av stor vikt att
investeringen används till rätt åtgärder.
Syftet med den lönepolitiska planen är att tydliggöra kommunens långsiktiga
målsättning och utvecklingsbehov när det gäller arbetet med lokal lönebildning.
Planen har arbetats fram av kommunledningskontoret utifrån samlad fakta och
erfarenheter under ett års tid samt arbete med Hr-chefer. Den 2 september 2016
genomfördes ett lönepolitiskt seminarium för kommunstyrelsens personalutskott,
fackliga företrädare samt företrädare från förvaltningsledningarna. Lönepolitiska
planen har skickats på remiss till kommunledningsgruppen, Hr-chefer samt till de
fackliga organisationerna.
Utifrån den lönepolitiska planen kommer det varje år att tas fram en årlig
handlingsplan för att möta upp mot behoven.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:644

§5
Kommunstyrelsens jämställdhets- och
mångfaldsplan 2017-2019
Beslut
Kommunstyrelsens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2016-2019 antas.

Reservationer
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig emot beslutet till
förmån för ändringsyrkandet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga B).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
december 2016. Av skrivelsen framgår att Jämställdhets- och mångfaldsplanen föreslås
utifrån jämställdhetslagstiftningen gälla i tre år, det vill säga för 2016-2019. Planen är
uppdelad i två delar, en som gäller kommunledningskontoret och en som gäller
konsult och uppdrag, och innehåller mål och förslag på åtgärder inom
jämställdhetsområdet. Cheferna ansvarar för att planen följs och hålls aktuell på
enheterna.
Uppföljningen av Kommunstyrelsens jämställhets- och mångfaldsplan 2014-2016 visar
att det fortfarande finns förbättringsområden som tagits med i den nya planen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Arne Jonsson (C) och Jari Puustinen
(M) bifall till kommunledningskontorets förslag.
Kim Fredriksson (SD) lämnar ett ändringsyrkande enligt följande:
- Att styckena som syftar till att kvotera vid nyrekrytering baserat på kön eller etnisk
härkomst stryks.
Erika Rydja Sandvik (L) lämnar ett ändringsyrkande enligt följande:
- Att de förslag Liberalerna motionerat om för att skärpa kommunens arbete emot
hedersrelaterat våld och förtryck arbetas in i planen.
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) och Erika Rydja Sandviks
(L) ändringsyrkanden.
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Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag och avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande.
Seppo Vuolteenaho (SD) instämmer i Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till ändringsyrkandet.
• Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om bifall till ändringsyrkandet.
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
med fleras ändringsyrkande samt yrkande om avslag på Erika Rydja Sandviks
(L) ändringsyrkande.
Ordföranden inleder med att fråga om kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden föreslår därefter en propositionsordning som innebär att Kim
Fredrikssons (SD) med fleras förslag om bifall ställs mot avslag till detsamma. Därefter
ställs Erika Rydja Sandviks (L) förslag om bifall mot avslag till detsamma.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Jansson (S) med fleras förslag, innebärande att avslå Kim
Fredrikssons (SD) med fleras förslag, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att bifalla
förslaget, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Lars-Göran Karlsson (S)

Ja
X

Mikael Edlund (S)

X

Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)

X
X
X
X

Nej

Avstår
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Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

2

0

Omröstningsresultat
Med 13 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 2 NEJ-röster
för bifall till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande
att avslå Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag.

Propositionsordning, fortsättning
Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till Erika Rydja Sandviks (L) förslag
mot avslag till detsamma. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå
Erika Rydja Sandviks (L) förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag
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KSKF/2016:524

§6
Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
i Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun
antas i enlighet med arvodeskommitténs förslag från den 12 oktober 2016,
med de revideringar som kommunstyrelsens personalutskott föreslagit den 14
december 2016. Bestämmelserna träder ikraft den 1 april 2017.
2. Nu gällande reglemente för ersättning till förtroendevalda och
bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun, antaget av kommunfullmäktige den
27 mars 2014, § 63, och senast ändrat den 11 december 2014, § 269, upphör
att gälla den 1 april 2017 i de delar som avser förtroendevalda i Eskilstuna
kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Arvodeskommittén har under 2015 och 2016
gjort en omarbetning av kommunens reglemente för ersättning till förtroendevalda
och bolagsfunktionärer. Anledningen har främst varit att det reglemente som trädde
ikraft den 1 januari 2015 ibland har upplevts som svårtolkat. Personalutskottet har,
främst under 2015, fattat ett antal beslut om tolkningar av reglementet.
Arvodeskommitténs inriktning har varit att skapa ett tydligare regelverk, snarare än att
ändra nivåer för arvoden eller grundstrukturen för hur arvoden och andra ersättningar
betalas ut. Framförallt är det disposition och språk som har omarbetats. Mindre
innehållsmässiga justeringar har dock gjorts i regelverket. Arvodeskommittén har
också inarbetat de tolkningar som personalutskottet har beslutat om.
En förändring är att kommittén nu föreslår att det nu gällande reglementet delas upp i
två dokument. Det ena dokumentet avser uppdrag som förtroendevald i kommunens
organisation medan det andra avser uppdrag i kommunala bolag. Det finns ett antal
skillnader mellan de olika typerna av uppdrag, vilket gör att bestämmelserna blir
tydligare i separata dokument.
Arvodeskommittén har också valt att lyfta ut bestämmelser om ersättning till
brukarrepresentanter i kommunala råd ur dokumentet. Kommunstyrelsen har därför
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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fastställt bestämmelser om ersättning till brukarrepresentanter i ett separat beslut den
29 november 2016, § 240.
Arvodeskommittén har den 12 oktober 2016 beslutat om ett nytt förslag till
bestämmelser om ersättning för förtroendevalda i Eskilstuna kommun, vilket
överlämnades till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016, § 267, att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Ärendet har därefter beretts av
kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet lämnar följande förslag på revideringar av arvodeskommitténs
ursprungliga förslag:
§ 1 Benämningen reglemente ändras till bestämmelser.
§ 4 Uppräkningen av månadsarvoden kompletteras med månadsarvode för vice
ordförande i Gemensamma patientnämnden och Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård. Det är två gemensamma nämnder där Eskilstuna kommun
innehar uppdrag som vice ordförande. Arvodet har tidigare reglerats via separata
beslut.
§ 11 Det förtydligas att förlorad arbetsinkomst förutsätter att löneavdrag har gjorts.
Personalutskottet föreslår vidare att förnyat intyg från arbetsgivare om förlorad
arbetsinkomst ska lämnas minst en gång per år. Förtroendevald som saknar
arbetsgivare (till exempel egen företagare) ska på motsvarande sätt lämna in intyg från
Försäkringskassan om sjuklönegrundande inkomst.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:523

§7
Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i
kommunala bolag
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag antas i
enlighet med arvodeskommitténs förslag från den 12 oktober 2016, med de
revideringar som kommunstyrelsens personalutskott föreslagit den 14
december 2016. Bestämmelserna träder ikraft den 1 april 2017.
2. Nu gällande reglemente för ersättning till förtroendevalda och
bolagsfunktionärer i Eskilstuna kommun, antaget av kommunfullmäktige den
27 mars 2014 § 63 och senast ändrat den 11 december 2014 § 269, upphör att
gälla den för respektive bolag den 1 april 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Arvodeskommittén har under 2015 och 2016
gjort en omarbetning av kommunens reglemente för ersättning till förtroendevalda
och bolagsfunktionärer. Anledningen har främst varit att det reglemente som trädde
ikraft den 1 januari 2015 ibland har upplevts som svårtolkat. Personalutskottet har,
främst under 2015, fattat ett antal beslut om tolkningar av reglementet.
Arvodeskommitténs inriktning har varit att skapa ett tydligare regelverk, snarare än att
ändra nivåer för arvoden eller grundstrukturen för hur arvoden och andra ersättningar
betalas ut. Framförallt är det disposition och språk som har omarbetats. Mindre
innehållsmässiga justeringar har dock gjorts i regelverket. Arvodeskommittén har
också inarbetat de tolkningar som personalutskottet har beslutat om.
En förändring är att kommittén nu föreslår att det nu gällande reglementet delas upp i
två dokument. Det ena dokumentet avser uppdrag som förtroendevald i kommunens
organisation medan det andra avser uppdrag i kommunala bolag. Det finns ett antal
skillnader mellan de olika typerna av uppdrag, vilket gör att bestämmelserna blir
tydligare i separata dokument.
Arvodeskommittén har den 12 oktober 2016 beslutat om ett nytt förslag till
bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag, vilket överlämnades till
kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016, § 268, att återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunledningskontoret har därefter
samrått med representanter för de kommunala bolagen innan dess att ärendet beretts
av kommunstyrelsens personalutskott.
Personalutskottet lämnar följande förslag på revideringar av arvodeskommitténs
ursprungliga förslag:
-

De nya bestämmelserna föreslås gälla från ett bestämt datum, den 1 april 2017,
istället för efter beslut på respektive bolags årsstämma. Beslutet på årsstämman
formuleras normalt som att bolagen ska följa det av kommunfullmäktige
antagna regelverket, vilket innebär att ändringarna träder ikraft löpande om
fullmäktige gör justeringar i bestämmelserna. Tjänstemän inom bolagen har
framfört att hanteringen underlättas om ett datum anges direkt i
bestämmelserna.

§ 1 Benämningen reglemente ändras till bestämmelser. Avsnittet om uppdrag i externa
organ förtydligas, liksom bestämmelsen om att tjänstemän i kommunkoncernen som
fullgör bolagsuppdrag inom ramen för sin anställning inte omfattas av
bestämmelserna.
§ 3 Månadsarvode för suppleanter i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB föreslås
strykas ur bestämmelserna. Något sådant arvode utbetalas enligt uppgift inte idag. Det
föreslås vidare att ett fast månadsarvode på 1,5 procent av basarvodet ska utbetalas för
vissa uppdrag som lekmannarevisor enligt förteckningen i § 3. Det tydliggörs också att
månadsarvode inte utgår för övriga bolagsuppdrag än de som tas upp i förteckningen i
§ 3.
§ 5 Första stycket i arvodeskommitténs förslag, som innebar att bolagsfunktionär
endast skulle ha rätt till månadsarvode från ett bolagsuppdrag även om denne innehar
fler uppdrag föreslås strykas. De bestämmelser som inte omfattar den som är
heltidsengagerad förtroendevald i kommunen utökas så att detta gäller hela avsnitt 3.
§ 6 Det förtydligas att ordförande och vice ordförande i kommunrevisionen inte har
rätt till ytterligare arvode för uppdrag som lekmannarevisor, samt att lekmannarevisor
som får månadsarvode enligt förteckningen i § 3 inte har rätt att även erhålla
sammanträdesarvode för det lekmannarevisionsuppdraget.
§ 7 Det förtydligas att förlorad arbetsinkomst förutsätter att löneavdrag har gjorts.
Personalutskottet föreslår vidare att förnyat intyg från arbetsgivare om förlorad
arbetsinkomst ska lämnas minst en gång per år. Bolagsfunktionär som saknar
arbetsgivare (till exempel egen företagare) ska på motsvarande sätt lämna in intyg från
Försäkringskassan om sjuklönegrundande inkomst.
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§ 11 Bestämmelsen om att ledamot som är bosatt utanför kommunen inte ska ha rätt
till reseersättning föreslås strykas.
§ 13 Bestämmelsen om sammanträdesarvoden förtydligas så att den bättre stämmer
överens med bolagens arbetsformer.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-24

Sida

15(65)

KSKF/2016:593

§8
Reviderad struktur för styrande och stödjande
dokument i Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Styrande och stödjande dokument som ska vara kommun- och/eller
koncernövergripande ska antas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och
definieras enligt följande:
1. Program
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att
innehålla vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till
utförande, prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade
och beslutas av kommunfullmäktige.
2. Plan
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla
konkreta mål och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av
kommunfullmäktige.
3. Policy
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och
som ska tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål
och värden som ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och
beslutas av kommunfullmäktige.
4. Riktlinjer
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god
kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade
och beslutas av kommunfullmäktige.
5. Anvisningar
En anvisning är ett stödjande dokument med detaljerade regler för hantering av en
viss verksamhet. Anvisningar kan vara tidsbegränsade eller ej tidsbegränsade och ska
beslutas av kommunstyrelsen
6. Rutiner
En rutin är ett stödjande dokument med detaljerad beskrivning av ett arbetssätt i form
av formulär, blanketter, mallar etcetera. Rutinen är inte tidsbegränsad och beslutas av
ansvarig chef.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-24

Sida

16(65)

Ärendebeskriving
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
december 2016. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige antog i samband med
antagande av ”Vidareutveckling av Eskilstuna kommuns kommunkoncerns
styrsystem”, bland annat en struktur för styrdokument (KSKF/2011:164). Den
beslutade strukturen framgår av bilaga 1 tillhörande ärendet.
Enligt den nu gällande strukturen är det styrsystemet, tillsammans med t.ex. politiska
program och lagstadgade planer, som ska ange vad som ska göras, och styrdokument
som ska ange hur den interna styrningen ska genomföras. Styrdokumenten sorteras i
Policydokument, Riktlinjer, Anvisningar och Rutiner.
Kommunens olika verksamhetsområden styrs mer eller mindre av lagstiftning. I de fall
verksamhet berörs av tvingande lagstiftning är denna givetvis överordnad.
Idag finns det cirka 90 olika styrdokument för olika verksamhetsområden. De flesta av
dessa är antagna av kommunfullmäktige och spänner över en längre tidsperiod än en
mandatperiod, samt gäller för hela kommunkoncernen.
Av olika skäl har inte den beslutade strukturen konsekvent följts vid framtagande av
styrdokumenten. Vi har till exempel många planer, handlingsplaner och strategier och
en del styrdokument innehåller delar som är för detaljerade för att beslutas på politisk
nivå.
Vid en jämförelse har vi också konstaterat att målen i styrdokumenten inte alltid
överensstämmer med målen i styrsystemet.
För att underlätta för nämnder och bolag att följa de beslutade dokumenten krävs,
dels att de logiskt hänger ihop med styrsystemet och dels att de är överskådliga och
tydliga i sin utformning. Det måste också vara enkelt för nyvalda politiker att få en
överblick över vad som redan har beslutats.
Vi anser att det behövs en revidering av strukturen. Den föreslagna strukturen är en
anpassning till det faktiska behovet utan att behöva revidera fler dokument än
nödvändigt.
Föreslagen struktur
Det finns inga vetenskapliga definitioner av olika styrdokument utan begreppen
används och definieras olika, även inom lagstiftningen. Den nu föreslagna strukturen
är inspirerad av Göteborgs kommun.
Syftet med den föreslagna strukturen är att nå en ökad tydlighet i stadens styrning,
genom att fastställa vilka begrepp som ska användas för koncernövergripande
dokument. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande och
stödjande dokument för sin verksamhet.
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Den nu föreslagna strukturen är indelad i två huvudgrupper, dels de som anger en
färdriktning (program och plan) och dels de som anger ett förhållningssätt (policy och
riktlinjer).
Bakgrunden till uppdelningen mellan färdriktning och förhållningssätt är att olika
verksamhetsområden har olika behov. Inom exempelvis HR området handlar det
mycket om förhållningssätt medan till exempel miljöområdet styrs av lagstadgade krav
på åtgärdsplaner, en färdriktning.
Styrsystemet är sorterat i olika dimensioner, vad/hur, hållbar utveckling/effektiv
organisation samt intern/externt. Vi har som ambition att sortera styrdokumenten
under rubrikerna hållbar utveckling och effektiv organisation.
Samtliga styrdokument ska publiceras på Eskilstuna kommuns hemsida och på
internportalen. Styrdokumenten kommer att ingå i den lagstadgade kommunala
författningssamling som kommunen är skyldig att upprätta och publicera på webben.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:510

§9
Utöka närvarotiden för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Från 2018 utökas nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Beslutet gäller för både kommunala
och fristående förskolor i Eskilstuna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera de ekonomiska ramarna till förskolan
från 2018 för att utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för
barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för både kommunala och
fristående förskolor i Eskilstuna.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera kö- och avgiftsreglerna.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stor del av budgetramen för
förskolan som ska vara strukturtillägg samt vilka kriterier som ska ligga till grund för
strukturtillägg.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig mor beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
A).

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
december 2016. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsnämnden beslutade 15
september 2016 (§56) att föreslå kommunfullmäktige att utöka tiden för barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga från 2018 under förutsättning att
barngruppernas faktiska storlek och andelen utbildad personal inte påverkas negativt
samt att förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram för förskolan.
I samband med att närvarotiden utökas behöver resursfördelningsmodellen till
förskolan ses över för att införa en typ av strukturtillägg.
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Finansiering
I årsplan 2017 finns redan avsatta medel för att utöka närvarotiden för barn vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Den beräknade kostnaden för de
kommunala förskolorna är 12 311 200 kronor. I det underlaget finns inte de fristående
verksamheterna med. En utökning av närvarotiden och en förändrar
resursfördelningsmodell för förskolan kommer att påverka även de fristående i hög
grad. Arbetet med att justera de ekonomiska ramarna till förskolan från 2018 för att
utöka nävarotiden från 15 timmar/vecka till 25 timmar/vecka för barn vars föräldrar
är arbetslösa eller föräldralediga för både kommunala och fristående förskolor i
Eskilstuna hänskjuts till budgetarbetet.
Utredningen om strukturtillägg i förskolan bör genomföras redan under våren 2017
för att kunna fastställas i samband med årsplan 2018.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt lämnar
följande ändringsyrkande:
-

Att begreppet arbetssökande ändras till arbetslös i kommunledningskontorets förslag till
beslut i punkten 1 och 2 samt att rubriceringen av ärendet ändras.

Kim Fredriksson (SD), Marie Svensson (S), Jimmy Jansson (S), Lars-Göran Karlsson
(S), Arne Jonsson (C), Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (-) instämmer i
Jari Puustinens (M) ändringsyrkande.
_____
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KSKF/2016:404

§ 10
Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få
starta en familjecentral
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till att, i samverkan med en privat
vårdcentral, få ytterligare en familjecentral i centrum
2. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
tillsammans med Landstinget Sörmland och Vårdcentralen Smeden AB
undersöka behovet av och förutsättningar för en familjecentral i centrala
Eskilstuna.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
november 2016. Av skrivelsen framgår att Vårdcentralen Smeden AB har ansökt om
att få starta familjecentral i Eskilstuna kommun. Ansökan ställdes till skolchef för
förskolan på barn- och utbildningsförvaltningen. Vårdcentralen Smeden AB har även
skickat ansökan till Landstinget Sörmland som ställer sig positiva till ansökan.
Ytterligare en privat vårdcentral med verksamhet i centrala Eskilstuna har visat
intresse för att bedriva familjecentral.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 17 juni 2016 (BUN/2016:293) att
hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen
beslutade den 6 september 2016 att remittera ansökan från Vårdcentralen Smeden AB
till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. Både barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
ansökan om att etablera en familjecentral i samarbete med Vårdcentralen Smeden AB.
Kommunledningskontoret ser positivt på att etablera ytterligare en familjecentral i
centrum. En ny familjecentral kan avlasta Vårdcentralen City som är mycket
välbesökt. Därför är förslaget att kommunfullmäktige ger socialnämnden och barnEskilstuna – den stolta Fristaden
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och utbildningsnämnden i uppdrag att, under förutsättning att det finns passande
lokaler och att omfattning och behov är definierat, söka samverkan med Landstinget
Sörmland och en privat aktör i centrum för att utöka med ytterligare en familjecentral.
Finansiering
Kommunens kostnader för verksamheten för familjecentraler är kopplande till
personal, lokaler och en mindre del för drift. En uppskattad kostnad för kommunens
insats i en familjecentral är 1 800 000 kronor. Bemanningen består oftast av en
familjebehandlare eller liknande samt en förskolepedagog. Kostnaden fördelas mellan
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
I förslag till kompletterande årsplan 2017 finns en miljon kronor avsatta för att öka
tillgängligheten till familjecentraler. Från 2018 är satsningen 4 miljoner och det
beräknas räcka till både en fullt utbyggd familjecentral i Fröslunda och ytterligare en
där behov finns. Om kostnaderna överstigen den avsatta summan redan 2017,
beroende på utbyggnadstakt och i vilken form och omfattning verksamheten kommer
igång, kan nämnderna återkomma för ett ytterligare beslut.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att minska de sociala
skillnaderna i hälsa. En familjecentral med barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen
förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete bedriver en
verksamhet som är hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig
till föräldrar och barn. Arbetssättet där flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans
kring barnfamiljen upplevs som effektivt och är enligt uppföljningar som gjorts,
uppskattat av besökare.
En av de förväntade vinsterna är ökade möjligheter att tidigt upptäcka och tillgodose
behov bland barnfamiljer. Tröskeln in till familjecentralen ska därför vara så
låg att alla föräldrar i målgruppen lätt hittar dit, lätt tar sig in, känner sig välkomna och
enkelt kan ta del av verksamheten. Landstinget Sörmland gjorde 2011 en studie över
vilka som besöker familjecentralerna. Den visar, liksom tidigare publicerad
kunskapsöversikt från socialstyrelsen, att det finns en tendens att familjecentralena
attraherar en stor andel resursstarka familjer. För att nå flera grupper som idag inte
kommer till familjecentralen behöver arbetssättet ständigt utvecklas. Uppdragets form
och vilka målgrupper familjecentralen ska nå är en viktig del i en överenskommelse
med en privat aktör.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Annelie Klavins Nyström
(M), Ulf Ståhl (M), Erika Rydja Sandvik (M), Kim Fredriksson (SD) och Ingrid
Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
• Maria Cherguis (V) yrkande 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 har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:599

§ 11
Ansökan om bidrag avseende Europamästerskap i
Radiostyrd Bilsport 2017 - MK Eskils Styrelse och
tävlingsorganisation
Beslut
Modellklubben Eskils ansökan om 250 000 kronor och ytterligare investeringar i
miniracingbanans anläggning, avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Modellklubben Eskil är en förening inom
radiostyrd bilsport som är baserad i Eskilstuna. 2017 har de tilldelats
Europamästerskapet för radiostyrd bilsport klass 1:8 off road. Tävlingen ska
genomföras på Eskilstuna Motorsportcenter vecka 31. Föreningen har ansökt om
250 000 kronor för genomförande av evenemanget samt nya investeringar för
fönsterbyten, containerlyft, tryckluftskompressor, bananpassning avseende gjutning av
banmarkeringar på anläggningen.
Kommunen har tidigare hjälpt föreningen att bygga upp en ny miniracingbana i
Gröndal, då marken där anläggningen tidigare fanns skulle ombildas för lätt industri,
sällanköpshandel och kontor. Den nya miniracingbanan klassas idag som en Sveriges
bästa miniracingbanor. Kommunen har gjort stora investeringar i anläggningen, som
till viss del sammanfaller med föreningens förfrågan i ansökan.
Ett Europamästerskap i radiostyrd bilsport uppnår till viss del kriterierna för
samverkansöverenskommelser. Det kommer att locka publik och ge viss
uppmärksamhet, men inte i den omfattning som ansökan avser.
Kommunledningskontoret föreslår därför att avslå föreningens ansökan på 250 000
kronor och investeringarna i anläggningen men att fortsatta diskussioner kan föras
med föreningen om ett mindre bidrag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Föreningen Modellklubben Eskil
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
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KSKF/2016:490

§ 12
Krav på ersättning till följd av påstod kränkning av
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter
samt psykiskt lidande (Torlunda 1:31)
Beslut
XX och XX krav på ersättning om 100 000 kronor för kränkning av konventions- och
grundlagsskyddade rättigheter och psykiskt lidande, avslås.
Bakgrund

Överklagad översiktsplan
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun antog den 29 augusti 2013 en ny
översiktsplan. Beslutet överklagades och den 26 november 2014 meddelade
förvaltningsrätten dom i målet. Domstolen avslog överklagandet och konstaterade att
klaganden inte visat att kommunen i det överklagande beslutet om översiktsplan brutit
mot bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen. I domen under rubriken RF och
EKMR skriver domstolen: ”Förvaltningsrätten instämmer i kommunens bedömning
att klaganden inte visat att översiktsplanen negativt påverkar de klagandens
egendomsskydd på sådant sätt som att kommunens beslut strider emot RF och
EKMR.”
Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten. Den 9 april 2015 beslutade
kammarätten att inte meddela prövningstillstånd.
Kammarättens beslut överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen som
den 17 maj 2016 meddelade att prövningstillstånd inte beviljades. Det innebar att
förvaltningsrättens dom vann laga kraft och att den antagna översiktsplanen var
förenlig med gällande rätt och att beslutet om att anta ny översiktsplan inte stod i strid
mot lag eller annan författning.

Krav på förändrad översiktsplan och ersättning
Den 14 september 2016 inkom fastighetsägare till Torlunda 1:95, 1:163 samt 1:31 med
skriftligt krav till kommunen. Det ena kravet omfattade en begäran om att kommunen
ska ändra översiktsplanen på sådant sätt att det aktuella geografiska området i Folkesta
ska pekas ut som ett bostadsområde. Eskilstuna kommun har den 14 oktober 2016
meddelat fastighetsägarna att den inte avser att ändra den nu gällande översiktsplanen.
Av svaret framgår att kommunen anser att det aktuella området inte är lämpligt som
ett bostadsområde. Eskilstuna kommun anser istället att det aktuella området bör
möta näringslivets behov av mark för mindre verksamheter. Kommunen anger också
att de bostadsfastigheter som inte ägs av kommunen i det aktuella Folkesta-området,
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ska finnas kvar och att området ska detaljplaneläggas för verksamhetslokaler utifrån
den förutsättningen.
Det andra kravet omfattar en begäran om ersättning till fastighetsägarna om 100 000
kronor per fastighet. Fastighetsägarna menar att Eskilstuna kommun kränkt deras
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter och orsakat dem psykiskt lidande.
Motivering
XX och XX hävdar att kommunen genom beslutet om översiktsplan ifrån 2013 och
efterföljande åtgärder brutit mot deras äganderätt och åsidosatt deras grundläggande
rätt till respekt för sitt hem som skyddas av såväl Europakonventionen som svensk
grundlag samt att kommunen orsakat dem psykiskt lidande. Eskilstuna kommun
bedömer att den inte kränkt XX och XX konventions- och grundlagsskyddade
rättigheter eller orsakat den psykiskt lidande. Svensk förvaltningsdomstol har genom
dom som vunnit laga kraft, konstaterat att kommunen i det överklagande beslutet om
översiktsplan inte brutit mot bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen.
Förvaltningsrätten anger också att klaganden inte visat att översiktsplanen negativt
påverkat klagandens egendomsskydd på sådant sätt som att kommunens beslut strider
emot RF och EKMR.
Eskilstuna kommun har inte heller efter beslutet om antagande av översiktsplan 2013,
vidtagit någon åtgärd som bedöms innebär att kommunen kränkt XX och XX
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter eller orsakat den psykiskt lidande.
Eskilstuna kommun avslår XX och XX krav på ersättning om 100 000 kr.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Fastighetsägarna
Centrum för rättvisa
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KSKF/2016:490

§ 13
Krav på ersättning till följd av påstod kränkning av
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter
samt psykiskt lidande (Torlunda 1:95)
Beslut
XX och XX krav på ersättning om 100 000 kronor för kränkning av konventions- och
grundlagsskyddade rättigheter och psykiskt lidande, avslås.
Bakgrund

Överklagad översiktsplan
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun antog den 29 augusti 2013 en ny
översiktsplan. Beslutet överklagades och den 26 november 2014 meddelade
förvaltningsrätten dom i målet. Domstolen avslog överklagandet och konstaterade att
klaganden inte visat att kommunen i det överklagande beslutet om översiktsplan brutit
mot bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen. I domen under rubriken RF och
EKMR skriver domstolen: ”Förvaltningsrätten instämmer i kommunens bedömning
att klaganden inte visat att översiktsplanen negativt påverkar de klagandens
egendomsskydd på sådant sätt som att kommunens beslut strider emot RF och
EKMR.”
Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten. Den 9 april 2015 beslutade
kammarätten att inte meddela prövningstillstånd.
Kammarättens beslut överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen som
den 17 maj 2016 meddelade att prövningstillstånd inte beviljades. Det innebar att
förvaltningsrättens dom vann laga kraft och att den antagna översiktsplanen var
förenlig med gällande rätt och att beslutet om att anta ny översiktsplan inte stod i strid
mot lag eller annan författning.

Krav på förändrad översiktsplan och ersättning
Den 14 september 2016 inkom fastighetsägare till Torlunda 1:95, 1:163 samt 1:31 med
skriftligt krav till kommunen. Det ena kravet omfattade en begäran om att kommunen
ska ändra översiktsplanen på sådant sätt att det aktuella geografiska området i Folkesta
ska pekas ut som ett bostadsområde. Eskilstuna kommun har den 14 oktober 2016
meddelat fastighetsägarna att den inte avser att ändra den nu gällande översiktsplanen.
Av svaret framgår att kommunen anser att det aktuella området inte är lämpligt som
ett bostadsområde. Eskilstuna kommun anser istället att det aktuella området bör
möta näringslivets behov av mark för mindre verksamheter. Kommunen anger också
att de bostadsfastigheter som inte ägs av kommunen i det aktuella Folkesta-området,
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ska finnas kvar och att området ska detaljplaneläggas för verksamhetslokaler utifrån
den förutsättningen.
Det andra kravet omfattar en begäran om ersättning till fastighetsägarna om 100 000
kronor per fastighet. Fastighetsägarna menar att Eskilstuna kommun kränkt deras
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter och orsakat dem psykiskt lidande.
Motivering
XX och XX hävdar att kommunen genom beslutet om översiktsplan ifrån 2013 och
efterföljande åtgärder brutit mot deras äganderätt och åsidosatt deras grundläggande
rätt till respekt för sitt hem som skyddas av såväl Europakonventionen som svensk
grundlag samt att kommunen orsakat dem psykiskt lidande. Eskilstuna kommun
bedömer att den inte kränkt XX och XX konventions- och grundlagsskyddade
rättigheter eller orsakat den psykiskt lidande. Svensk förvaltningsdomstol har genom
dom som vunnit laga kraft, konstaterat att kommunen i det överklagande beslutet om
översiktsplan inte brutit mot bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen.
Förvaltningsrätten anger också att klaganden inte visat att översiktsplanen negativt
påverkat klagandens egendomsskydd på sådant sätt som att kommunens beslut strider
emot RF och EKMR.
Eskilstuna kommun har inte heller efter beslutet om antagande av översiktsplan 2013,
vidtagit någon åtgärd som bedöms innebär att kommunen kränkt XX och XX
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter eller orsakat den psykiskt lidande.
Eskilstuna kommun avslår XX och XX krav på ersättning om 100 000 kronor.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Fastighetsägarna
Centrum för rättvisa
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KSKF/2016:490

§ 14
Krav på ersättning till följd av påstod kränkning av
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter
samt psykiskt lidande (Torlunda 1:163)
Beslut
XX och XX krav på ersättning om 100 000 kronor för kränkning av konventions- och
grundlagsskyddade rättigheter och psykiskt lidande, avslås.
Bakgrund

Överklagad översiktsplan
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun antog den 29 augusti 2013 en ny
översiktsplan. Beslutet överklagades och den 26 november 2014 meddelade
förvaltningsrätten dom i målet. Domstolen avslog överklagandet och konstaterade att
klaganden inte visat att kommunen i det överklagande beslutet om översiktsplan brutit
mot bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen. I domen under rubriken RF och
EKMR skriver domstolen: ”Förvaltningsrätten instämmer i kommunens bedömning
att klaganden inte visat att översiktsplanen negativt påverkar de klagandens
egendomsskydd på sådant sätt som att kommunens beslut strider emot RF och
EKMR.”
Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten. Den 9 april 2015 beslutade
kammarätten att inte meddela prövningstillstånd.
Kammarättens beslut överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen som
den 17 maj 2016 meddelade att prövningstillstånd inte beviljades. Det innebar att
förvaltningsrättens dom vann laga kraft och att den antagna översiktsplanen var
förenlig med gällande rätt och att beslutet om att anta ny översiktsplan inte stod i strid
mot lag eller annan författning.

Krav på förändrad översiktsplan och ersättning
Den 14 september 2016 inkom fastighetsägare till Torlunda 1:95, 1:163 samt 1:31 med
skriftligt krav till kommunen. Det ena kravet omfattade en begäran om att kommunen
ska ändra översiktsplanen på sådant sätt att det aktuella geografiska området i Folkesta
ska pekas ut som ett bostadsområde. Eskilstuna kommun har den 14 oktober 2016
meddelat fastighetsägarna att den inte avser att ändra den nu gällande översiktsplanen.
Av svaret framgår att kommunen anser att det aktuella området inte är lämpligt som
ett bostadsområde. Eskilstuna kommun anser istället att det aktuella området bör
möta näringslivets behov av mark för mindre verksamheter. Kommunen anger också
att de bostadsfastigheter som inte ägs av kommunen i det aktuella Folkesta-området,
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ska finnas kvar och att området ska detaljplaneläggas för verksamhetslokaler utifrån
den förutsättningen.
Det andra kravet omfattar en begäran om ersättning till fastighetsägarna om 100 000
kronor per fastighet. Fastighetsägarna menar att Eskilstuna kommun kränkt deras
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter och orsakat dem psykiskt lidande.
Motivering
XX och XX hävdar att kommunen genom beslutet om översiktsplan ifrån 2013 och
efterföljande åtgärder brutit mot deras äganderätt och åsidosatt deras grundläggande
rätt till respekt för sitt hem som skyddas av såväl Europakonventionen som svensk
grundlag samt att kommunen orsakat dem psykiskt lidande. Eskilstuna kommun
bedömer att den inte kränkt XX och XX konventions- och grundlagsskyddade
rättigheter eller orsakat den psykiskt lidande. Svensk förvaltningsdomstol har genom
dom som vunnit laga kraft, konstaterat att kommunen i det överklagande beslutet om
översiktsplan inte brutit mot bestämmelserna i 10 kap. 8 § kommunallagen.
Förvaltningsrätten anger också att klaganden inte visat att översiktsplanen negativt
påverkat klagandens egendomsskydd på sådant sätt som att kommunens beslut strider
emot RF och EKMR.
Eskilstuna kommun har inte heller efter beslutet om antagande av översiktsplan 2013,
vidtagit någon åtgärd som bedöms innebär att kommunen kränkt XX och XX
konventions- och grundlagsskyddade rättigheter eller orsakat den psykiskt lidande.
Eskilstuna kommun avslår XX och XX krav på ersättning om 100 000 kronor.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Fastighetsägarna
Centrum för rättvisa
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KSKF/2017:26

§ 15
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Förslaget på användning av statsbidraget för 2016 och inriktningen för bedömt bidrag
2017 och 2018 godkänns.

Reservation
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga B).
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig emot beslutet.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Regeringen har avsatt 3,8 miljarder kronor över
tre år i syfte att stärka bostadsbyggandet och stötta kommunerna i mottagandet av
asylsökanden. 2016 avsattes 1,8 miljarder att fördelas till de kommuner som sökt
medel. Villkoren för att söka bidraget är:
- Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som
möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1
augusti föregående år och tolv månader framåt.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
- Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap.
plan- och bygglagen (2010:900).
- Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd
nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli
föregående år och tolv månader framåt.
- Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även
omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för
vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).
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Eskilstuna kommun uppfyller alla kraven för att få ta del av statsbidraget. Eskilstuna
kommun hade mellan 1 augusti 2015 – 31 juli 2016 beviljat 465 startbesked för
bostäder. Totalt uppgick bidraget till Eskilstuna 41 659 614 kronor 2016.
Medlen föreslås användas till att i första hand stärka bostadsbyggarprocessen hos flera
av kommunens förvaltningar, att bygga upp en fond för att hantera förorenade
områden samt till att stärka bredbandsutbyggnaden på landsbygden enligt den
bifogade listan, där tydliggörs också hur insatserna stärker bostadsbyggandet.
Totalt avses cirka 16 miljoner kronor användas för projekt som stärker
bostadsbyggarprocessen och landsbygden, 10 miljoner kronor avsätts i fond för
marksanering och 3,5 miljoner kronor har i kompletterande årsplan avsatts för bland
annat arbetet med Energicentrum E3. Ca 12 miljoner kronor förstärker resultatet
2016. Det finns möjlighet att söka medel även 2017 och 2018.
Konsekvenser för hållbar utveckling och effektiv organisation
Möjligheten att stärka bostadsbyggarprocessen bidrar till att möta det ökade intresset
för att bygga bostäder i Eskilstuna och den starka befolkningsökning som pågår.
Trycket har ökat mycket snabbt de senaste åren och organisationen kan ytterligare
stärkas för få fler bostäder i produktion. Det ska också underlätta för hanteringen av
förorenade områden i samverkan med marknadens aktörer.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C),
Lars-Göran Karlsson (S), Ulf Ståhl (M), Ingrid Sermeno Escobar (-) bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag.
Erika Rydja Sandvik (L) lämnar ett tilläggsyrkande enligt följande:
- Att de 12 miljoner som används till resultatförstärkning i majoritetens förslag istället
tilldelas stadsbyggnadsnämnden som projektmedel. Pengarna ska fördelas på fyra miljoner
om året i tre år för att upphandla ytterligare tjänster för att snabba upp processerna med
detaljplaner, bygglovshantering och infrastrukturåtgärder.
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Erika Rydja Sandviks (L) tilläggsyrkande.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till eget förslag (bilaga D).

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
• Erika Rydja Sandviks (L) tilläggsyrkande, Liberalernas förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.
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Maria Cherguis (V) yrkande om avslag.
Jimmy Janssons (S) yrkande om avslag på Erika Rydja Sandviks (L)
tilläggsyrkande.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de tre förslagen ställs
mot varandra. Om kommunledningskontorets förslag vinner får kommunstyrelsen
därefter ta ställning till Maria Cherguis (V) förslag om avslag på kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Maria Cherguis (V) förslag om avslag på
kommunledningskontorets förslag mot bifall till detsamma. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2016:656

§ 16
Godkännande av affärsvillkor, produkter och priser
för pendlare med Gnestapendeln
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att för resor till och
från Gnesta med Gnestapendeln ska från och med den 9 januari 2017 de affärsvillkor,
produkter och priser som Stockholms läns landsting har beslutat för trafiken i sin
helhet gälla, godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Gnestapendeln drivs av SL mellan Gnesta och
Järna (Södertälje kommun). För att resa med pendeln har ett biljettillägg krävts för de
Sörmländska resenärerna. Intäkterna av detta tillägg har tillfallit Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet och uppgått till cirka 1,6 miljoner kronor årligen.
Stockholms Landstingsfullmäktige har 13 december beslutat att detta biljettillägg ska
sluta säljas 9 januari 2017 med följd att priserna för resorna sänks kraftigt för resande
med Gnestapendeln, det vill säga främst Gnestabor. Intäktsbortfallet för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet ska istället finansieras av främst Gnesta kommun, det vill
säga beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens för Eskilstuna kommun.
Sörmland och Stockholms läns landsting har sedan 1995 haft ett samarbete gällande
pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta. Vid myndighetens sammanträde den 6
februari 2014 godkändes överenskommelse om Stockholms läns landstings behörighet
att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Sörmlands län. Beslut
om trafikplikt för trafiken har därefter fattats av Stockholms läns landsting (SL 2013:
5717) och så även ett tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling, enligt vilket
MTR Nordic AB tilldelades uppdraget att trafikera sträckan från tidtabellskiftet i
december 2016 och minst 10 år framåt.
Avtalet som reglerar kostnader och biljettintäkter för pendeltågstrafiken mellan
Gnesta och Södertälje (Gnestapendeln) har löpt ut och ett nytt avtal har tecknats
mellan Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting och Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet.
Parallellt med ovan händelseutveckling har Stockholms läns landsting beslutat om
prisjusteringar för sitt produktsortiment, bland annat vad gäller period- och
enkelbiljetterna, vilka träder i kraft strax efter årsskiftet och även påverkar priserna för
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resandet till och från Gnesta.
Affärsvillkor, produkter och priser
För resor till och från Gnesta har SL:s periodbiljetter gällt utan tillägg medan det för
enkelbiljetter krävts samma tillägg motsvarande 2 kuponger, som för resor till Bålsta.
Vad gäller Gnesta tillföll intäkterna för tillägget, motsvarande ca 1,6 miljoner kronor
årligen, Sörmland, medan tillägg från resor till Bålsta tillföll Stockholms läns landsting.

I tabellen ovan framgår priser från Gnesta och till olika relationer och den prisjustering som
aktualiseras till följd av Stockholms läns landstings beslut.
Av protokoll från Stockholms läns landstings trafiknämnds sammanträde den 27
september 2016 framgår att man, som följd av att enhetstaxa införs, föreslår besluta
om nytt biljettsortiment och att pristillägg för såväl Gnesta som Bålsta tas bort och
slutar säljas den 9 januari 2017. Motsvarande förslag har därefter behandlats i
landstingsstyrelsen den 22 november och avgjorts vid landstingsfullmäktige den 13
december 2016.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har tidigare meddelat Trafikförvaltningen att den
preliminära bedömningen är att Sörmland ur ett resenärsperspektiv tillstyrker slopat
tillägg även för enkelresor och att beredning pågår. Därefter har direktionen för
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, vid ordinarie sammanträde den 16 november
2016, behandlat frågan. Ovan beslut har dock påverkan på medborgare i Sörmland
och förändringen bedöms inte rymmas inom ramen för vare sig Sörmlandstaxan eller
Mälardalstaxan. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har efter övervägande bedömt att
ändringen utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att hantera.
Konsekvenser av förändringen är att resande med Gnestapendeln får kraftigt sänkta
kostnader. Intäktsbortfallet till följd av det slopade biljettillägget om cirka 1,6 miljoner
kronor årligen ska finansieras av främst Gnesta kommun, men beslutet innebär ingen
budgetpåverkan eller ekonomisk konsekvens för Eskilstuna kommun.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:327

§ 17
Svar på motion - Upprätta riktlinjer för skolors och
förskolors skolgårdar
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen bifalles och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för
skolors och förskolors utformning.
2. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2017.

Ärendebeskrivning
Magnus Arreflod (MP) samt Marielle Liikanen (MP) har den 26 april 2016 lämnat in
en motion om att upprätta riktlinjer för skolors och förskolors skolgårdar, med
utgångspunkt från Boverkets allmänna råd upprättar lokala riktlinjer skolor och
förskolors skolgårdar. Riktlinjerna ska gälla yta, utformning, tillgänglighet och
säkerhet. Meningen är att Eskilstuna kommun också tillämpar dessa riktlinjer vid
skoletableringar, nyproduktion, ombyggnationer och vid förtätning av befintliga
skolområden. I motionen nämns ett antal kommuner där riktlinjerna gjorts tvingande,
och i sin reservation till Torshälla stad nämnds beslut anger ledamoten tillika
motionären Magnus Arreflod att ett av syftena med motionen är just att göra
rekommendationen om storlek tvingande. Detta står dock inte uttalat i motionens attsatser.
Motionen remitterades till stadsbyggnadsnämnden, barn-och utbildningsnämnden
samt Torshälla stads nämnd. Som svar på motionen har barn- och
utbildningsnämnden och Torshällas stads nämnd hänvisat till ett pågående uppdrag,
som dock inte är formulerat eller preciserat från politiskt håll. Stadsbyggnadsnämnden
är positiv och har tillfört en del aspekter till ärendet som bidragit till en tydligare
formulering av detta förslag till beslut utan att gå ifrån grundtanken i motionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen bifalles.
Finansiering
Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens budget.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Beslutet kommer att medföra ökad effektivitet i hanteringen av bygglovsärenden och
säkra att skolor och förskolor i Eskilstuna även i framtiden ger möjlighet till fysisk
aktivitet och god hälsa.
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Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar på följande ändringar i punkterna 1 och 2 i
kommunledningskontorets förslag till beslut:
- att invändigt och utvändigt stryks i punkten 1.
- att en redaktionell ändring görs i punkten 2, där årtalet ska vara 2017.
Kim Fredriksson (SD), Jimmy Jansson (S), Arne Jonsson (C), Ingrid Sermeno Escobar
(-), Erika Rydja Sandvik (L) och Maria Chergui (V) instämmer i Jari Puustinens (M)
ändringsyrkanden.
_____
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KSKF/2016:351

§ 18
Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
december 2016. Av skrivelsen framgår att Kim Fredriksson (SD) har den 17 maj 2016
lämnat in en motion om att införa ett återvändarcenter som kan ge information och
utbildning anpassad efter förutsättningarna i det tidigare hemlandet. Fokus ska vara att
uppmuntra personer som står långt från arbetsmarknaden.
Motionären yrkar på att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett
återvändarcenter enligt motionens intentioner. Motionen remitterades till
socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande.
Nämnderna har lämnat in samma synpunkter och föreslår avslag. De kommunala
resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas egna resurser,
främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktivt deltagande i
samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Migrationsverket ska enligt ett regeringsuppdrag arbeta med frivillig återvandring. I
uppdraget ingår att underlätta återvandring för personer som fått uppehållstillstånd i
Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som tagits ut på
flyktingkvoten. Uppdraget utgår från FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Artikel 13: "Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända
till sitt land".
Migrationsverkets verksamhet kring återvandring riktar sig endast till personer med
uppehållstillstånd som uppfyller ett antal uppställda kriterier och inkluderar inte
svenska medborgare som är utrikesfödda.
Det finns en möjlighet att ansöka om bidrag hos migrationsverket till hemresa och
ekonomiskt stöd för den första tiden i hemlandet. Migrationsverkets årsredovisning
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för 2015 visar att 17 ansökningar inkom under året varav åtta beviljades. Samtliga som
har fått sin ansökan beviljad har kommit ifrån Libyen. En förutsättning för att få stöd
är att den sökande inte har egna medel. En anledning till att endast åtta ansökningar
har beviljats är att de sökande inte har kommit in med begärda kompletteringar. Av
budgeterade 100 000 kronor har 14 146 kronor betalats ut.
Det finns också möjlighet för myndigheter, kommuner, landsting och organisationer
att söka stöd från Migrationsverket för att finansiera projekt om frivillig återvandring.
Erfarenheter från Stockholm, Malmö och Göteborg som på olika sätt har haft service
till personer som önskar återvända till ett tidigare hemland visar att efterfrågan har
varit låg.
Kommunledningskontoret håller med nämnderna i sak. Eskilstunabor som har
uppehållsrätt i Sverige ska behandlas lika som övriga kommuninvånare. De
kommunala resurserna bör främst användas till att frigöra och utveckla enskildas egna
resurser, främja ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktivt
deltagande i samhällslivet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Arne Jonsson (C), Marie Svensson
(S), Göran Gredfors (M) och Maria Chergui (V) bifall till kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås.
_____
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KSKF/2016:385

§ 19
Svar på motion - Obligatoriskt skolval
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 22
december 2016. Av skrivelsen framgår att Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016
lämnat in en motion om obligatoriskt skolval. Motionären yrkar på att barn- och
utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och införa
obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun.
Ärendet har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd
för yttrande. Torhälla stads nämnd föreslår att motionen avslås och barnutbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den statliga
Skolkommissionens slutbetänkande presenteras.
Kommunledningskontoret ser svårigheter med att införa obligatoriskt skolval redan
idag, bland annat med hänvisning till skollagen och rätten till en placering nära
hemmet och föreslår att motionen avslås.
Kommunledningskontorets synpunkter
Skolkommissionen skriver i sitt delbetänkande, Samling för skolan
Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet, att utvecklingen
mot allt större skillnader i skolornas elevsammansättning med avseende på
socioekonomisk bakgrund är oroande. För att bryta utvecklingen krävs en aktiv politik
som minskar boendesegregationen och fördelar nyanlända invandrare mer jämnt
mellan kommuner, bostadsområden och skolor. Kommissionen ser ett behov av att
utveckla en modell som möjliggör val av skola samtidigt som segregation och minskad
likvärdighet motverkas. Ett obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och
allsidig information till elever och vårdnadshavare bör övervägas. Även regelverket för
placering vid skolenhet bör ses över. Det bör också övervägas att införa en
bestämmelse om att huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter, klasser
och arbetsenheter har en så bred social sammansättning av elever som möjligt.
Kommissionen avser att återkomma med förslag till åtgärder i slutbetänkandet.
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Skolkommissionen nämnder även att skillnader i elevsammansättning mellan skolor i
viss utsträckning förstärks av skolval.
Det finns, som nämnderna påpekar, svårigheter med att införa obligatoriskt skolval
redan idag, bland annat med hänvisning till skollagen och rätten till en placering nära
hemmet. Kommissionen pekar på att en modell behöver utvecklas.
Kommunledningskontoret bedömer att det är klokt att invänta skolkommissionen
slutbetänkande och föreslår därför att motionen avslås.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar med instämmande från Lars-Göran Karlsson (S) och Arne
Jonsson (C) bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen
avslås.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jari Puustinen (M) med fleras yrkande om bifall till
kommunledningskontorets förslag.
• Erika Rydja Sandviks (L) yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jari Puustinens (M) med fleras förslag att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås.
_____
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KSKF/2016:577

§ 20
Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna
till Stockholm
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
december 2016. Av skrivelsen framgår att Magnus Arreflod (MP) har inkommit med
en motion till kommunfullmäktige den 25 oktober 2016 om att återinföra direkttåget
från Eskilstuna till Stockholm.
Miljöpartiet yrkar att
- Eskilstuna kommun ska verka för att restiderna med tåg mellan Eskilstuna och
Stockholm ska förkortas.
- Eskilstuna kommun ska verka för att direkttåget från Eskilstuna till Stockholm
återinförs
I samband med tidtabellskiftet 12 december 2016 ändrades uppehållsbilden för det tåg
som vardagsmorgnar utgick från Örebro och enbart gjorde uppehåll i Eskilstuna med
slutstation Stockholm. Tåget hade en restid om 51 min Eskilstuna-Stockholm jämfört
med övriga tåg i morgonrusningen 1:10-15, det vill säga cirka 20 min kortare restid.
Anledningen till att direkttåget inte finns kvar är en politisk överenskommelse om
jämn uppehållsbild inom Mälardalen som tecknats i Mälardalstrafik AB:s styrelse i
december 2013, vilken sedan låg till grund för det samverkansavtal som ingicks
regionalt kring den nya tågtrafiken under 2014. För Svealandsbanan beskrevs
trafikutbudet i etapp 1, det vill säga från december 2016, bestå av stomtåg samt
insatståg, det vill säga extra tåg i rusningstid med stopp på samtliga stationer, men inga
direkttåg. Direkttågets ändring till insatståg ska ha varit en förutsättning för att
storregionalt kunna enas om den stora satsningen kring nya tågfordon och depå, vilket
bland anat krävde borgensåtaganden för alla medlemmar i kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, det vill säga länets alla kommuner och landsting.
På sikt ska direkttåget återinföras. I En bättre sits-arbetets systemanalys målbild för
regionaltågstrafiken beskrivs att direkttåg ska trafikera nodorterna, det vill säga för
Svealandsbanans del Örebro-Eskilstuna-Stockholm, vilket innebär att det finns en
politisk samsyn storregionalt om detta. En förutsättning är att trafikeringen kan öka
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tack vare att Citybanan tas i drift 2017 och dubbelspåret Strängnäs-Härad 2018, samt
nya egna tågfordon sätts i trafik efter 2019 med fler så kallade insatståg i rusningstid,
vilket betyder att de mellanliggande stationerna kommer att få fler avgångar än i dag
och det därför ska gå att acceptera direkttåget. Ett arbete för trafiken i etapp 2, det vill
säga efter 2019, har startats i Mälardalstrafik AB hösten 2016 med de storregionala
politiska företrädarna. I detta arbete är direkttågens återinförande ett centralt mål för
Eskilstunas del.
Direkttåget är en viktig förutsättning för att utveckla tillgängligheten mellan
Mälardalens nodorter och på så vis nå kortare restider mellan tyngdpunkterna ifråga
om arbetskraft och arbetsplatser, det vill säga där potentialen för ökat utbyte är störst.
Nuvarande ordning med en tidtabell utan direkttåg får ses som en övergångslösning i
ett komplext förhandlingsspel storregionalt inför det att de nya tågfordonen i
Mälardalstrafik AB:s regi sätts i trafik och trafikering på Svealandsbanan kan öka. En
annan viktig förutsättning för det är att spårkapaciteten Södertälje-Stockholm säkras så
att behovet av tåglägen kan tillgodoses i rusningstid.
Eskilstuna kommun kommer att verka för att direkttåget återinförs och att restiderna
till och från Stockholm generellt förkortas. En handlingsplan för detta antogs genom
ordförandebeslut av kommunstyrelsen i december 2016.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Förbättrade förutsättningar för arbetspendling med tåg gynnar regional utveckling
genom bättre matchning på arbetsmarknaden, högre lönesummor mm.
Genom att främja tågresande skapas positiva miljöeffekter.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Kim Fredriksson (SD), Erika
Rydja Sandvik (L), Maria Chergui (V) och Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen bifalles.
____
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KSKF/2016:449

§ 21
Svar på medborgarförslag - Montera kameror vid
platser där brott begås
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Seppo Vuolteenaho (SD) reserverar sig muntligt emot
beslutet till förmån för bifall till medborgarförslaget.
Erika Rydja Sandvik (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till
medborgarförslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
december 2016. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag om att montera
kameror vid platser där brott begås har lämnats in till kommunfullmäktige den 26
augusti 2016. Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beslut.
Det finns inte tillräckligt med underlag som visar att kameraövervakning generellt sätt
är det mest effektiva verktyget för att arbeta brottsförebyggande. I en del fall kan
kameraövervakning vara den metod som bedöms vara mest lämplig, i andra inte. Ett
generellt beslut om att införa kameraövervaktning bedöms inte som effektivt och
därför förslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, innebärande att
medborgarförslaget avslås.
Kim Fredriksson (SD), Seppo Vuolteenaho (SD) och Erika Rydja Sandvik (L) yrkar
bifall till medborgarförslaget.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till medborgarförslaget.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) förslag att bifalla kommunledningskontorets förslag,
innebärande att medborgarförslaget avslås.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Jansson (S) förslag, innebärande att avslå
medborgarförslaget, röstar JA.
Den som röstar på Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, innebärande att bifalla
medborgarförslaget, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Lars-Göran Karlsson (S)

Ja
X

Mikael Edlund (S)

X

Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Maria Chergui (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Kim Fredriksson (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Jimmy Jansson (S), ordförande
Summa

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
12

3

0

Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) förslag mot 3 NEJ-röster för bifall
till Kim Fredrikssons (SD) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att
medborgarförslaget avslås.
____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-01-24

Sida

45(65)

KSKF/2016:5

§ 22
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 2, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämndens beslut om rapport den 18 augusti 2016 samt vård- och
omsorgsnämndens beslut om rapport den 25 augusti 2016, för kvartal 2 2016 anmäls
och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
december 2016. Av skrivelsen framgår 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 2 2016 från barn- och utbildningsnämnden visar att ett
(1) beslut inte är verkställt. Det gäller ett beslut om boende för barn och unga i bostad
med särskild service som inte är verkställt på grund av att lämplig lokal saknas.
Insänd rapportering för kvartal 2 2016 från vård- och omsorgsnämnden visar att
sammanlagt sex (6) personer har väntat längre än tre månader på att få sina beslut
verkställda. Ej verkställda gynnande biståndsbeslut gäller följande områden:
- Bostad med särskild service enligt LSS; ett (1) beslut. Förseningen berodde på
resursbrist. Beslutet är nu verkställt.
- Daglig verksamhet; två (2) beslut.
- Korttidsvistelse; två (2) personer, en kvinna respektive en man.
- Kontaktperson; en (1) kvinna. Orsaken är att det inte hade gått att få kontakt
med personen.
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
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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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KSKF/2016:6

§ 23
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 2, 2016
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Socialnämndens beslut om rapport den 25 augusti 2016, Torshälla stads nämnds
beslut om rapport den 20 september 2016, samt vård- och omsorgsnämndens beslut
om rapport den 25 augusti 2016, för kvartal 2 2016 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
december 2016. Av skrivelsen framgår att en gång per kvartal ska varje kommun
lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL. Biståndsbesluten ska
inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och avser icke verkställda beslut inom tre månader
från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL.
Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för det andra kvartalet 2016 från socialnämnden, Torshälla stads
nämnd samt vård- och omsorgsnämnden omfattar följande beslut:
Socialnämnden – 14 ärenden. Sju (7) av dessa ärenden är rapporterade som ej
verkställda i kvartal 1 2016. Därutöver har 14 ärenden som har legat över tre månader
från beslutsdatum verkställts eller avslutats.
Fem (5) av de elva ej verkställda besluten gäller kontaktfamilj/kontaktperson, sex (6)
ärenden gäller boendestöd samt tre (3) ärenden barn och förälder insats. De flesta
förseningar beror på resursbrist samt svårigheter att hitta lämpliga kontakpersoner.
Torshälla stads nämnd – 14 ärenden. Sju (7) av de ej verkställda gynnande
biståndsbesluten i Torshälla stads nämnd gäller särskilt boende inom äldreomsorgen.
Ett (1) ärende avser daglig verksamhet, ett (1) boendestöd, två (2) ärenden handlar om
korttidsplats/växelvård samt tre (3) kontaktfamilj.
Vuxennämnden – 34 ärenden varav:
- Boende inom socialpsykiatrin. Tio (10) ärenden. Förseningen vid alla ärenden
handlar om resursbrist.
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-

Boendestöd inom socialpsykiatrin. 17 personer, sex (6) kvinnor och elva (11)
män, har fått vänta på verkställighet av sina beslut.
Hemtjänst, yngre. En (1) kvinna har väntat på verkställigheten längre än tre
månader.
Sysselsättning. Tre (3) beslut, två (2) kvinnor och en (1) man.
Korttidsvistelse, växelvård. Ett (1) beslut.
Demensboende. Två (2) personer.

Samtliga beslut om äldreboende har kunnat verkställas inom tre månader.
Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Det är påfallande många förseningar som beror på resursbrist, främst när det gäller
bostadsfrågor. Bostadsbrist är en av de största utmaningar som Eskilstuna kommun
står inför.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Att säkra kvalitet och lagefterlevnad avseende verkställighet av biståndsbeslut är
mycket väsentligt för Eskilstuna kommun och detta påverkar rättssäkerheten positivt
för den enskilde individen och säkerställer också en god uppföljning i det sociala
arbetet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2016:588

§ 24
Yttrande över remiss - Snabbare omval och förstärkt
skydd för valhemligheten SOU 2016:71
Beslut
Valnämndens förslag till yttrande över remissen Snabbare omval och förstärkt skydd
för valhemligheten (SOU 2016:71) antas som Eskilstuna kommuns yttrande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
december 2016. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har getts möjligheten
att yttra sig över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU
2016:71). Valnämnden har berett ärendet och har den 6 december 2016, § 8, beslutat
överlämna ett förslag till yttrande till kommunstyrelsen.
Utredningens uppdrag bestod av två delar: dels att se över förutsättningarna för
snabbare omval och dels att överväga hur skyddet för valhemligheten kan förstärkas.
Sammanfattningsvis föreslår valnämnden att Eskilstuna kommun i allt väsentligt ska
tillstyrka utredningens förslag i de delar som avser snabbare omval, samt att avstyrka
utredningens förslag i avsnittet om förstärkt skydd för valhemligheten.
Kommunledningskontoret föreslår att valnämndens förslag till yttrande ska antas som
Eskilstuna kommuns yttrande över remissen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Justitiedepartementet, Regeringskansliet
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KSKF/2016:581

§ 25
Yttrande över förslag till strategi för ökad
användning av solel - ER 2016:16 - och förslag till
heltäckande solelstatistik - ER 2016:20
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande godkänns och översänds till
Energimyndigheten.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har fått
Energimyndighetens förslag till strategi för ”Ett förslag till strategi för ökad
användning av solel” på remiss, framtagen på uppdrag av regeringen. Strategin består
av tre delar, dels fas 1 till 2022 med en kontrollstation 2019, då fokus är regelförenklingar, certifiering av installatörer och system för att samla statistik, dels fas 2
2023-2040 då en hög tillväxt av solcellsutbyggnad ska lägga grund för en fas 3 då
solceller är kommersiellt lönsamt. En målbild är att solel ska stå för 5-10 procent av
elbehovet 2040, cirka 7-14 TWh/år.
Bland förslagen ingår:
- Införa SolROT för villaägare
- Ta bort små anläggningar under 68 kW ur elcertifikatsystemet
- Utredningar om en större mängd solel kan påverka elkvaliteten och om de
krav på elkvalitet som finns idag kan vara ett hinder för solelsexpansion
- Ta fram certifieringssystem för solcellsinstallatörer
- En nationell informationsplattform för solel samt solkarta
- Förbättrad statistik om solel och solceller.
- Öka efterfrågan på solcellsel genom att införa krav på statliga myndigheter att
köpa ursprungsmärkt el från sol.
- Styrmedel ska kopplas till anläggning, inte till juridisk person.
Strategin har även gått på tjänstemannaremiss till Eskilstuna Energi och Miljö AB.
Synpunkter
Eskilstuna kommun välkomnar strategins syfte; att göra det enklare att installera
solelsanläggningar. Energimyndigheten har fokuserat på att föreslå ett bidragssystem
som inte ska leda till för snabb utveckling för att då är risken att marknaden faller
samman när bidragen avvecklas vilket kommunen tycker är positivt. Syftet att
målgruppsanpassa solcellsstöden är bra.
Förslagen i strategin fokuserar framförallt på att göra det lättare för privatpersoner att
installera solceller. Istället för bidragsansökningar som drar mycket
handläggningsresurser föreslås ett ”SolROT” på 50 procent av arbetskostnaden, som
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skulle kunna användas av alla villaägare, det innebär cirka 15 procent minskad kostnad
på hela anläggningen vilket är detsamma som dagens bidrag. Företag, bostadsrättsföreningar och organisationer ska även fortsättningsvis söka bidrag som tidigare. Vid
kontrollstationen 2019 ska en bedömning göras om solcellsbidraget fortfarande
behövs. Eftersom ansökningsförfarandet är omständligt, väntetiden kan vara lång för
att få besked om bidrag och det finns en rad återrapporteringskrav kopplat till dagens
solcellsbidrag bedömer kommunen att ett enklare system skulle få fler villaägare att
installera solceller vilket är positivt.
Kommunen berörs framförallt av förslaget att elcertifikat inte ska ges för små
anläggningar, under 68 kW. Eskilstuna kommun har 2 anläggningar som har större
effekt. Förslaget innebär minskad administration för både kommunen, nätägare och
myndigheter. Det innebär dock att intäkterna minskar med cirka 20 öre per kWh som
säljs på nätet. Myndigheten föreslår att effekter och kompensation för det hanteras i
vid en kontrollstation för solel 2019. Eskilstuna kommun ställer sig positiv till en
sådan förändring eftersom det minskar administrationen men understryker att en
metod för att ersätta även verksamheter för inkomstbortfallet måste till.
Regeringen har föreslagit att skatten på solel för en juridisk person med
solcellsanläggningar över 255 kW tas bort från 1 juli 2017. Energimyndigheten föreslår
i strategin också att styrmedlen inte ska kopplas till en juridisk person utan till
respektive anläggning. dagens system läggs alla anläggningar ihop till en enda stor
installerad effekt för kommunen respektive Kommunfastigheters
organisationsnummer, trots att de finns på olika tak och elen i första hand ska
användas till verksamheter i de byggnaderna. Eskilstuna kommun är därför mycket
positiv till en sådan ändring.
Eskilstuna kommun är positiva till en certifiering av solcellsinstallatörer men vill också
lyfta behovet av tester av olika solcellsanläggningar i syfte att ge investerare
vägledning.
Eskilstuna vill också lyfta att genom att tillåta nettodebitering skulle administrationen
för nätägarna minska betydligt. De flesta investerar i en anläggning som är i paritet
med byggnadens årsbehov av el vilket gör att det på årsbasis är ett litet eller inget
överskott. Genom att också komplettera med lokal lagring i batterier eller andra
lösningar så kan belastningen på nätet jämnas ut. Därför är satsningar på att stimulera
lagringskapacitet bra.
Kommunen vill lyfta behovet av att ha ett väl fungerande elnät och det behov av
utveckling av elnätet som behövs för att klara av en mer dynamisk användning. Detta
behöver alla konsumenter och producenter av el vara med och betala. Därför är det
tveksamt att ge särskilda rabatter till solelsproducenter att leverera till nätet.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet
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KSKF/2016:626

§ 26
Yttrande över Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighets samrådsremiss om
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 21 december 2016, antas
och översänds till Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
december 2016. Av skrivelsen framgår att Regionalt trafikförsörjningsprogram
Sörmland 2017 är välskrivet och har relevanta mål och strategier. Programmet sätter
fokus på fortsatt utveckling av busstrafiken och dess samordning mellan allmän och
särskild kollektivtrafik samt fokus på den storregionala tågtrafiken. Programmet lyfter
fram utmaningen i att stärka kopplingarna till tillväxtområden i omkringliggande län.
Med utgångspunkt i den utmaningen ser kommunledningskontoret att skrivningarna
avseende utvecklingen av trafiken längs Svealandsbanan samt relationen VästeråsEskilstuna skulle kunna stärkas avseende mätning/uppföljning samt hur kapaciteten
och attraktiviteten för kollektivtrafiken kan stärkas till dess att en ombyggd järnväg
finns för sträckan.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundets Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2016:648

§ 27
Yttrande över remiss - Klimatprogram för Västerås
stad 2016-2020
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 3 januari 2017, antas och
översänds till Västerås stad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 3
januari 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har mottagit Västerås
stads remissversion och beretts möjlighet att lämna synpunkter.
Förslaget har tagits fram under åren 2015 och 2016. Mål och åtgärder arbetats om med
utgångspunkt att behålla de åtgärder som fortfarande är aktuella och arbeta in nya
åtgärder som uppkommit till följd av i programmet genomförda utredningar. Förslaget
till det nya klimatprogrammet innehåller övergripande mål och åtgärder för
kommunens geografiska område samt för Västerås stad inklusive bolag.
Klimatprogrammet utgår från produktionsperspektivet inom det kommungeografiska
området. Det innehåller inte åtgärder för klimatanpassning.
Den detaljerade handlingsplanen beskriver bland annat åtgärder som utfasning av kol
och olja i produktionen av kraft- och fjärrvärme, effekttaxa, Mälarenergi AB:s arbete
att erbjuda klimatneutrala produkter för sina kunder, utökning av biogasproduktion,
parkeringsplanering, transportrådgivning för hushåll och näringsliv, samordnad
varudistribution, annonstjänst för inventarier samt upphandling som verktyg att
minska stadens klimatpåverkan.
Klimatprogrammet belyser kopplingen till andra program och planer i staden såsom
avfallsplanen eller programmet för trafikslagsövergripande infrastruktur för gods.
Eskilstuna kommun ser positivt på Västerås stads nya klimatprogram 2017-2020.
Västerås stad har tagit fram ett klimatprogram som kan förstärka den regionala
samverkan inom områdena energi och klimat, vilka är några av målen i 4 Mälarstäder
samarbete.

Yttrande
Eskilstuna kommun har inga specifika synpunkter på förslaget utan delar Västerås
stads uppfattning att de delområden där stora utsläppsminskningar kan nås är
energiplanering, trafik och transporter, energianvändning i kommunala byggnader,
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inköp av livsmedel och klimatsmart samhällsplanering och konsumtion. Det är positivt
att områdena rådgivning, inspiration och information samt konsumtion är med i
programmet även om konsumtionen är med som åtgärd för Västerås stad inkl. bolag
och inte en kommunövergripande åtgärd. Enligt förslaget ska man dock fortsätta
utreda konsumtionens klimatpåverkan vilket är bra eftersom det pågår ett arbete med
att ta fram en handlingsplan för klimat med fokus på konsumtion inom 4 Mälarstäder
samverkan.
Det finns stora möjligheter till förstärkt samarbete mellan Västerås stad och Eskilstuna
kommun i fortsatt arbete med att minska klimatpåverkan eftersom Eskilstuna arbetar
redan med ett antal av de åtgärder som nämns i förslaget och avser också att samverka
med Västerås stad inom ramen för Energicentrum E3. Samtidigt kan Västerås nya
klimatprogram bidra med inspiration och goda exempel i Eskilstuna kommun.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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KSKF/2014:338, KSKF/2015:168, KSKF/2016:31, KSKF/2016:468,
KSKF/2016:476, KSKF/2016:518, KSKF/2016:615, KSKF/2016:616,
KSKF/2016:641, KSKF/2016:642, KSKF/2016:652, KSKF/2016:659,
KSKF/2016:660, KSKF/2016:661, KSKF/2017:27, KSKF/2017:31,
KSKF/2017:34, KSKF/2017:35

§ 28
Anmälan av delegationsbeslut januari 2017
KSKF/2014:338 Godkännande av tilläggsavtal 4 till hyresavtal med MÄLAB
Kommunledningskontoret har den 15 december 2016 inkommit med
delegationsrapport om godkännande av tilläggsavtal 4 till hyresavtal mellan Eskilstuna
kommun och MÄLAB avseende tågdepå i Gredby, som anmäls och läggs till
handlingarna.
2. KSKF/2016:642 Ordförandebeslut i brådskande ärende – Handlingsplan för
att utveckla tågtrafiken på Svealandsbanan
Kommunledningskontoret har den 14 december 2016 inkommit med
delegationsrapport - Handlingsplan för att utveckla tågtrafiken på Svealandsbanan, bl
a återinföra direkttåg från Eskilstuna till Stockholm, som anmäls och läggs till
handlingarna.
3. KSKF/2016:31 Delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser 2016
Kommunledningskontoret har den 22 december 2016 inkommit med
delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser juli-december 2016, som anmäls
och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2016:468 Tillsyn – Föräldrakooperativet Bergatrollet 2016
Kommunledningskontoret har den 24 november 2016 inkommit med
delegationsrapport om tillsynsinspektion av Föräldrakooperativet Bergatrollet, som
anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2016:518 Tillsyn – Föräldrakooperativet Åkersorken 2016
Kommunledningskontoret har den 7 december 2016 inkommit med
delegationsrapport om tillsynsinspektion av Föräldrakooperativet Åkersorken, som
anmäls och läggs till handlingarna.
6. KSKF/2016:616 Tillsyn 2016 – Eskilstuna Fria förskola
Kommunledningskontoret har den 17 november 2016 inkommit med
delegationsrapport om tillsynsinspektion av Eskilstuna Fria förskola, som anmäls och
läggs till handlingarna.
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7. KSKF/2016:615 Tillsyn 2016 – Föräldrakooperativet Solstrålen
Kommunledningskontoret har den 17 november 2016 inkommit med
delegationsrapport om tillsynsinspektion av Föräldrakooperativet Solstrålen, som
anmäls och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2016:652 Tillsyn 2016 – Eskilstuna friluftsförskola
Kommunledningskontoret har den 20 december 2016 inkommit med
delegationsrapport om tillsynsinspektion av Eskilstuna friluftsförskola, som anmäls
och läggs till handlingarna.
9. KSKF/2016:476 Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll
2016
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 13 oktober 2016 anmäls
och läggs till handlingarna.
10. KSKF/2016:476 Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2016
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från den 29 november 2016 anmäls
och läggs till handlingarna.
11. KSKF/2014:338 Ordförandebeslut - Godkännande av tilläggsavtal 3 till
hyresavtal med MÄLAB
Kommunledningskontoret har den 16 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om godkännande av tilläggsavtal 3 till hyresavtal mellan Eskilstuna kommun och
MÄLAB avseende tågdepå i Gredby, som anmäls och läggs till handlingarna.
12. KSKF/2017:27 Ordförandebeslut i brådskande ärende - avtal om samarbete
med SIQ gällande rikskonferensen Bättre Skola 17-18 januari 2018
Kommunledningskontoret har den 16 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om avtal om samarbete med SIQ gällande rikskonferensen Bättre Skola 17-18 januari
2018, som anmäls och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2017:34 Delegationsrapport - sålda tomträtter 2017-01-01
Kommunledningskontoret har den 19 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om sålda tomträtter 2017-01-01, som anmäls och läggs till handlingarna.
14. KSKF/2017:35 Delegationsrapport - omprövning av tomträttsavgälder fr o m
2018-01-01
Kommunledningskontoret har den 19 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om omprövning av tomträttsavgälder från och med 2018-01-01, som anmäls och läggs
till handlingarna.
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15. KSKF/2015:168 Ansökan om godkännande och rätt till bidrag - pedagogisk
omsorg - C-Företaget
Kommunledningskontoret har den 12 mars 2015 inkommit med delegationsrapport
om godkännande och rätt till bidrag - pedagogisk omsorg - C-Företaget, som anmäls
och läggs till handlingarna.
16. KSKF/2016:659 Tillsyn - Ärlapärlan
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om tillsynsinspektion av Ärlapärlan, pedagogisk omsorg, som anmäls och läggs till
handlingarna.
17. KSKF/2016:660 Tillsyn - Diamanten
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om tillsynsinspektion av Diamanten, pedagogisk omsorg, som anmäls och läggs till
handlingarna.
18. KSKF/2016:661 Tillsyn - Skattkistan
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om tillsynsinspektion av Skattkistan, pedagogisk omsorg, som anmäls och läggs till
handlingarna.
19. KSKF/2017:31 Tillsyn – Glitterhjärtat pedagogisk omsorg
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om tillsynsinspektion av Glitterhjärtat, pedagogisk omsorg, som anmäls och läggs till
handlingarna
20. KSKF/2016:641 Projektdirektiv för E3 (Eskilstuna Energy Efficiency center)
Kommunledningskontoret har den 3 januari 2017 inkommit med delegationsrapport
om beslut om Projektdirektiv för E3 (Eskilstuna Energy Efficiency center), som
anmäls och läggs till handlingarna.
_____
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KSKF/2016:111, KSKF/2016:7, KSKF/2017:186 (handlingsnummer)

§ 29
Anmälningsärenden januari 2017
1. KSKF/2016:7
Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 201611-16, § 3 - Beslut om fastställande av Verksamhetsplan 2017 samt kompletterande
beslut om budget 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2016:111
Finansiell rapport för november 2016
Kommunledningskontoret har den 20 december 2016 lämnat in finansiell rapport för
november månad 2016.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internetbankens upplåning den 30
november 2016 uppgick till 5 703,0 miljoner kronor jämfört med 5 173,9 miljoner
kronor den 1 januari 2016.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 november 2016 till 4 315,5
miljoner kronor jämfört med 3 720,3 miljoner kronor den 1 januari 2016.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 november 2016 till 97,7 miljoner
kronor jämfört med 11,6 miljoner kronor den 1 januari 2016. Likviditeten omfattar
bankmedel. Räntefond samt aktier.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 november 2016 till 1 456,1 miljoner
kronor jämfört med 1 505,2 miljoner kronor den 1 januari 2016.
3. KSKF/2017:186 (handlingsnummer) - Sammanhållet vägledningscentrum
(AVN/2015:110)
Protokoll från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016-12-14, § 93 –
Sammanhållet vägledningscentrum, som anmäls och läggs till handlingarna.
____
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KSKF/2016:472

§ 30
Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om
-

att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s
förslag.

-

att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren
A-train.

-

att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med
motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till
samma nivå.

-

att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av
bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer
som för beslutade biljetter.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
januari 2017. Av skrivelsen framgår att hos myndigheten och genom
tjänstemannaberedningen har frågor kopplade till Mälardalstaxan behandlats
successivt sedan våren 2014 och principer för Mälardalstaxan har hanterats vid flera
tillfällen under 2015 och 2016 genom Mälardalstrafik AB:s styrelse.
Som följd av denna beredning, och som ingående faktor till övergångsavtalet, har
därefter, vid sammanträde den 21 april 2016, styrelsen för Mälardalstrafik AB
beslutat, under förutsättning av ägarna Stockholms läns landsting,
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län,
Landstinget Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland
godkännande, fastställa biljettsortiment för Mälardalstaxan med takpriser,
zonindelning och övergripande resevillkor i enlighet med förslag.
Vid sammanträde med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den
12 maj 2016 beslutade direktionen, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar
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erforderliga beslut i respektive kommunfullmäktige, om Mälardalstaxan i enlighet med
Mälardalstrafik AB:s förslag.
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till stadsbyggnadsnämnden som den 16
november 2016 beslutade att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa.
Eskilstuna kommun föreslås besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxan i enlighet med framlagt förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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KSKF/2017:37

§ 31
Extra ärende - Samverkansöverenskommelse nya
arenan
Beslut
1. Samverkansöverenskommelsen med STIGA Sports AB enligt bilaga 1
tillhörande ärendet godkänns.
2. Bildande av Evenemangsfonden.
3. Kommunikationsdirektören får i uppdrag att utforma och besluta om
regelverk för Evenemangsfonden. Destination Eskilstuna får i uppdrag att
löpande hantera Evenemangsfonden.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 1 juni 2017 öppnar Eskilstunas nya arena. Enligt beslut i kommunstyrelsen den 6
maj 2014, § 142, punkt 7, uppdrogs åt kommundirektören att återkomma med förslag
angående samverkansöverenskommelse om sponsring avseende den nya arenan.
Kommunledningskontoret har därför fört samtal med företag som bedömts vara
intressanta för en samverkansöverenskommelse.
Ett förslag till samverkansöverenskommelse har utformats med det företag som
samantaget bedömts ge Eskilstuna kommun störst värde.
Fyra företag har under processen funnits med i de dialoger som förts om
samverkansöverenskommelse, varav två har kommit med skarpa förslag. Kommunen
har i urvalet eftersträvat att få största möjliga mervärde för Eskilstuna kommun. I
värderingen har nedanstående värden beaktats;
- Ekonomisk ersättning
- Stärkande av Eskilstunas varumärke
- Utveckla den nya arenan för större evenemang och Eskilstuna som
evenemangsstad.
- Andra mervärden för orten Eskilstuna
En tanke med samverkansöverenskommelsen har varit att företaget som får vara med
och namnge arenan också är verksamt i Eskilstuna och därmed även stärker den lokala
prägeln.
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Förslag till samverkansöverenskommelse
Samverkansöverenskommelse föreslås tecknas med STIGA Sports AB.
Överenskommelsen innefattar ett antal åtaganden för kommunen och för företaget.
Eskilstuna kommun erbjuder företaget att namn sätta arenan, Stiga Sports Arena
Eskilstuna, och även få viss exponering inne i arenan.
Åtaganden för STIGA Sports AB är följande:
- Företaget avsätter en årlig summa om 500 000 kronor som placeras i en
evenemangsfond som kommunen ansvarar för.
- Företaget tillhandahåller utomhusbordtennisbord och annan utrustning till
stadsdelar, parker och anläggningar till ett värde om 270 000 kronor.
- Företaget verkar för att värva bordtennis- och andra evenemang till Eskilstuna.
- Företaget verkar för att marknadsföra Eskilstuna i sina nationella och
internationella kontakter.
Överenskommelsen sträcker sig 2017-2026.
De ekonomiska ersättningar som denna och eventuellt andra
samverkansöverenskommelser kopplade till arenan ger föreslås gå till en
evenemangsfond. Evenemangsfonden kommer att användas för att möjliggöra
evenemang i och kring arenan.
Det finns fortfarande möjlighet för andra företag att ingå
samverkansöverenskommelser och få sina företags varumärken synliggjorda i den nya
arenan. STIGA Sports exponering i arenan får heller inte var av den karaktär att den
försvårar möjligheten till så kallade ”clean venues”, som ofta krävs vid internationella
evenemang.
I eventuella framtida samverkansöverenskommelser beaktas att överenskommelsen
inte ska tränga undan sponsring för föreningarna som är verksamma i arenan.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att det sammantagna värdet av det STIGA sports
erbjuder ger det största sammantagna värdet för Eskilstuna.
Överenskommelsen ger en intäkt om fem miljoner kronor på tio års sikt som ska
avsättas för att utveckla arenan för evenemang. STIGA Sports ABs goda kontakter
inom bordtennisen, som huvudsponsor av Svenska bordtennisförbundet och sponsor
av det kinesiska landslaget, ger stora möjligheter att värva nationellt och internationella
evenemang. Detta ger sammantaget mycket goda förutsättningar för att utveckla
arenan för större evenemang samt stärka Eskilstuna som evenemangsstad.
STIGA Sports AB är ett mycket starkt varumärke nationellt och internationellt,
framförallt inom bordtennis men även när det gäller bordshockey, snowracers och
annan idrotts- och lekutrustning. Däremot är sambandet med Eskilstuna inte så känt.
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Genom arenanamnet stärks kopplingen till Eskilstuna, vilket är positivt för Eskilstunas
varumärke och attraktivitet.
Överenskommelsen ger därutöver goda möjligheter att utveckla stadsdelar för
spontanidrott, vilket rimmar väl med kommunens arbete för att utveckla den sociala
uthålligheten och kommunens nya idrottspolitiska plan.
Sammanfattningsvis bedöms samverkansöverenskommelsen med STIGA Sports
möjliggöra nationella och internationella evenemang, synliggöra och stärka Eskilstunas
varumärke nationellt och internationellt samt stimulera spontanidrott i stadsdelar och
parker.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Den föreslagna samverkansöverenskommelsen ger värden för såväl social som
samhällsekonomisk hållbarhet.
Att utveckla Eskilstuna som evenemangstad syftar till en utvecklad besöksnäring, och
därmed fler jobb, men även för att utveckla en attraktiv stad och landsbygd. Även om
de samhällsekonomiska effekterna i första hand är av mer långsiktig karaktär så är
parternas samverkan ett verktyg för att nå målet om en attraktiv stad som ger stolta
invånare, lockar besökare, nya invånare samt näringslivsetableringar. För STIGA
Sports är det en markandsinvestering som ska främja företagets tillväxt och samtidigt
gynna Eskilstuna.
Placering av bordtennisbord och annan utrustning i kommunens stadsdelar är en
viktig åtgärd för social uthållighet och folkhälsa.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V), Jimmy Jansson (S), Erika Rydja Sandvik
(L), Arne Jonsson (C), Göran Gredfors (M) och Annelie Klavins Nyström (M) yrkar
bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
STIGA Sports AB
Destination Eskilstuna AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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KSKF/2017:84

§ 32
Extra ärende – Nämndinitiativ - Initiativ för att
garantera Eskilstunabornas säkerhet
Beslut
Initiativet anses besvarat.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt till förmån för initiativet.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 24 januari 2017 inkommit med ett initiativ i
kommunstyrelsen :
”Sedan det centrala avtalet mellan SKL, Pacta, Brandmännens Riksförbund,
Kommunal och fackförbundet Vision rörande ersättning för deltidsbrandmän har
missnöjet bland de anställda växt i landet och i Eskilstuna. Orsaken är att
övertidsersättningarna sänkts och därmed försämras arbetsvillkoren för just
deltidsbrandmän. Efter ett av media beskrivet krismöte som hölls den 18 januari
tänker 16 av 20 deltidsbrandmän i Torshälla säga upp sig. Enligt miljö- och
räddningstjänstnämndens ordförande skulle en sådan massuppsägning innebära att
deltidsbrandstationen i Torshälla tvingas läggas ner. Skulle en större allvarlig händelse
inträffa i Torshälla kommer det innebära livshotande försämringar.
Politiken i Eskilstuna kommun har ett ansvar att säkerställa att hjälp finns att få när
någon råkar ut för en bilolycka eller riskerar att brinna inne. Detta gäller hela
Eskilstuna inklusive Torshälla. Därför borde kommunstyrelsen ta initiativ att
skyndsamt samla berörda parter för att hitta en framkomlig väg som inte äventyrar
Eskilstunabornas säkerhet. ”
Initiativtagaren yrkar på följande:
- Att kommunstyrelsen skyndsamt tar initiativ till att samla berörda parter för att nå en
hållbar lösning som kan garantera Eskilstunabornas säkerhet.

Yrkanden
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till initiativet.
Jimmy Jansson (S) yrkar med instämmande från Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson
(C) att initiativet är besvarat med den redogörelse som lämnats.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att initiativet anses besvarat.
• Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till initiativet.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att initiativet anses besvarat.
____
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