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2016-06-15
2016-06-16

Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, onsdagen den 15 juni 2016, klockan 09:00-16:40
Ajournering för lunchpaus klockan 12:00-13:30
Mötet ajourneras till torsdagen den 16 juni 2016, klockan 09:00
Fullmäktigesalen, stadshuset, torsdagen den 16 juni 2016, klockan 09:00-14:30
Ajournering för lunchpaus klockan 12:00-13:30

Beslutande

Se sidan 2 och 3.

Utses att justera

Jari Puustinen (M) och Lotta Jonsson (KD)

Justeringens plats
och tid

Torsdagen den 23 juni 2016, ordförandens tjänsterum
i stadshuset.

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

...........................................................................................
Ann-Sofie Wågström

Justerande

...........................................................................................
Jari Puustinen
Lotta Jonsson

Paragrafer

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

Kommunfullmäktige 2016-06-15-2016-06-16

Anslaget sätts upp

2016-06-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli i stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2106-07-19
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Beslutande den 15 juni 2016:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Carin Zaric (S) ersätter Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Jimmy Haller (S) ersätter Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Björn Larsson (S) ersätter Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Clarence Palm (S) ersätter Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S) Ej tjänstgörande §§143-146
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Göran Gredfors (M)
Tony Meshko (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Ann-Louise How Ling (M) ersätter Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Filip Rundström (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannart (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Magnus Arreflod (MP)
Linnéa Elvesjö (MP)
Faisal Hassan (MP) Ej tjänstgörande §§143-146
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP) ersätter Yuri Silva (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Borhan Bajati (KD) Ej tjänstgörande §§143-146
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Benny Ekström (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
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Beslutande den 16 juni 2016:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Jimmy Haller (S) ersätter Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Eine Ikonen (S) ersätter Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S) §§150- 164
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Göran Gredfors (M)
Tony Meshko (M) ersätter Thomas Hylvander (M)
Håkan Linnskog (M) ersätter Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Ann-Louise How Ling (M) ersätter Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M) §§147-148
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannart (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Magnus Arreflod (MP)
Linnéa Elvesjö (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP) ersätter Yuri Silva (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L) §§ 147-149
Jan Svensson (L) ersätter Stefan Krstic §§ 151-164
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L) §§ 148-164
Lotta Jonsson (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Thomas Lindeberg (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-06-15
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
onsdagen den 15 och torsdagen 16 juni 2016:
Onsdag den 15 juni:
Klockan 09:00-12:00: §§ 143-146
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:40: fortsättning §§ 145-146
Klockan 16:40: Ajournering av sammanträdet till torsdag den 16 juni,
klockan 09:00.
Torsdag den 16 juni:
Klockan 09:00-12:00: §§ 149-150
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-14:30: forts §§ 150-164
_____
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KSKF/2016:3

§ 143
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 26 maj 2016 beslutat att utse Hans
Bergström (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Madeleine Sääksjärvi (S).
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-15
2016-06-16

Sida

6(53)

KSKF/2016:2

§ 144
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
-

Ann-Kristin Erikssons (SD) avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen,
vård- och omsorgsnämnden.
Yuri Silvas (MP) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige och
socialnämnden.
Muhammed Tahsins (KD) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Jacob Scherdin (KD) avsägelse som ersättare i miljö- och
räddningstjänstnämnden.
Linus Pettersson (MP) avsägelse som ledamot i stadsbyggnadsnämnden att
gälla från den 20 juni 2016.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven tid:
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 15 juni 2016 till och med den
31 december 2018.
Ersättare
Vakant (KD)
efter Muhammed Tahsin (KD)
Kommunstyrelsen, från och med den 15 juni 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Anton Berglund (SD)
efter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 15 juni 2016 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Alara Shwan Taher (KD)
efter Jacob Scherdin (KD)
Socialnämnden, från och med den 15 juni 2016 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Vakant (MP)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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efter Yuri Silva (MP)
Stadsbyggnadsnämnden, från och med den 21 juni 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Benny Andersson (MP)
efter Linus Pettersson (MP)
Vård- och omsorgsnämnden, från och med den 15 juni 2016 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Tobias Gustafsson (SD)
efter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Ersättare
Vakant (SD)
efter Tobias Gustafsson (SD)
Stiftelsen Barvagården, från och med den 15 juni 2016 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Ersättare ombud
Vakant (C)
Parken Zoo i Eskilstuna AB, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till och
med ordinarie bolagsstämma 2017
Suppleanter
Vakant (M)
efter Maria Forslöf (Oberoende ledamot nominerad av M)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har den 14 juni 2016 inkommit med en
skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Ann-Kristin Eriksson (SD) har i
skrivelse inkommen den 1 juni 2016 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, vård- och omsorgsnämndens
utskott för funktionsnedsättningsfrågor och kommunala rådet i
funktionshinderfrågor.
Yuri Silva (MP) har i skrivelse inkommen den 8 juni 2016 avsagt sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnden.
Muhammed Tahsin (KD) har i skrivelse inkommen den 8 juni 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, vice ordförande i
gymnasieutskottet och som ledamot i rådet för funktionsnedsatta.
Jacob Scherdin (KD) har i skrivelse inkommen den 8 juni 2016 avsagt sig
uppdraget som ersättare i miljö- och räddningstjänstnämnden.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Linus Pettersson (MP) har i skrivelse inkommen den 13 juni 2016 avsagt sig
uppdraget som ledamot i stadsbyggnadsnämnden.
____
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KSKF/2016:349

§ 145
Årsplan 2017
Beslut
1. Årsplan 2017 antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och
Moderaterna förslag.
2. För 2017 fastslås resultatmålet 2,5 procent av skatteintäkterna och det
generella statsbidraget.
3. Den kommunala skattesatsen är oförändrad och fastställs till 22,08 för 2017.
4. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaternas förslag till årsplan för år 2017. Övriga
ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
5. Budgeten för investeringar i fasta anläggningar fastställs till 546 miljoner
kronor för år 2017 och 398 miljoner kronor för 2018.
6. Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.
7. En beloppsram för tillfälliga lån (limit för koncernkontokredit och upplåning
som har kortare löptid än ett år) föreslås till 500 miljoner kronor för 2017.
8. Nämnder och bolag får i uppdrag att redovisa sina planerade åtaganden i sina
verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och
prioriteringar för 2017.
9. Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela
kapitalkostnader för vartefter beslutade investeringsobjekt som färdigställs.
10. Högst 500 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för
att täcka beräknat finansieringsbehov.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) samt Maud Ekman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic
(L) samt Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga D).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för det egna
förslaget.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 31 maj 2016
inkommit med förslag till årsplan 2017.
Vänsterpartiet har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Miljöpartiet de gröna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Den 10 juni 2016 har Miljöpartiet inkommit med ett reviderat förslag till årsplan
för år 2017.
Liberalerna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Kristdemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Sverigedemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till årsplan 2017.
Kommunledningskontoret har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till beslut i
9 punktsatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 31 maj 2016, § 114, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Socialdemokraternas, Centerpartiet
och Moderaternas förslag samt i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) Arne Jonsson (C), Lisa Friberg (S), Sarita
Hotti (S), Gerth Gustavsson (S), Ulf Ståhl (M), Monica Wikberg (M), Annelie
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S), Christina Andersson
(C), Ann-Louise How Ling (M), Robin Tannarp (M), Lillemor Nordh (C), Johan
Bergquist (M), Tony Meshko (M), Madeléne Tannarp (M) samt Tomas Jönsson
(M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag
till årsplan 2016.
Magnus Arreflod (MP), Linnéa Elvesjö (MP) samt Ronny Ilhag (MP) yrkar bifall
till Miljöpartiet de grönas reviderade förslag till årsplan 2017.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Alar Kuutmann (V), Firat Nemrud (V)
samt Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till årsplan 2017.
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L) samt Aza Safari (-)
yrkar bifall till Liberalernas förslag till årsplan 2017.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till årsplan 2017.
Kim Fredriksson (SD) samt Adam Marttinen (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2017.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2017.
• Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om bifall till Miljöpartiets
reviderade förslag till årsplan 2017.
• Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag
till årsplan 2017.
• Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till Liberalernas förslag
till årsplan 2017.
• Lotta Jonssons (KD) yrkande om bifall till Kristdemokraternas förslag till
årsplan 2017.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2017.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2017.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2016:257

§ 146
Ägardirektiv för år 2017 till Eskilstuna
Kommunföretag AB
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för
år 2017 godkänns.

Reservation
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) samt Maud Ekman (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för det egna förslaget. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic
(L) samt Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget.
Skriftig reservation lämnas (bilaga D).
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för det egna
förslaget.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 31 maj 2016 inkommit
med förslag till ägardirektiv år 2017 för Eskilstuna Kommunföretag AB. Av
skrivelsen framgår bland annat att årliga ägardirektiv är ett av de styrinstrument
genom vilka kommunfullmäktige utövar sin ägarroll inom
kommunföretagskoncernen.
I ägardirektiven kan kommunfullmäktige – via uppdrag till bolagskoncernen –
påverka ortens utveckling och viktiga förhållanden till kommuninvånarna.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ägardirektiven 2017 innehåller ägarens ambitioner i fråga om inriktning och
uppdrag för bolagskoncernen kommande år. Direktiven har ambitionen att vara
långsiktiga och anger därför en tydlig inriktning i form av generella direktiv som
gäller tillsvidare. Direktiven innehåller också specifika direktiv som uttrycker en
rad uppdrag inför kommande år.
Ägardirektiven betonar att moderbolagets syfte är bland annat att arbeta för ökad
samverkan mellan bolagen och med kommunen samt att strategiska planer
beslutade av kommunfullmäktige genomförs av bolagen.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Moderbolaget ska tillse att avkastningskravet för koncernen (definierat som
nettomarginal, det vill säga resultat efter finansiella poster i förhållande till
omsättningen) ska uppgå till 3 procent år 2017. Moderbolaget fördelar det på
dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive
verksamhet. Soliditeten i bolagen ska inte understiga 12 procent. Inriktning ska
vara att långsiktigt optimera ägarens nytta från bolagskoncernen.
Utdelningskravet från bolagen är 41 miljoner för 2017, varav elva miljoner kronor
ska Eskilstuna Kommunfastigheter AB avsätta av resultatet i särskild utdelning till
ägaren som ska användas till bostadssocialt arbete i kommunen. Utdelningen ska
härutöver svara mot uppväxlingen till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och
Munktell Science Park. Kommunföretag får i uppdrag att se över möjligheten att
höja den långsiktiga utdelningsnivån.
Vänsterpartiet har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv för år
2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Miljöpartiet de gröna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv
för år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB samt med reviderat förslag till
ägardirektiv för år 2017 den 10 juni 2016.
Liberalerna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2017
till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Kristdemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv för
år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Sverigedemokraterna har den 31 maj 2016 inkommit med förslag till ägardirektiv
för år 2017 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 31 maj 2016, § 115, att
kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) Arne Jonsson (C), Lisa Friberg (S), Sarita
Hotti (S), Gerth Gustavsson (S), Ulf Ståhl (M), Monica Wikberg (M), Annelie
Klavins Nyström (M), Göran Gredfors (M), Nina Tuncer (S), Christina Andersson
(C), Ann-Louise How Ling (M), Robin Tannarp (M), Lillemor Nordh (C), Johan
Bergquist (M), Tony Meshko (M), Madeléne Tannarp (M) samt Tomas Jönsson
(M) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag
till ägardirektiv 2017.
Magnus Arreflod (MP), Linnéa Elvesjö (MP) samt Ronny Ilhag (MP) yrkar bifall
till Miljöpartiet de grönas reviderade förslag till ägardirektiv 2017.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Alar Kuutmann (V), Firat Nemrud (V)
samt Solveig Pohjola (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv
2017.
Niklas Frykman (L), Stefan Krstic (L), Erika Rydja Sandvik (L) samt Aza Safari (-)
yrkar bifall till Liberalernas förslag till ägardirektiv 2017.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till ägardirektiv
2017.
Kim Fredriksson (SD samt Adam Marttinen (SD) yrkar bifall till
Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv 2017.

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

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag till ägardirektiv 2017.
Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om bifall till Miljöpartiets
reviderade förslag till ägardirektiv 2017.
Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag
till ägardirektiv 2017.
Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till Liberalernas förslag
till ägardirektiv 2017.
Lotta Jonssons (KD) yrkande om bifall till Kristdemokraternas förslag till
ägardirektiv 2017.
Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till
Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv 2017.
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Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot
varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv 2016 för Eskilstuna Kommunföretag
AB.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2016:229

§ 147
Svar på interpellation - Tre bra skolreformer
Niklas Frykman (L) har den 16 mars 2016 lämnat in en interpellation – Tre bra
skolreformer. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Jari Puustinen (M).
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2016, § 60, att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2016 på
grund av tidsbrist.
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016 då
barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) ej var närvarande
vid behandlingen av interpellationen.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) besvarar
interpellationen.
Niklas Frykman (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M) och Niklas Frykman (L) förklarar
ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:4

§ 148
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
a) Enkel fråga rörande privata förskolors och skolors stängning under
sommaren
Ställs av Maria Forsberg (V).
Besvaras av barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Frågan bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2106
då barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) ej var
närvarande.
b) Hjälptelefon om våldsbejakande extremism.
Ställs av Niklas Frykman (L).
Besvaras av Annelie Klavins Nyström (M).
_____
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KSKF/2016:365

§ 149
Godkännande av aktieförsäljning Parken Zoo i
Eskilstuna AB
Beslut
Aktieöverlåtelseavtal och framåtblickande avtal med bilagor tillhörande ärendet,
innebärande att bland annat överlåtelse av samtliga aktier i Parken Zoo i Eskilstuna
AB till Mimir Capital AB för köpeskillingen 1 krona, godkänns.

Deltar ej i beslutet
Ingrid Sermeno Escobar (-) deltar ej i beslutet.

Reservation
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) samt Maud Ekman (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna Kommunföretag fick i
uppdrag att utreda (i samråd med Parken Zoo och kommunstyrelsen) ägandet av
Parken Zoo i Eskilstuna AB. Marken är strategisk och ska ägas av kommunen.
Uppdraget innebar att utreda möjligheten till att avyttra verksamheten till ny ägare
med krav om att Parken Zoo ska finnas kvar och vara en turistattraktion som ska
utvecklas. I samband med utredningen gjordes även en översyn av parkenbadet,
som idag tillhör Parken Zoo, om det skulle ingå i försäljningen eller om det skulle
föras över till annat kommunalt bolag.
Eskilstuna Kommunföretag AB utredde möjligheten att avyttra Parken Zoo med
hjälp av upphandlad konsult, KPMG. Ett stort antal tänkbara intressenter
kontaktades och ett flertal anmälde intresse att ta del av ytterligare information
kring bolaget. Efter utvärdering och förhandling föreligger nu ett förslag till
överlåtelseavtal inklusive bilagor. Köpet omfattar samtliga aktier i bolaget Parken
Zoo i Eskilstuna AB, inklusive camping och bad.
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Rådigheten över marken har tidigare säkerställts genom överlåtelse från Parken Zoo
i Eskilstuna AB till Eskilstuna kommun. Eskilstuna kommun kommer att upplåta
marken till bolaget genom ett tomträttsavtal. Av avtalets § 12 framgår att
Eskilstuna kommun äger ett antal konstverk, placerade i parken, och att bolaget
upplåter mark/nyttjanderätt till kommunen. Kommunfullmäktige godkände den 26
november 2015, § 254 att tomträttsavtal skulle ingås mellan kommunen och Parken
Zoo. Kommunfullmäktige överlämnade rätten till kommunstyrelsen att godkänna
tomträttsavtalet.
Parken Zoo i Eskilstuna AB säljs till en köpeskilling av 1 krona. Marken ägs
även fortsättningsvis av kommunen och upplåts till Parken Zoo genom ett
tomträttsavtal.
Bolaget ska vara skuldfritt på tillträdesdagen, vilken beräknas infalla under
perioden 1 augusti till 1 september. I bolaget beräknas vid övertagandet
finnas ett eget kapital om 46 miljoner baserat på budget 2016, förutsatt att
övertagandet sker den 1 september. Kapitalet inkluderar befintligt eget
kapital, om cirka 23 miljoner kronor och nedanstående preliminära tillskott
på 23,3 miljoner kronor.
Övertagandet regleras med ett tillträdesbokslut. Prognosen indikerar i
dagsläget en nettoskuld och komplettering av rörelsekapital på 2,5 miljoner
kronor.
De investeringar som planerats för 2016 uppgår till 16,4 miljoner kronor.
Dessa ska genomföras och finansieras av kommunen. Flera investeringar har
redan genomförts. Om någon investering inte genomförs tillförs köparen
motsvarande kapital.
Parken Zoo har under flera år gått med förlust och har en negativ budget för
2016. Kommunen står därför för en framtida omstrukturering på 10,7
miljoner kronor.
En del byggnader har ett eftersatt underhåll som behöver kompenseras. Det
avser bland annat Pingvinen och Asienpaviljongen/Tigeranläggningen. I
avtalet ingår därför en fondering för eftersatt underhåll på totalt 8,7 miljoner
kronor.
Sammanställning
Planerade investeringar
Investeringar planerade sedan årets början
Avräkning för redan gjorda investeringar per
Tillträdesdagen (preliminär prognos)

16,4 mkr
-15,0 mkr
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Tillskott
Framtida omstruktureringar
Eftersatt underhåll
Prognos av nettoskulder och rörelsekapital
Summa

10,7 mkr
8,7 mkr
2,5 mkr
23,3 mkr

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller garantier. Avvikelser från garantier måste
dock överstiga 200 000 kronor för att en kompensation ska bli aktuell. Taket
för de totala garantierna är fem miljoner kronor. Garantierna gäller i tolv
månader.
Det framåtsyftande avtalet säkerställer långsiktighet genom att tillskjutet
kapital stannar i bolaget. Det innebär att bolaget under de fyra första åren
endast kan dela ut egengenererade vinster och köparens eventuella egna
kapitaltillskott.
Om köparen bryter mot specifika villkor i avtalen kan kommunen hävda
återköpsrätt. Villkoren handlar bl.a. om olovlig utdelning till ägarna.
Ovanstående belopp är engångsbelopp. Efter aktieöverlåtelsen utgörs den
ekonomiska relationen mellan säljaren och dess olika bolag och förvaltningar och
Parken Zoo i Eskilstuna AB av affärsmässiga avtal.
Kommunledningskontorets bedömning
Eskilstuna Kommunföretag AB har genomfört uppdraget i en öppen process där ett
30-tal tänkbara köpare har kontaktats. Mimir AB har lagt ett bud på Parken Zoo i
Eskilstuna AB som har accepterats. Därmed har Eskilstuna Kommunföretag AB
genomfört sitt uppdrag och presenterat en köpare med ambitioner att utveckla
Parken Zoo. Parken Zoo är ett av Eskilstunas viktigaste och mest kända besöksmål
och varumärken, med stor betydelse både för besöksnäringen och för
eskilstunaborna. Affärsförslaget, som Eskilstuna Kommunföretag AB har lagt fram,
bedöms av kommunledningskontoret som en bra väg fram för ett fortsatt attraktivt
Parken Zoo.
Finansiering
Tillskott av kapital och kapitalisering av Parken Zoo i Eskilstuna AB, enligt
uppgjorda villkor för försäljning (se ovan), ansvarar Eskilstuna Kommunföretag
AB för.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Miljöfrågor har varit i fokus hos Parken Zoo, genom projekten för att bevara
utrotningshotade djur, utbud av ekologisk mat, arbetet med att minska användning
av palmolja, solceller och laddplatser för elbilar. Utbildningsprojektet EcoFriends
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där skolelever i Eskilstuna erbjuds en läroplansbaserad utbildning i hållbar
utveckling är också en viktig del av Parken Zoos miljöarbete. Detta arbete är en
viktig del av Eskilstunas varumärke. En dialog med de nya ägarna kring miljöfrågor
kommer visa hur Parken Zoo kan fortsätta bidra till Eskilstunas varumärkeslöfte; en
av världens mest miljösmarta industristäder.
Försäljningen av Parken Zoo innebär en förbättring av bolagskoncernens ekonomi.
Kommunledningskontoret föreslår att aktieöverlåtelseavtal och framåtblickande
avtal med bilagor tillhörande ärendet, innebärande att bland annat överlåtelse av
samtliga aktier i Parken Zoo i Eskilstuna AB till Mimir Capital AB för
köpeskillingen 1 krona, godkänns.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 143, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L), Annelie Klavins Nyström (M), Ann-Louise How Ling (M),
Monica Wikberg (M), Göran Gredfors (M), Patrick Sannetjärn (M), Ann Berglund
(M), Tony Meshko (M), Kim Fredriksson (SD), Rebaz Sanar Khadja (M), Robin
Tannarp (M), Ulf Ståhl (M), Lotta Jonsson (KD), Johan Bergquist (M), Lars
Andersson (S), Mikael Edlund (S), David Dishart (M), Magnus Arreflod (MP),
Abshir Osman (M), Anton Berglund (SD), Laszlo von Óvári (SD) samt Servat
Barzangi (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Maria Forsberg (V) samt Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.

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

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Forsbergs (V) med fleras yrkande om avslag på kommunstyrelsens
förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Jimmy Janssons (S)
med fleras förslag om bifall till kommunstyrelsens förslag ställs mot avslag till
detsamma. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall
till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2016:353

§ 150
Politisk organisation inför ny mandatperiod samt
översyn av ersättningsreglementet för
förtroendevalda
Beslut
1. Kommunfullmäktige ska från och med mandatperioden som inleds den 15
oktober 2018 bestå av 65 ledamöter. Andelen ersättare ska vara hälften av
det antal platser varje parti får i kommunfullmäktige, dock minst två per
parti.
2. Valnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till ändrad
valkretsindelning inför valet till kommunfullmäktige 2018 med inriktningen
att Eskilstuna kommun ska ha två valkretsar. Valnämndens förslag till ny
valkretsindelning ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 15 april
2017.
3. Från och med mandatperioden som inleds den 1 januari 2019 ska
kommunens nämnder ha följande antal ledamöter och ersättare:
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Valnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden

15 ledamöter och 7 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
7 ledamöter och 3 ersättare
13 ledamöter och 6 ersättare
5 ledamöter och 5 ersättare

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till nya regler för
partistöd, vilka ska träda ikraft den 15 oktober 2018.
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5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa nya regler för
anställningsvillkor m.m. för politiska sekreterare, vilka ska träda ikraft den
1 januari 2019.
6. Arvodeskommitténs utredning av kostnader för arvoden och ekonomisk
ersättning till förtroendevalda läggs till handlingarna.
7. Arvodeskommittén får i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys där
Eskilstuna kommuns ersättningsreglemente för förtroendevalda jämförs
med liknande kommuners bestämmelser avseende nivåer och system för
arvoden till förtroendevalda. I uppdraget ingår att se över arvodesnivån för
gruppledare samt att utreda frågan om arvodering vid delat gruppledarskap.
Arvodeskommittén ska utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som kan
hålla kostnadsutvecklingen nere. Arvodeskommittén ska senast den 17
oktober 2016 överlämna sitt förslag till kommunstyrelsen.

Reservation
Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic
(L) samt Aza Safari (-) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas
(bilaga A).
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) samt Maud Ekman (V) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga
C).

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammansättning
Varje kommun beslutar, utifrån bestämmelserna i kommunallagen, hur många
ledamöter dess fullmäktige ska ha. Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda
tal och minst 61 stycken för en kommun av Eskilstunas storlek. Beslut om ändring
av antalet ledamöter ska fattas av kommunfullmäktige senast i februari månad 2018
för att tillämpas vid valet i september samma år.
Eskilstuna kommun har idag 79 ledamöter. En jämförelse med övriga kommuner
visar att Eskilstuna har den sjunde största fullmäktigeförsamlingen i Sverige.
Stockholm (101), Norrköping (85), Uppsala (81), Sundsvall (81), Jönköping (81)
och Göteborg (81) har fler ledamöter i kommunfullmäktige medan Linköping har
lika många ledamöter som Eskilstuna. Några exempel på andra större kommuner
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som har färre ledamöter än Eskilstuna är Borås (73), Örebro (65), Umeå (65), Lund
(65), Helsingborg (65), Gävle (65), Västerås (61), Huddinge (61), Nacka (61) och
Malmö (61).
Kommunen beslutar också om principerna för hur många ersättare som ska utses.
Antalet ersättare ska utgöra en viss andel av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige. Andelen ersättare får vara högst hälften av partiets antal ledamöter.
Varje parti har dock rätt till minst två ersättare. Alla kommuner utom två följer den
här modellen om högsta antalet tillåtna ersättare. Det innebär att
kommunfullmäktige i Eskilstuna idag har 42 ersättare.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott antas det finnas majoritet för ett
förslag om att kommunfullmäktige ska minskas till 65 ledamöter från och med
nästa mandatperiod. Om det är kommunfullmäktiges vilja att ändra antalet
ledamöter rekommenderar kommunledningskontoret att modellen för att utse
ersättare ska vara oförändrad.
Valkretsindelning i valet till kommunfullmäktige
En kommun av Eskilstunas storlek får delas in i valkretsar. Förutsättningarna i
vallagen har ändrats sedan valet 2014 och det finns nu en högre grad av frivillighet
för kommunerna. För närvarande är cirka 80 kommuner indelade i valkretsar,
medan övriga kommuner har valt ett system med en valkrets för hela kommunen.
Ändringarna i vallagen innebär också att utjämningsmandat införs i kommuner som
är indelade i valkretsar, vilket stärker proportionaliteten. I valkretsindelade
kommuner är 9/10 av mandaten fasta valkretsmandat och resten är
utjämningsmandat. Som nämnts ovan är det kommunfullmäktige som beslutar om
hur många mandat fullmäktige ska ha, medan det är länsstyrelsen som beslutar om
antalet mandat för varje valkrets. Det införs också en småpartispärr, vilken är tre
procent av rösterna för kommuner som är indelade i valkretsar. Dessa regler gäller
från och med 2018 års val.
Indelningen i valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober
året före det valår då den nya indelningen ska gälla första gången. Beslutet ska
därefter slutgiltigt fastställas av länsstyrelsen för att gälla.
Eskilstuna kommun är indelad i fyra valkretsar. I samband med en ändring av
antalet ledamöter i kommunfullmäktige och att ändringarna i vallagen träder ikraft,
är det också lämpligt att se över valkretsindelningen. Kommunledningskontoret
föreslår att valnämnden ska få i uppdrag att ta fram förslag till ändrad
valkretsindelning inför valet till kommunfullmäktige 2018.
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Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inriktningen för
utredningen ska vara en indelning i två valkretsar, men olika alternativ bör belysas i
utredningen.
Antal ledamöter och ersättare i nämnderna
Antalet ledamöter och ersättare i nämnderna är idag 15 respektive 8 i samtliga
nämnder utom valnämnden som är 7 ledamöter och 3 ersättare. Den gemensamma
överförmyndarnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare. En förändring av antalet
ledamöter i den gemensamma nämnden förutsätter beslut även i Strängnäs
kommunfullmäktige.
Efter beredning i kommunstyrelsens arrbetsutskott lämnas ett alternativ som
innebär att kommunstyrelsen även fortsättningsvis ska ha 15 ledamöter, medan
övriga nämnder med 15 ledamöter från och med den kommande mandatperioden
ska ha 13 ledamöter. Antalet ersättare har i underlaget satts till hälften av antalet
ledamöter. Valnämnden och överförmyndarnämnden har i det alternativ som
presenteras samma antal ledamöter och ersättare som idag.
Partistöd
Partistöd i Eskilstuna kommun utgår dels som ett grundstöd till alla partier med
representation i kommunfullmäktige, samt dels som ett mandatbundet stöd. Om
antalet mandat i kommunfullmäktige ändras är det lämpligt att se över reglerna för
fördelning av partistöd.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att inriktningen ska vara
att den totala budgeten för partistödet samt fördelningsprincipen mellan partierna
ska vara ungefär densamma som idag, men att systemet anpassas till ett färre antal
fullmäktigeledamöter.
Politiska sekreterare
Som stöd till de förtroendevalda finns politisk sekreterarresurs för respektive parti
med en sysselsättningsrad på fyra procent per kommunfullmäktigemandat. I
samband med en ändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktige är det också
rimligt att se över fördelningen av resurs som politisk sekreterare.
Det är kommunstyrelsen som fastställer regler för anställningsvillkor m.m. för
politiska sekreterare. Det är också kommunstyrelsen som formellt anställer de
politiska sekreterarna.
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att regelverket för
politiska sekreterare ska ses över och revideras. En fråga att utreda är om det bör
finnas en miniminivå för politisk sekreterarresurs för varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige.
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Översyn av arvoden och ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2015, § 253, om kompletteringar
av årsplan för 2016. I det beslutet fick arvodeskommittén i uppdrag att under 2016
se över ersättningsreglementet. Bakgrunden till uppdraget är att kostnaderna för
förtroendevalda har ökat under de senaste åren.
Arvodeskommittén har gjort en utredning av orsakerna till kostnadsutvecklingen
mellan 2014 och 2015, vilken överlämats till kommunstyrelsen (bilaga).
Efter beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att arvodeskommittén
ska få i uppdrag att jämföra Eskilstunas regler med andra kommuner, samt utifrån
den jämförelsen lämna förslag på åtgärder som kan hålla kostnadsutvecklingen
nere. I uppdraget ingår att se över arvodesnivån för gruppledare om antalet
ledamöter i kommunfullmäktige ändras, eftersom arvodet idag är knutet till antalet
mandat, samt att ytterligare utreda frågan om arvodering vid delat gruppledarskap.
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
maj 2016.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 121, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Ann-Louise How Ling
(M), Göran Gredfors (M), Christina Andersson (C), Abshir Osman (M), Annelie
Klavins Nyström (M), Tony Meshko (M) samt Sarita Hotti (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Maria Chergui (V) yrkar i första hand återremiss av ärendet med motiveringen att
det bör utredas mer angående antalet valkretsar. I andra hand yrkar hon avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L) yrkar i första hand på återremiss av ärendet. I andra hand yrkar
han bifall till punkterna 1, 2, 4, 5, 6 och 7 i kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykman (L) lämnar ett ändringsyrkande till punkten 3 enligt följande:
- Att barn- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens
storlek sätts till 15 ledamöter och 7 ersättare.
- Att miljö- och räddningstjänstnämndens storlek sätts till 11 ledamöter och 5
ersättare.
Aza Safari (-) instämmer i Niklas Frykmans (L) yrkanden.
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Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkar på
följande tillägg:
- Att politisk gruppledare får närvarorätt på samtliga nämndsammanträden.
- Att politisk sekreterare får närvarorätt på samtliga nämndsammanträden.
- Att närvarorätten gäller även bolagsstyrelsesammanträden.
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
Magnus Arreflod (MP) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras. I andra
hand yrkar han avslag på punkterna 1 och 3 samt bifall till punkterna 2, 4, 5 och 6.
Han yrkar därefter på ett tillägg till punkten 7 enligt följande:
- Miljöpartiet de gröna i Eskilstuna yrkar på punkterna att arvodeskommittén
uppdras att utreda antalet kommunalråd och kommunalrådens arvodesnivå
i relation till en minskad politisk organisation.
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Magnus Arreflods (MP) tilläggsyrkande.
Lotta Jonsson (KD) yrkar avslag på punkten 1 samt bifall till punkterna 2, 4, 5, 6
och 7. Hon instämmer därefter i Niklas Frykmans (L) ändringsyrkande till punkten
3.
Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:

•
•
•
•
•
•
•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om återremiss av ärendet.
Maria Cherguis (V) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag.
Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om ändring av punkten tre.
Kim Fredrikssons (SD) yrkande om tillägg.
Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om avslag på punkterna 1 och 3
samt yrkande om tillägg till punkten 7.
Jimmy Jansson (S) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD) och
Magnus Arreflods (MP) tilläggsyrkanden.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunfullmäktige
först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.
Om kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag får
kommunfullmäktige ta ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om
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bifall till kommunstyrelsens förslag enligt punkterna 1-7 mot avslag till detsamma.
Därefter får kommunfullmäktige ta ställning till förslagen om bifall till ändringstilläggsyrkandena mot avslag till detsamma.
Ordföranden ställer proposition på förslagen om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande
omröstningsproposition:
Den som röstar på att ärendet ska avgöras idag, röstar JA.
Den som röstar på att ärendet ska återremitteras, röstar NEJ
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Jimmy Haller (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Eine Ikonen (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Annelie Klavins Nyström (M)

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

Nej

Avstår
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Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Göran Gredfors (M)
Tony Meshko (M)
Håkan Linnskog (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Ann-Louise How Ling (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Servat Barzangi (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Patrick Sannetjärn (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Linnéa Elvesjö (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Solveig Pohjola (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V)
Niklas Frykman (L)
Erika Rydja Sandvik (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Ann-Kristin Eriksson (SD)
Aila Johansson (SD)
Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Mikael Strömberg (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Elin Blomberg (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
60

16

Omröstningsresultat
Med 60 JA-röster för bifall till att ärendet ska avgöras idag mot 16
NEJ-röster för bifall till att ärendet ska återremitteras, finner ordföranden att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Propositionsordning, fortsättning
Ordföranden ställer proposition på förslagen om bifall till punkterna 1 och 2 mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkterna 1 och 2.
Ordföranden ställer därefter proposition på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag
om bifall till ändring av punkten 3 mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå ändringsyrkandet. Därefter ställer ordföranden bifall till punkten 3
mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkten 3.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om bifall till punkterna 4, 5 och 6 mot
avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkten 4, 5 och 6.
Ordföranden ställer därefter proposition på Magnus Arreflods (MP) med fleras
förslag om bifall till tillägg till punkten 7 mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Därefter ställer ordföranden
bifall till punkten 7 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla punkten 7.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Kim Fredrikssons (SD) förslag om
bifall till tillägg mot avslag till detsamma och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att bifalla kommunstyrelsens förslag i sin
helhet samt att avslå samtliga tilläggs- och ändringsyrkandena.
_____
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Valnämnden
Arvodeskommittén
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KSKF/2016:342

§ 151
Upplösning av krisledningsnämnden
Beslut
Krisledningsnämnden upphör och de förtroendevaldas uppdrag i
krisledningsnämnden återkallas från och med den 1 juli 2016, då kommunstyrelsen
övertar uppdraget som krisledningsnämnd.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår att i varje kommun ska det finnas en
krisledningsnämnd. Uppdraget kan fullgöras av en separat krisledningsnämnd eller
ligga inom en annan nämnds ansvarsområde. I de fall uppdraget ligger inom en
annan nämnds ansvarsområde är det i regel kommunstyrelsen som är den nämnd
som fullgör uppdraget.
Eskilstuna kommun har tidigare valt att ha en separat krisledningsnämnd. I
samband med en revidering av kommunstyrelsens reglemente beslutade dock
kommunfullmäktige, den 28 april 2015, att kommunstyrelsen ska vara kommunens
krisledningsnämnd. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2016. Formellt ska ett
beslut fattas om att upplösa den nuvarande krisledningsnämnden från och med
samma tidpunkt.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 123, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
Berörda organ, för åtgärd
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2015:532

§ 152
Utbetalning av partistöd för andra halvåret 2016
Beslut
Partistöd utbetalas för andra halvåret 2016 enligt följande:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna

689 750 kronor
445 000 kronor
356 000 kronor
200 250 kronor
200 250 kronor
155 750 kronor
133 500 kronor
111 250 kronor

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade den
27 augusti 2015 att revidera reglerna för partistöd. Revideringen innebär bland
annat att kommunfullmäktige ska fatta beslut om utbetalning av partistöd i juni och
december.
Partistödet ges till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för varje parti som är
representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i komunfullmäktige och ledamot är fastställd
enligt 14 kapitlet vallagen. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk
person.
Av regelverket framgår att det mandatbundna stödet för ledamot som inte längre
representerar något parti ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen
valdes in i kommunfullmäktige.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Prisbasbeloppet för år
2015 uppgår till 44 500 kronor. Grundstödet uppgår till tre prisbasbelopp per år och
det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
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Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga ledamotsplatser i
kommunfullmäktige är tillsatta enligt 14 kapitlet vallagen. Det ger följande
fördelning av partistödet.
Parti

Mandat

Totalt partistöd Partistöd 2016,
2016
månad 7-12

Socialdemokraterna

28

1 379 500 kr

689 750 kr

Moderaterna

17

890 000 kr

445 000 kr

Sverigedemokraterna

13

712 000 kr

356 000 kr

Miljöpartiet

6

400 500 kr

200 250 kr

Vänsterpartiet

6

400 500 kr

200 250 kr

Liberalerna

4

311 500 kr

155 750 kr

Centerpartiet

3

267 000 kr

133 500 kr

Kristdemokraterna

2

222 500 kr

111 250 kr

79

4 583 500 kr

2 291 750 kr

Totalt

Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 122, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Stödberättigade partier
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:250

§ 153
Reviderat reglemente för gemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV)
Beslut
Reviderat reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård (NSV) antas, för Eskilstuna kommuns del, i enlighet med nämndens
förslag från den 9 februari 2015, § 7.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att gemensamma nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) är en gemensam nämnd där länets
kommuner och Landstinget Sörmland ingår. Landstinget Sörmland är värdkommun
och den gemensamma nämnden ingår i landstingets organisation.
Syftet med nämnden är bland annat att ta tillvara de synergier som ligger en
samverkan mellan huvudmännen i hela regionen, öka effektiviteten, förbättra
kvaliteten och skapa likvärdig service.
Inom nämnden har ett förslag till reviderat reglemente tagits fram. Nämnden har i
sitt beslut från den 9 februari 2015 beslutat ställa sig bakom förslaget. För att
reglementet ska träda ikraft behöver det antas i samtliga huvudmäns fullmäktige.
Reglementet för NSV trädde ikraft i samband med den nya mandatperioden.
Nämnden anser nu att reglementet behöver revideras. Följande ändringar redovisas
i ärendet från nämnden:
-

Ett förtydligande av vårdgivaransvaret för hjälpmedelsförsörjningen
En lättnad i kravet på efterlevnad av värdlandstingets budgetprocess
Ett förtydligande kring justering av protokoll
En ny paragraf som förtydligar möjligheten till delegering
Gällande beredskapsgrupper stryks hjälpmedelscentralens beredningsgrupp
medan beredning via länsstyrelsegruppen för närvård blir obligatorisk.

Utöver det innehåller det reviderade förslaget några förändringar som bedöms vara
av redaktionell karaktär.
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Kommunledningskontoret har berett ärendet. I beredningen har de förvaltningar
som berörs av den gemensamma nämndens verksamhet fått tillfälle att yttra sig.
Yttrande har inkommit från Torshälla stads nämnd som tillstyrker NSV:s förslag.
Kommunledningskontoret har inga invändningar mot det reviderade förslaget. Det
är bra att reglementet är ett levande dokument som nu förtydligas rörande ansvaret
och bättre anpassas till de verkliga förhållandena för nämndens arbetssätt.
Kommunledningskontoret föreslår därför att Eskilstuna kommun för sin del antar
förslaget till reviderat reglemente i enlighet med NSVs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 124, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
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KSKF/2016:339

§ 154
Godkännande av beslut om priser och nivå på
rabatter för kommande Sörmlandstaxan
Beslut
1. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort i
enlighet med framlagda principer och redovisad pristabell, godkänns.
2. Eskilstuna kommun noterar att det i Stockholms läns landsting pågår en
översyn av priser med följd att frågan om nivån på pris för länskort kan
komma att behöva lyftas för övervägande och kompletterande beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att hos myndigheten har beslut
kopplade till Sörmlandstaxan inklusive skolkort behandlats successivt sedan våren
2014 och principer för Sörmlandstaxan har hanterats vid flera tillfällen under 2015
och 2016 och beretts såväl i tjänstemannaled som politiskt. Vid dessa tillfällen har
frågor avseende principiell inriktning gällande zonindelning, produktsortiment,
prisstruktur, prisnivåer samt affärsregler gällande ålders- och tidsdifferentierade
taxor behandlats och tillstyrkts. Som följd av ovan har därefter, vid sammanträde av
den 16 mars 2016, direktionen i myndigheten beslutat om, under förutsättning att
samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, dels priser
och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort i enlighet
med en redovisad prismodell, dels att skolkortsmodellen i Sörmlandstaxan träder i
kraft från höstterminens start 2016 och övriga delar i Sörmlandstaxan träder i kraft
från den 1 oktober 2016.
För Eskilstuna kommun beräknas Sörmlandstaxan, på helårsbasis och med
oförändrat resande, att innebära ökade intäkter med 1 461 541 kronor mer jämfört
med utfallet år 2014 (38 138 000 kronor). Detta motsvarar en ökning med 3.8
procent av Eskilstuna kommuns intäkter.
Som följd av förändrad prissättning av skolkort beräknas Eskilstuna kommun få
249 976 kronor i lägre kostnader för skolkort och 52 867 kronor i ökade intäkter
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från skolkort jämfört med utfallet år 2014. Nettoeffekten för Eskilstuna kommun
avseende skolkort är 302 843 kronor i minskade kostnader.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 125, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S), Anton Berglund (SD) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2015:283

§ 155
Strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun
Beslut
1. Förslaget till strategisk plan för bredband i Eskilstuna kommun antas.
2. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske varje halvår.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen beslutade 26
maj 2015 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på ny
bredbandsstrategi för Eskilstuna kommun i enlighet med uppdragsbeskrivning.
Strategi för bredband på landsbygden antogs av Kommunfullmäktige i juni 2010.
Dess handlingsplan är genomförd sedan 2012. Förslaget har sänts ut på remiss
inom främst kommunkoncernen från november 2015 till mars 2016. Synpunkterna
från remissinstanserna har varit omfattande och värdefulla och har till stor del
hanterats i det föreliggande omarbetade förslaget.
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser Eskilstuna kommun
som sin viktigaste roll att vara en möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur. Vi vill underlätta för marknadens aktörer att bygga ut
infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.
I förslaget till strategisk plan för bredband för Eskilstuna kommun sätts tre mål för
önskad utveckling ifråga om tillgänglighet till fast och mobil
bredbandsinfrastruktur samt kommunens roll som leverantör av e-tjänster. Varje
mål har tillhörande mått för uppföljning. Inom varje målområde formuleras ett antal
strategier för att närma sig målen med tillhörande aktiviteter.
1. Mål: Tillgänglighet till fast bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 90 procent av invånarna har tillgång till minst 100 Mbit/s fast
bredband till år 2020, med inriktningen 100 procent på sikt. Halvårsvis
uppföljning baserat på PTS kartläggning.
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2. Mål: Tillgänglighet till mobil bredbandsinfrastruktur ska öka
Mått: 100 procent tillgång till mobilt bredband år 2020 av 3G och 4, vilket
verifieras av egna mätningar.
3. Mål: Kommunen som tjänsteleverantör ska öka utbudet och
användandet av e-tjänster
Mått: 100 procent av dem som har tillgång till det öppna stadsnätet ska vid
behov ges tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2017. 100 procent av
dem som har tillgång till andra operatörsstyrda nät ska vid behov ges
tillgång till ett Välfärdsbredband innan år 2018.
Antalet digitala välfärdstjänster som erbjuds via bredband ska ha ökat till år
2018.
Finansiering
Den insats i förslaget till bredbandsstrategi som om det genomförs behöver
finansieras med kommunala medel är projektsstödsfunktionen för byalag. Den
föreslås vara gemensam för de samverkande fyra Mälarstäderna. Hur denna
funktion skulle organiseras behöver dock studeras närmare inom ramen för
samarbetet, så ett beslut om inrättande blir ett senare ärende.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Social dimension Digitalt innanförskap genom bra bredband är en viktig fråga för
allas delaktighet i samhället, liksom möjlighet att bland annat sköta dagens
skolarbete.
Miljömässig dimension God tillgänglighet till bredbandsinfrastruktur ger
möjlighet till färre personbilsresor tack vare bland annat distansarbete och resfria
möten.
Ekonomisk dimension Tillgång till bredband är idag en grundförutsättning för att
kunna driva de flesta former av företagande och utbildning.
Effektiv organisation har beaktats i målet om utveckling av kommunen som etjänsteleverantör samt förbättringar kring den kommunkoncerninterna ITinfrastrukturen.
Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till strategisk plan för bredband i
Eskilstuna kommun antas.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 127, att
kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. Förslaget till strategisk plan för bredband i Eskilstuna kommun antas.
2. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske varje halvår.
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Yrkanden
Arne Jonsson (C), Kim Fredriksson (SD), Lillemor Nord (C), Jimmy Jansson (S),
Maria Chergui (V) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
Fibra
Regionförbundet Sörmland
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2015:455

§ 156
Strategi för en sammanhållen och attraktiv skyltning
i Eskilstuna
Beslut
1. Förslag till skyltstrategi för Eskilstuna kommunkoncern antas.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att strategin kan
implementeras hos berörda nämnder och bolag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 16
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att en tydlig och sammanhållen
skyltning är viktigt för en attraktiv stad och landsbygd. Strategin för skyltning ska
bidra till de strategiska målen attraktiv stad och landsbygd och effektiv organisation
genom en mer enhetlig och attraktiv skyltning och ett effektivare arbetssätt.
På initiativ av stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
genomförde kommunledningskontoret våren 2014 en kartläggning av
skylthanteringen i Eskilstuna kommunkoncern med syfte att reda ut frågor kring
skylthantering; vem som är ansvarig för olika skyltar och om det finns några
identifierade problemområden.
Genom inventeringen kom det fram att förvaltningar och bolag har svårt att veta
vilka skyltar de ansvarar för och var gränsdragningen går mellan olika aktörer.
Samtliga förvaltningar och bolag som blev tillfrågade i inventeringen efterfrågade
ett kommunkoncerngemensamt skyltprogram.
I och med att skyltning sköts av olika nämnder, bolag och externa aktörer så är det
extra viktigt att samverkan mellan de olika parterna fungerar. Strategin syftar till att
ge stöd och vägledning för det arbetet. Strategin reglerar bland annat
ansvarsfördelningen vid skyltning, hur skyltning ska se ut för att kunna få en
enhetlig känsla i kommunen samt grundläggande förutsättningar för skyltning.
Strategin har skickats på remiss till stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd, Eskilstuna kommunfastigheter, Eskilstuna
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Energi och Miljö AB och Destination Eskilstuna. Samtliga nämnder och bolag
ställer sig positiva till att strategin antas, efter vissa revideringar.
Kommunledningskontoret har efter remissvaren bearbetat strategin och har nu i
uppdrag att säkra implementeringen hos berörda nämnder och bolag.
Strategin föreslås gälla från beslutsdatum.
Konsekvenser för hållbar utveckling
Syftet med strategin är att bidra till en mer attraktiv stad och landsbygd och
stimulera besöksnäringen, som är en prioriterad bransch i handlingsplanen för fler
jobb. Strategin ska bidra till en mer effektiv organisation med en tydlig
ansvarsfördelning mellan förvaltningar och bolag.
Strategin är även ett verktyg för arbetet med stadsläkning och kan därmed bidra till
social uthållighet.
Finansiering
Strategin förväntas inte leda till extra kostnader. Finansiering av skyltar ska precis
som idag ske inom befintliga projektbudgetar och befintlig ram.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 129, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Eskilstuna Kommunföretag AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation och delaktighet
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KSKF/2016:341

§ 157
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015
för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Regionstyrelsen för Regionförbundet Sörmland beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Regionförbundet Sörmlands
revisorer har granskat regionförbundets verksamhet, årsredovisning, räkenskaper
samt styrelsens förvaltning för år 2015.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Revisorerna bedömer att ianspråktagna medel ligger inom ramen för god
ekonomisk hushållning och att finansiellt mål därmed uppfyllts.
Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Kommunledningskontoret föreslår att Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse
beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 133, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
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KSKF/2016:341

§ 158
Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland
Beslut
Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Regionförbundet Sörmlands
årsredovisning redovisar det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet för
2015. Årets utfall visar ett underskott på 5,2 miljoner kronor vilket är bättre än
budgeterat underskott på 6,0 miljoner kronor. Underskottet beror på planerad
omställning av verksamhetet vilket har kunnat hanteras inom ramen för ett starkt
eget kapital. Det egna kapitalet uppgår vid årets slut till 16 830 000 kronor vilket
motsvarar en soliditet på 55 procent.
Kommunledningskontoret föreslår att årsredovisningen anmäls till
kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 134, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Regionförbundet Sörmland
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KSKF/2015:552

§ 159
Svar på medborgarförslag - Anlägg en Hälsans stig i
centrala Eskilstuna
Beslut
1. Medborgarförslaget bifalles.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, färdigställa en Hälsans stig i centrala Eskilstuna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
maj 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att ett medborgarförslag om att
anlägga Hälsans stig i centrala Eskilstuna, har lämnats in till kommunfullmäktige
den 13 november 2015. Förslagställaren vill att kommunen ska anlägga en Hälsans
stig på befintliga gångstråk i anslutning till ån. Syftet är att främja folkhälsan och
för att fler ska upptäcka och ta del av de fina miljöerna runt ån. Hälsans stig är ett
koncept som finns i flera länder och i Sverige är det Riksförbundet HjärtLung som
ansvarar. Det finns 126 stigar i Sverige och huvudsyftet är att få fler att börja
motionera mera genom promenader. Stigen ska vara trygg och säker,
tillgänglighetsanpassad och ha tydlig skyltning. Medborgarförslaget innehåller
föreslagen sträcka på 4,5 kilometer från Stadsmuseet via Stålforsbron och tillbaka
längs med ån.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning därefter till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-28 § 93 att bifalla en motion om att
anlägga en Hälsans stig. I Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun finns en
planerad sträckning runt ån.
Yttranden har inhämtats från kultur- och fritidsnämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
ställer sig båda positiva till förslaget. Därför föreslår kommunledningskontoret att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden, färdigställa en Hälsans stig i centrala Eskilstuna.
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Finansiering
Kostnaden för produktion varierar beroende på vilka åtgärder som behövs för att
skapa stigen. I samband med att stigen produceras upprättar Hjärt- och Lungsjukas
Riksförbund ett avtal där kommunens åtaganden avseende underhåll och skötsel av
Hälsans Stig regleras.
Kostnaden för skyltning av Hälsans Stig varierar beroende på hur många skyltar
och infotavlor som behövs för att skyltningen ska bli tydlig. Erfarenheter från
produktionen av de stigar som producerats sedan 2006 visar att skyltar och
infotavlor till Hälsans Stig i genomsnitt kostar cirka 5 000 kronor per kilometer. En
”normalstig” på 4 kilometer kostar uppskattningsvis 50 000 kronor enligt
HjärtLung. I det ingår bland annat informationsmaterial och skyltar.
Kostnaden för underhåll av skyltar och infotavlor varierar beroende på mängden
klotter och vandalisering i det område stigen är placerad. Normal driftskostnad
uppskattas till cirka 6 000 kronor/år för 4 kilometer Hälsans Stig.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Tillgång till motionsslingor i de centrala delarna av Eskilstuna bidrar till en stärkt
folkhälsa och att fler uppehåller sig i centrum under fler av dygnets timmar.
Hälsans stig ska vara tillgänglig, trygg och säker promenadväg nära
bostadsområden, arbetsplatser och där det är stimulerande att promenera. Det ska
vara enkelt att utnyttja stigen. Målet med Hälsans Stig är att få fler personer att
motionera mera genom att promenera.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 31 maj 2016, § 136, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden
Sarita Hotti (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:369

§ 160
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Köp fastigheten Gravören 4 och använd
till Seniorcentrum
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att köpa fastigheten Gravören 4 och använda den till
Seniorcentrum, har lämnats in till kommunfullmäktige den 27 maj 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2016:370

§ 161
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Julkrubba på Fristadstorget
Beslut
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas därefter till
kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att under juletid ha en julkrubba på Fristadstorget, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 24 maj 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation och delaktighet, för åtgärd
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KSKF/2016:375

§ 162
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inför en straffavgift för fastighetsägare
som inte håller efter trottoaren framför sitt hus
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att införa en straffavgift för fastighetsägare som inte
håller efter trottoaren framför sitt hus, har lämnats in till kommunfullmäktige den 1
juni 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:377

§ 163
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Upplåt och ställ i ordning så kallade
Black-Boxar och repetitions- och träningslokaler för
kulturlivet
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att kommunen ska upplåta och ställa i ordning BlackBoxar och repetitions- och träningslokaler för kulturlivet, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 2 juni 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd
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KSKF/2016:385

§ 164
Motion - Obligatoriskt skolval
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) har den 7 juni 2016 lämnat in en motion om obligatoriskt
skolval.
Motionären yrkar på följande:
− Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag
att utreda och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna
kommun.
_____
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