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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, klockan 09:00-16:15
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Se sidan 2.

Utses att justera

Ann Berglund (M) och Alar Kuutmann (V)
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och tid

Torsdagen den 16 februari 2017, ordförandens
tjänsterum i stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
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Beslutande:
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)
Mats Wernersson (S) ersätter Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S)
Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Clarence Palm (S) ersätter Majo Kuusikoski (S) §§ 2-9
Majo Kuusikoski (S) §§ 11-46
Carin Zaric (S) ersätter Teresa Laurén (S)
Pamela Norberg (S) ersätter Lars G Linder (S) §§ 8-46
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Annelie Klavins Nyström (M)
Ann Berglund (M)
Johan Bergquist (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter David Dishart (M)
Servat Barzangi (M) ersätter Göran Gredfors (M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Filip Rundström (M)
Rebaz Sanar Khadja (M)
Bernt-Åke Edlund (M) ersätter Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
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Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP) §§ 1-9
Robert Lindberg (MP) ersätter Faisal Hassan (MP) §§ 11-46
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Jan Svensson (L) ersätter Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Fatima Alalo (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD)
Benny Ekström (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter 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)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Birgitta Eriksson (MP) ersätter Ingrid Sermeno Escobar (-)

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sida

3(72)

Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
torsdagen den 9 februari
Klockan 09:00-12:00: §§ 1-10
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-16:15: fortsättning §§10- 46
______
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KSKF/2017:3

§1
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen i Södermanlands län har den 1 februari 2017 beslutat att utse Camilla
Angelmark (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Georges Yenga Muhindo
(S).
______
Beslutet skickas till:
De entledigade, för kännedom
De valda, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd
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KSKF/2017:2

§2
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Frisk (KD) avsägelse som ersättare i Torshälla stads nämnd.
Diyar Alis (S) avsägelse som ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
Stig Johansson (SD) avsägelse som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Georges Yenga Muhindo (S) avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige.
Bo Larsson (C) avsägelse som suppleant i Eskilstuna Energi och Miljö AB samt
dess dotterbolags styrelser.
Ann-Carina Carlsson (C) avsägelse som ledamot i socialnämnden.
Fredrik Holmqvist (SD) avsägelse som ledamot i miljö-och
räddningstjänstnämnden och som suppleant i Eskilstuna Energi och Miljö AB
samt dess dotterbolags styrelser.
Peter Utas (M) avsägelse som ledamot i Torshälla stads nämnd.
Pär Karlsson (SD) avsägelse som ledamot i miljö- och räddningstjänstnämnden.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 9 februari 2017 till och med
den 31 december 2018.
Ersättare
Vakant (S)
efter Zamorud Alobaidi (S)
Kultur- och fritidsnämnden, från och med den 9 februari 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Anita Nygren (SD)
efter Stig Johansson (SD)
Ersättare
Tobias Gustafsson (SD)
efter Anita Nygren (SD)
Miljö- och räddningstjänstnämnden, från och med den 9 februari 2017 till och
med den 31 december 2018.
Ledamöter
Björn Näsman (SD)
efter Fredrik Holmqvist (SD)
Peter Laufer (SD)
efter Pär Karlsson (SD)
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Ersättare

Vakant (KD)
efter Alara Shwan Taher (KD)
Rikard Branting (SD)
efter Björn Näsman (SD)

Socialnämnden, från och med den 9 februari 2017 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Maria Hopstadius (C)
efter Ann-Carina Carlsson (C)
Stadsbyggnadsnämnden, från och med den 9 februari 2017 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Vakant (S)
efter Diyar Alis (S)
Torshälla Stads nämnd, från och med den 9 februari 2017 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Vakant (M)
efter Peter Utas (M)
Ersättare
Paula Ehrlin (KD)
efter Adam Frisk (KD)
Valnämnden, från och med den 9 februari 2017 till och med den 31 december 2018.
Ledamot tillika 2:e
Karl-Erik Axelsson (KD)
vice ordförande
efter Ulla Hallin (KD)
Stiftelsen Barvagården, från och med den 9 februari 2017 till och med den 31
december 2018.
Stiftelsens ledamöter ska vara bosatta i Barva.
Ersättare ombud
Vakant (C)
Eskilstuna Energi och Miljö AB, från och med den 9 februari till och med
ordinarie bolagsstämma 2017
Suppleanter
Mattias Stjernström (C)
efter Bo Larsson (C)
Lars Bohlin (SD)
efter Fredrik Holmqvist (SD)
Eskilstuna Energi och Miljö, Elnät AB, från och med den 9 februari till och med
ordinarie bolagsstämma 2017
Suppleanter
Mattias Stjernström (C)
efter Bo Larsson (C)
Lars Bohlin (SD)
efter Fredrik Holmqvist (SD)
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Eskilstuna Energi och Miljö, Försäljning AB, från och med den 9 februari till och
med ordinarie bolagsstämma 2017
Suppleanter
Mattias Stjernström (C)
efter Bo Larsson (C)
Lars Bohlin (SD)
efter Fredrik Holmqvist (SD)
Eskilstuna Ekeby 2:30 AB, från och med den 9 februari till och med ordinarie
bolagsstämma 2017
Suppleanter
Mattias Stjernström (C)
efter Bo Larsson (C)
Lars Bohlin (SD)
efter Fredrik Holmqvist (SD)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 9 februari 2017 till och
med den 31 december 2019.
Nämndeman
Vakant (M)
efter Isabelle Lundin (M)
Nämndeman
Vakant (S)
efter Sune Berglund (S)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 9 februari 2017. Av skrivelsen framgår att Adam Frisk (KD), Diyar Alis (S), Stig
Johansson (SD), Georges Yenga Muhindo (S), Bo Larsson (C), Ann-Carina Carlsson
(C), Fredrik Holmqvist (SD), Peter Utas (M) och Pär Karlsson (SD) har inkommit
med avsägelser från uppdrag i Eskilstuna kommunkoncern.
_____
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
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KSKF/2017:4

§3
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Följande frågor i aktuella kommunala angelägenheter ställs och besvaras under
sammanträdet:
a) Fråga om insyn i samband med en eventuell försäljning av
Munktellbadet
Ställs av Maria Chergui (V)
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
b) Fråga om inkomstkrav på lägenheter inom Kommunfastigheter AB:s
bestånd
Ställs av Maria Chergui (V)
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
_____
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KSKF/2016:638

§4
Svar på interpellation - Låt inte Eskilstuna kommun
äventyra det nationella klimatmålet
Magnus Arreflod (MP) har den 14 december 2016 lämnat in en interpellation – Låt
inte Eskilstuna kommun äventyra det nationella klimatmålet.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016, § 320, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
Jimmy Jansson (S) besvarar interpellationen.
Magnus Arreflod (MP) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jimmy Jansson (S) och Magnus Arreflod (MP)
förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:639

§5
Svar på interpellation - Jämställdhet en del av
kärnuppdraget i barn- och utbildningsnämnden?
Maria Chergui (V) har den 14 december 2016 lämnat in en interpellation –
Jämställdhet en del av kärnuppdraget i barn- och utbildningsnämnden.
Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen
(M).
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2016, § 321 att interpellationen får
ställas till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M).
Jari Puustinen (M) besvarar interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Jari Puustinen (M) och Maria Chergui (V)
förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2016:347

§6
Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
2016-2021
Beslut
1. Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antas.
2. Detta beslut ersätter Eskilstuna växer tillsammans - Handlingsplan för kulturpolitik i
Eskilstuna kommun 2012-2015 (KSKF/2011:367)

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD), Adam Marttinen (SD), Tobias Gustafsson (SD), Elin
Blomberg (SD), Aila Johansson (SD), Per Johnsson (SD), Benny Ekström (SD), Anita
Nygren (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD) samt Seppo Vuolteenaho
(SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommuns
kulturpolitiska handlingsplan antogs på kommunfullmäktiges sammanträde i maj 2012.
Kommunfullmäktige beslutade sedan att planen skulle utvärderas och revideras i
samband med att årsplan för 2015 antogs i juni 2014.
Den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans har utvärderats och en
ny plan har tagits fram, i bred dialog med nämnder och förvaltningar, föreningsliv och
allmänhet under 2015 och 2016.
Det nya kulturpolitiska planen ger den huvudsakliga inriktningen som ska vara
vägledande för kommunkoncernens arbete med kultur. Förslaget till plan tydliggör
ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling under de kommande åren.
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Förslag till kulturpolitiskt program remitterades till samtliga nämnder och bolag,
politiska partier, kulturföreningar och studieförbund. Även allmänheten har haft
möjlighet att yttra sig över förslaget.
Samtliga nämnder, Eskilstuna Kommunföretag AB och jämställdhetsberedningen har
inkommit med yttranden. Dessutom har två partier och åtta föreningar svarat. Utöver
det har det inkommit tio synpunkter från enskilda eskilstunabor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 253, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
Mot beslutet har Niklas Frykman (L) anmält och lämnat skriftlig reservation.
Kim Fredriksson (SD) samt Seppo Vuolteenaho (SD) har anmält att de ej deltog i
beslutet.

Yrkanden
Mona Kanaan (S), Christina Andersson (C), Maria Forsberg (V), Marielle Lahti (MP)
samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin
helhet.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden i enlighet med kommunstyrelsens beslut den
29 november 2016, § 253, bilaga C tillhörande beslutet, Liberalernas förslag.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till tre
punkter i Erika Rydja Sandviks (L) tilläggsyrkanden gällande konst, barnkultur samt
kulturskola. Därefter yrkar Lotta Jonsson (KD) bifall till en punkt i Erika Rydja
Sandviks (L) ändringsyrkanden gällande punkten målområde 2 inkluderande kultur,
tillgängligheten till kultur för äldre.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på ändrings enligt bilaga C, Sverigedemokraternas förslag.
Mona Kanaan (S) yrkar avslag på Erika Rydja Sandviks (L) tilläggsyrkanden samt
ändringsyrkanden, Liberalernas förslag. Slutligen yrkar Mona Kanaan (S) avslag på
Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Mona Kanaans(S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag i sin
helhet.
•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag med tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden, Liberalernas förslag.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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•

Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

•

Mona Kanaans (S) yrkande om avslag på Liberalernas tilläggsyrkanden samt
ändringsyrkanden.

•

Mona Kanaans (S) yrkande om avslag på Sverigedemokraternas ändringsyrkande.

Inledningsvis finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag undantaget Liberalernas ändringsyrkanden samt
tilläggsyrkanden samt undantaget Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer
bifall till Liberalernas tilläggsyrkanden mot avslag till detsamma, bifall till Liberaleras
ändringsyrkanden mot avslag till detsamma och slutligen bifall till
Sverigedemokraternas ändringsyrkande mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Mona Kanaans (S) yrkanden att avslå Liberalernas ändringsyrkanden
samt tilläggsyrkanden samt att avslå Sverigedemokraternas ändringsyrkande.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
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KSKF/2016:348

§7
Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern
2016-2021
Beslut
1. Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 antas.
2. Detta beslut ersätter Eskilstuna rör sig - idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna
kommun 2011-2015 (KSKF/2010:419)

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Kim Fredriksson (SD), Adam Marttinen (SD), Tobias Gustafsson (SD), Elin
Blomberg (SD), Aila Johansson (SD), Per Johnsson (SD), Benny Ekström (SD), Anita
Nygren (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD) samt Seppo Vuolteenaho
(SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt mot beslutet.

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

Den nya idrottspolitiska planen ska vara vägledande för kommunkoncernens arbete
med idrott och motion. Förslag till plan tydliggör ansvar, prioriterade områden och
önskad utveckling under de kommande åren.
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Idrottspolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 har remitteras till samtliga
nämnder och bolag, politiska partier, idrottsföreningar. Även allmänheten har haft
möjlighet att yttra sig över förslaget. Samtliga nämnder, Eskilstuna Kommunföretag
AB, Trygga Eskilstuna och jämställdhetsberedningen har inkommit med yttranden.
Tre enskilda kommuninvånare har lämnat synpunkter via en länk på eskilstuna.se och
tio föreningar har skickat in yttranden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 254, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Mona Kanaan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med en ändring i planen
under punkten 5 Idrottspolitikens målområden, Målområde 1, Idrott och motion för
alla, Aktivitet 1.7, ny lydelse enligt följande:
1.7 Införa idrott, rörelse och/eller motorikövningar under skoldagens ram för att öka
skolresultaten.
Maria Forsberg (V), Marielle Lahti (MP), Magnus Arreflod (MP), Lillemor Nordh (C),
Thomas Hylvander (M), Jari Puustinen (M) samt Abdirisak Hussain (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Mona Kanaans (S) ändringsyrkande.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden i enlighet med kommunstyrelsens beslut den
29 november 2016, § 254, bilaga C tillhörande beslutet, Liberalernas förslag.
Jan Svensson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut samt bifall till Erika Rydja
Sandviks (L) tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden. Jan Svennson (L) yrkar därefter
bifall till Mona Kanaans (S) ändringsyrkande.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till tre
punkter i Erika Rydja Sandviks (L) tilläggsyrkanden gällande hälsopedagoger, mer
idrott och rörelse i skolan samt alla barn ska få lära sig simma. Lotta Jonsson (KD)
yrkar därefter bifall till Mona Kanaans (S) ändringsyrkande.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på ändring enligt bilaga C, Sverigedemokraternas förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar därefter bifall till Mona Kanaans (S) ändringsyrkande.
Mona Kanaan (S) samt Maria Forsberg (V) yrkar avslag på Erika Rydja Sandviks (L)
tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden, Liberalernas förslag. Slutligen yrkar Mona
Kanaan (S) samt Maria Forsberg (V) avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sida

16(72)

•

Mona Kanaans(S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändring.

•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag med tilläggsyrkanden samt ändringsyrkanden, Liberalernas förslag.

•

Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

•

Mona Kanaans (S) med fleras yrkande om avslag på Liberalernas tilläggsyrkanden
samt ändringsyrkanden.

•

Mona Kanaans (S) med fleras yrkande om avslag på Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.

Inledningsvis finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag med Mona Kanaans (S) ändring undantaget Liberalernas
ändringsyrkanden samt tilläggsyrkanden samt undantaget Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer
bifall till Liberalernas tilläggsyrkanden mot avslag till detsamma, bifall till Liberaleras
ändringsyrkanden mot avslag till detsamma och slutligen bifall till
Sverigedemokraternas ändringsyrkande mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Mona Kanaans (S) med fleras yrkanden att avslå Liberalernas
ändringsyrkanden samt tilläggsyrkanden samt att avslå Sverigedemokraternas
ändringsyrkande.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
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KSKF/2016:132

§8
Plan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2017-2021
Beslut
1. Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning 2017-2021 antas.
2. Kommunstyrelsen ansvarar för att säkerställa uppföljning i förvaltningars och
bolags delårs- och helårsrapporter.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 7
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret har
tagit fram ett förslag till plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021. Den ersätter det tidigare handikappolitiska programmet En kommun för
alla, som antogs av kommunfullmäktige 2001. Den nya planen innehåller förslag till
målsättning för tillgänglighetsarbetet som omfattar hela kommunkoncernen.
Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021 har remitterats till kommunens samtliga nämnder, styrelser, råd och
beredningar för yttrande. Totalt har 17 yttranden kommit in.
Kommunledningskontoret har i planen valt att använda begreppet
funktionsnedsättning istället för funktionsvariation. Detta efter samråd med
representanter från rådet för funktionshinderfrågor och Eskilstunas
samarbetsorganisationer för funktionshinderfrågor (ESOF). De hänvisar till
Handikappförbundets rekommendation att använda det formella begreppet
funktionsnedsättning för att undvika otydlighet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 252, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Mikael Edlund (S), Erika Rydja Sandvik (L), Christina Andersson (C), Maria Forsberg,
Lotta Jonsson (KD), Magnus Arreflod (MP) samt Benny Ekström (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag, för kännedom
Samtliga styrelser, råd och beredningar, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
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KSKF/2016:625

§9
Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019
Beslut
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 bland annat 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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 4, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Lillemor Nordh (C) samt Annelie Klavins Nyström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
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KSKF/2017:26

§ 10
Statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Beslut
Förslaget på användning av statsbidraget för 2016 och inriktningen för bedömt bidrag
2017 och 2018 godkänns.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Kim Fredriksson (SD), Adam Marttinen (SD), Tobias Gustafsson (SD), Elin
Blomberg (SD), Aila Johansson (SD), Per Johnsson (SD), Benny Ekström (SD), Anita
Nygren (SD), Bengt Andersson (SD), Anton Berglund (SD) samt Seppo Vuolteenaho
(SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga C).
Magnus Arreflod (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Miljöpartiets förslag.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga D).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
januari 2017. Av skrivelsen framgår bland annat 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).
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-

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).

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. Cirka 12 miljoner kronor förstärker resultatet
2016. Det finns möjlighet att söka medel även 2017 och 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 5, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Maria Chergui (V), Erika Rydja Sandvik (L), Kim Fredriksson (SD)
samt Seppo Vuolteenaho (SD) anmält och lämnat skriftliga reservationer.

Yrkanden
Arne Jonsson (C), Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Tomas Jönsson (M) samt
Robin Tannarp (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erika Rydja Sandvik (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar
ändringsyrkanden enligt bilaga E, Liberalernas förslag.
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar
ändringsyrkanden enligt bilaga F, Vänsterpartiets förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar
ändringsyrkanden enligt bilaga G, Sverigedemokraternas förslag.
Magnus Arreflod (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt yrkar på ett
nytt förslag enligt bilaga H, Miljöpartiets förslag.
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Birgitta Eriksson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag samt bifall till
Magnus Arreflods (MP) förslag.
Jimmy Jansson (S), Tomas Jönsson (M) samt Robin Tannarp (M) yrkar avslag på Erika
Rydja Sandviks (L) ändringsyrkanden, avslag på Maria Cherguis (V) ändringsyrkanden,
avslag på Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkanden och slutligen avslag på Magnus
Arreflods (MP) förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Arne Jonssons (C) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras ändringsyrkanden, Liberalernas förslag.

•

Maria Cherguis (V) ändringsyrkanden, Vänsterpartiets förslag.

•

Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkanden, Sverigedemokraternas förslag.

•

Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om avslag på kommunstyrelsens
förslag.

•

Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande om eget förslag, Miljöpartiets förslag.

•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Erika Rydja Sandviks (L)
ändringsyrkanden.

•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Maria Cherguis (V)
ändringsyrkanden.

•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkanden.

•

Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om avslag på Magnus Arreflods (MP)
förslag.

Ordföranden föreslår först en propositionsordning som innebär att hon ställer bifall
till kommunstyrelsens förslag mot avslag till detsamma.
Därefter föreslår ordföranden en propositionsordning som innebär att hon ställer
bifall till Liberalernas ändringsyrkanden mot avslag till detsamma, bifall till
Vänsterpartiets ändringsyrkanden mot avslag till detsamma, bifall till
Sverigedemokraternas ändringsyrkanden mot avslag till detsamma och slutligen bifall
till Miljöpartiets förslag mot avslag till detsamma. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Arne Jonssons (C) med fleras yrkanden att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat enligt Jimmy
Janssons (S) med fleras yrkanden att avslå Liberalernas ändringsyrkanden, avslå
Vänsterpartiets ändringsyrkanden, avslå Sverigedemokraternas ändringsyrkanden samt
att avslå Miljöpartiets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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KSKF/2016:524

§ 11
Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
i Eskilstuna kommun
Beslut
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
fastställt bestämmelser om ersättning till brukarrepresentanter i ett separat beslut den
29 november 2016, § 240.
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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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 6, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Arvodeskommittén, för kännedom
Kommunrevisionen, för kännedom
Samtliga nämnder, för kännedom
Löneservice, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli
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KSKF/2016:523

§ 12
Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i
kommunala bolag
Beslut
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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 7, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Arvodeskommittén, för kännedom
Kommunrevisionen, för kännedom
Eskilstuna Kommunföretag AB, för åtgärd
Löneservice, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli
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KSKF/2016:472

§ 13
Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxa
Beslut
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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 30, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2016:656

§ 14
Godkännande av affärsvillkor, produkter och priser
för pendlare med Gnestapendeln
Beslut
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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 16, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2016:510

§ 15
Utöka närvarotiden för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga
Beslut
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.
5. Barngruppernas faktiska storlek påverkas inte negativt och andelen utbildad
personal bibehålls. Förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram för
förskolan.

Särskilt yttrande
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

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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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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 9, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Erika Rydja Sandvik (L) anmält och lämnat skriftlig reservation.

Yrkanden
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Krstic (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt lämnar ett
tilläggsyrkande om en ny beslutspunkt enligt följande:
5. Barngruppernas faktiska storlek påverkas inte negativt och andelen utbildad personal
bibehålls. Förslaget finansieras fullt ut genom förstärkt budgetram för förskolan.
Jari Puustinen (M) yrkar bifall till Stefan Krstics (L) tilläggsyrkande om en ny
beslutspunkt 5.
Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD), Maria Chergui (V), Lillemor Nordh (C),
Jimmy Jansson (S), Magnus Arreflod (MP) samt Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Stefan Krstics(L) tilläggsyrkande om en ny
beslutspunk 5.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga fristående förskolor, för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
Torshälla stads nämnd, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi, för åtgärd
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KSKF/2016:404

§ 16
Ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få
starta en familjecentral
Beslut
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), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (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 bland annat 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 barnoch 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.
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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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 10, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Maria Chergui (V) anmält och lämnat skriftlig reservation.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD), Filip Rundström (M), Mikael Edlund (S)
samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.
Maria Chergui (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Maria Cherguis (V) yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Socialnämnden, för åtgärd
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd
Landstinget Sörmland
Vårdcentralen Smeden AB
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2016:593

§ 17
Reviderad struktur för styrande och stödjande
dokument i Eskilstuna kommun
Beslut
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.
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 6
december 2016. Av skrivelsen framgår bland annat 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.
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.
Kommunledningskontoret 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.
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.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 8, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder och bolag
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2016:171

§ 18
Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
oktober 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Ingrid Sermeno Escobar (-) har
den 23 februari 2016 lämnat in en motion om att införa en rökruta på Fristadstorget.
Motionären yrkar på att en rökruta införs på torget dit rökarna kan gå för att ta sitt
bloss. Ärendet remitterades till stadsbyggnadsnämnden som har inkommit med ett
yttrande, stadsbyggnadsnämndens beslut den 14 september 2016, § 201.
Det finns inte juridiskt stöd för att förbjuda rökning på Fristadstorget som
lagstiftningen ser ut idag och därför skulle en rökruta på Fristadstorget vara en
verkningslös åtgärd. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att det ska
genomföras ett arbete för att på ett positivt sätt och på frivillig väg få människor att
låta bli att röka på torget. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 226, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag om att motionen ska
avslås.
Mot beslutet har Ingrid Sermeno Escobar (-) anmält reservation.
_____
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KSKF/2016:223

§ 19
Svar på motion - Utveckla Fristadsreservatet till nytta
för Eskilstunas invånare
Beslut
1. Motionen anses besvarad.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst två
möjliga vägar för Fristadsreservatets framtida användning.

Reservation
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att Marielle Lahti (MP) har
inkommit med en motion till kommunfullmäktige den 17 mars 2016, § 59. Motionären
yrkar att de historiska byggnaderna liksom gårdens utemiljö ska bevaras som en helhet
på nuvarande plats och renoveras med kulturhistoriskt lämpliga metoder. Motionären
yrkar vidare att deltagande från hanterverksutbildningar bör undersökas samt att en
plan för långsiktig användning av området där gården blir öppen för besökare.
Stadsbyggnadsförvaltningen har den 17 augusti 2016, § 175 (SBN 2016:266) beslutat
föreslå att motionen ska besvaras med att frågan om Fristadsreservatets bevarande och
framtida användning och utveckling bör utredas vidare samt att en åtgärds- och
utvecklingsplan bör tas fram.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 augusti 2016, § 35 (KFN/2016:88) beslutat
föreslå att motionen ska anses besvarad genom att det finns ett uppdrag hos
kommunledningskontoret att ta fram förslag på framtida utveckling av området.
Kommunledningskontoret instämmer i den utredning stadsbyggnadsförvaltningen
gjort och redovisat i underlaget till svar rörande motionen. Kommunledningskontoret
vill därtill lägga att den kommande åtgärds- och utvecklingsplanen ska innehålla en
översiktlig redovisning av de ekonomiska konsekvenser åtgärder och planer kommer
att innebära.
I arbetet med att ta fram en åtgärds- och utvecklingsplan bör de av motionären ställda
yrkandena om deltagande från hantverksutbildningar och långsiktig plan för området
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undersökas och ingå i kommande utredning. Motionären yrkar även att såväl
byggnader som utemiljö på området ska bevaras som en helhet och på nuvarande
plats. Detta yrkande torde genom det föreslagna beslutet om vidare utredning och
planläggning med ekonomiska bedömningar inte kunna bifallas i detta skede.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 258, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till motionen.
Joel Hamberg (V), Arne Jonsson (C), Jari Puustinen (M), Erika Rydja Sandvik (L),
Jimmy Jansson (S) samt Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Joel Hambergs (V) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
•

Marielle Lahtis (MP) yrkande att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Joel Hambergs (V) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2016:258

§ 20
Svar på medborgarförslag - Bevara
Fristadsreservatets kulturhistoriska värde
Beslut
1. Medborgarförslagen anses besvarade.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en utredning som pekar på minst två
möjliga vägar för Fristadsreservatets framtida användning.

Reservation
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
november 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att två medborgarförslag
(KSKF/2016:258) har lämnats in till kommunfullmäktige den 28 april 2016 § 100,
bägge rörande Fristadsreservatet, Vapensmeden 1 i Eskilstuna. De bägge förslagen
behandlas som ett ärende enligt beslut av kommunfullmäktige. För kännedom
redovisas att en motion i samma ärende väckts under mars 2016, (KSKF/2016:223).
I de två medborgarförslagen föreslås att fastigheten Vapensmeden 1 ska förbli i
kommunal ägo, att byggnader bevaras och rustas upp samt att byggnaderna ges en
aktiv användning som säkrar allmänhetens tillträde till byggnader och tomt.
Stadsbyggnadsnämnden har den 17 augusti 2016, § 176 (SBN 2016:266) beslutat
föreslå att medborgarförslagen bör besvaras med att frågan om Fristadsreservatets
bevarande och framtida utveckling bör utredas vidare samt att en åtgärds- och
utvecklingsplan bör tas fram.
Kultur- och fritidsnämnden har den 24 augusti 2016, § 36 (KFN/2016:107) beslutat
föreslå att medborgarförslagen ska anses besvarade genom att uppdrag finns hos
kommunledningskontoret att ta fram förslag på framtida utveckling av området.
Kommunledningskontoret instämmer i den utredning stadsbyggnadsförvaltningen
gjort och redovisat i underlaget till svar rörande medborgarförslagen.
Kommunledningskontoret vill därtill lägga att den kommande åtgärds- och
utvecklingsplanen ska innehålla översiktlig redovisning av de ekonomiska
konsekvenser åtgärder och planer kommer att innebära.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 259, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Marielle Lahtis (MP) yrkande att bifalla medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställarna
Stadsbyggnadsnämnden, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad, för åtgärd
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KSKF/2016:363

§ 21
Svar på motion - Gångtrafikplan
Beslut
1. Motionen anses vara besvarad.
2. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta
fram en gångtrafikplan som en konkretisering av trafikplanen för Eskilstuna
kommun med start första halvåret 2018.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helen Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).
Joel Hamberg (V) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 14
november 2016. Av skrivelsen framgår att Niklas Frykman (L) har inkommit med en
motion till kommunfullmäktige den 23 maj 2016, § 307, där det föreslås att
stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram
en gångtrafikplan i enlighet med motionens intentioner. Motionären menar att cykel
och kollektivtrafik lyfts fram i strategiska planer och att gångtrafiken nu bör lyftas till
samma nivå för att möta gångtrafikanternas behov och ge möjlighet för gående att
röra sig säkert, trygg och smidigt. Särskilt lyfts äldre, barn och personer med
funktionsvariationer.
Motionen har av kommunstyrelsen den 16 juni 2016 remitterats till
stadsbyggnadsnämnden och till Torshälla stads nämnd. Yttrandet över motionen
skulle överlämnas till kommunstyrelsen senast den 26 oktober 2016.
Stadsbyggnadsnämnden, den 14 september 2016, § 188, ställer sig positiva till
motionen om en gångtrafikplan. Nämnden ser dock att detta arbete inte kan startas
förrän tidigast 2018. Skälen till detta är att resurser bland annat behövs för att
färdigställa kollektivtrafikplanen, som också är en viktig fördjupning utifrån
trafikplanen, samt att färdigställa en trafiksäkerhetsplan som är en viktig komponent i
Strategin för trygghet och säkerhet.
Torshälla stads nämnd, den 12 oktober 2016, § 76, ställer sig positiva till motionen om
en gångtrafikplan.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 260, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Niklas Frykman (L) anmält och lämnat skriftlig reservation.

Yrkanden
Erika Rydja Sandvik (L), Joel Hamberg (V) samt Magnus Arreflod (MP) yrkar bifall till
motionen.
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande att bifalla motionen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadsnämnden, för åtgärd
Torshälla stads nämnd, för kännedom
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:216

§ 22
Svar på motion - Upprätta en handlingsplan med
åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska
ohälsa
Beslut
1. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga
tjejers ohälsa, utifrån den inledande beskrivningen i motionen och med
kommunledningskontorets tillägg nedan, bifalls.
2. Utredningen ska identifiera nödvändiga insatser, åtgärder och aktiviteter som
behövs för att förbättra flickors och unga kvinnors psykiska hälsa, samt lämna
förslag på inom vilka nämnder dessa ska genomföras. Utredningens förslag ska
beaktas i kompletterande årsplan, verksamhetsplaner och budget för 2018.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna utredningen. Arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla stads nämnd, samt vård- och
omsorgsnämnden ska avsätta resurser för att bidra till genomförandet av
utredningen.
4. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med
åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa avslås.

Reservation
Maria Chergui (V), Joel Hamberg (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar
Kuutmann (V) samt Solveig Pohjola (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
det egna förslaget. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Marielle Lahti (M) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B).
Helen Wretling (L) reserverar sig muntlig emot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat
Nemrud (V), Alar Kuutmann (V), Solveig Pohjola (V) och Marcus Helgstrand (V) har
den 15 mars 2016 lämnat in en motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för
att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa.
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Motionärerna yrkar på att:
- Eskilstuna kommun utreder orsakerna till unga tjejers ohälsa, utifrån den
inledande beskrivningen i motionen
- Eskilstuna kommun tar fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga
tjejers psykiska hälsa.
Ärendet remitterades från kommunfullmäktige den 17 mars 2016 för beredning på
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur motionen till barn- och
utbildningsnämnden, jämställdhetsberedningen, socialnämnden, Torshälla stads
nämnd, vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrandena skulle vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 7 september 2016. Samtliga nämnder har
inkommit med yttrande. Jämställdhetsberedningen har svarat att de avstår från att
lämna yttrande.
Kommunledningskontoret instämmer med motionärernas konstaterande att alltför
många flickor och unga kvinnor upplever och lever med psykisk ohälsa i kommunen.
Det är ett stort samhällsproblem som måste tas på allvar och arbetas mot med såväl
punktinsatser och långsiktigt förebyggande arbete.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionärernas
förslag att kommunen ska utreda orsakerna till unga tjejers psykiska ohälsa, utifrån den
inledande beskrivningen i motionen och med kommunledningskontorets tillägg,
tjänsteskrivelse KSKF/2016:216 daterad den 20 oktober 2016, tillhörande ärendet.
Utredningen kan genomföras med befintliga personella resurser på
kommunledningskontoret och övriga förvaltningar. Utredningens förslag på
nödvändiga insatser, åtgärder och aktiviteter – befintliga och nya, långsiktiga och
punktvisa - som behövs för att förbättra flickors och unga kvinnors psykiska hälsa, ska
beaktas i kompletterande årsplan, verksamhetsplaner och budget för 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 261, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Maria Chergui (V) anmält och lämnat skriftlig reservation.

Yrkanden
Maria Chergui (V) yrkar bifall till punkterna 1-3 i kommunstyrelsens förslag.
Därefter yrkar Maria Chergui (V) ändring på punkten 4 i kommunstyrelsens förslag till
förmån för Vänsterpartiets förslag enligt följande;
• Bifall till punkten i motionen som säger att det ska upprättas en handlingsplan
med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa.
Marielle Lahti (MP) samt Helen Wretling (L) yrkar bifall till punkterna 1-3 i
kommunstyrelsens förslag samt bifall till Maria Cherguis (V) ändringsyrkande på
punkten 4.
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Nina Tuncer (S), Majo Kuusikoski (S) samt Mikael Edlund (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Nina Tuncers (S) med fleras yrkanden om bifall till kommunstyrelsens förslag
i sin helhet.
•

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

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Nina Tuncers (S) med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Jämställdhetsberedningen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
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KSKF/2016:345

§ 23
Svar på motion - Handlingsplan mot hedersförtryck
Beslut
Ärendet bordlägges till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har
den 9 maj 2016 lämnat in en motion – Handlingsplan mot hedersförtryck. Ärendet
remitterades den 26 maj 2016 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur den 22 juni 2016 motionen till
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla stads nämnd, samt vård- och
omsorgsnämnden för yttrande senast 26 oktober 2016. Samtliga nämnder har lämnat
yttranden.
Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck.
- Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att
genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen
är bland unga.
- Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda
myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck.
- Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen
och skapa samsyn.
- Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra
aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat
förtryck.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 262, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt följande:
1. Motionens förslag om att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck avslås
med hänvisning till att det ingår i Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017.
2. Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och
utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur
utbredd hederskulturen är bland unga avslås.
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3. Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck i en kommunövergripande samverkansgrupp, utifrån
intentionerna i motionens tredje förslag.
4. Motionens förslag om att medarbetare inom berörda förvaltningar ska utbildas
för att öka kunskapen och skapa samsyn i arbetet mot hedersrelaterat våld
bifalls.
5. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett
samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som
utsätts för hedersrelaterat förtryck avslås.
6. Ekonomiska resurser för utbildningsinsatser om hedersvåld och förtryck
avsätts i budgeten för 2018 i samband med att årsplan och kompletterande
årsplan antas.
Mot beslutet har Maria Chergui (V) anmält och lämnat skriftlig reservation.
______
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KSKF/2016:54

§ 24
Svar på medborgarförslag - Kräv tillstånd för
användande av fyrverkerier och smällare
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Marielle Lahti (MP) samt Magnus Arreflod (MP) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig
reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att den 11 januari 2016 inkom en
medborgare med ett medborgarförslag som innebär att medborgaren vill att Eskilstuna
kommun ska inför tillståndplikt för användning av fyrverkerier och smällare.
Medborgaren vill att det ska krävas tillstånd även under nyårsnatten. Medborgaren
anför att skälen till sitt förslag är för att skydda kommuninnevånarna, djuren och
miljön.
Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen får en kommun
meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för
att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor. Eskilstuna har i sina lokala ordningsföreskrifter, 15 §, reglerat
fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polisen om man inom
detaljplan vill använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. De lokala
ordningsföreskrifterna anger bland annat följande:
15 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
a) Tillstånd krävs av polisen
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndigheten
användas inom områden med detaljplan.
b) Tider när tillstånd inte krävs av polisen
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider:
• från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen;
• från klockan 17.00 skärtorsdag till klockan 01.00 på påskdagen;
• från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 1 maj.
20 § Sanktioner vid överträdelse
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Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8 a §,
9-10 §§, 11 a §, 12-13 §§, 14 b, c, d § och 15-18 §§ kan dömas till penningböter enligt 3
kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
förelägganden och förverkande.
20 § i de lokala ordningsföreskrifterna anges att det är polisen som har i uppgift att se
till att de angivna reglerna respekteras och följs. Det är alltså polisen som har i
uppdrag att besluta om sanktioner mot överträdelser av de lokala
ordningsföreskrifterna när det gäller fyrverkerier och pyrotekniska varor.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har yttrat sig i ett annat ärende som gäller ett
medborgarförslag om att totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier
(KSKF/2016:56), bilaga 1 tillhörande ärendet.
Kommunledningskontoret bedömer att reglering i de lokala ordningsföreskrifterna är
väl avvägda. Föreskrifterna ligger också väl i linje med hur andra jämförbara
kommuner reglerar användandet av fyrverkerier.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 229, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden
Magnus Arreflod (MP) samt Ronny Ilhag (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Magnus Arreflods (MP) med fleras yrkande att bifalla medborgarförslaget.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer de två
förslagen mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Sida
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KSKF/2016:56

§ 25
Svar på medborgarförslag - Totalförbjud försäljning
och avfyrande av fyrverkerier
Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 27
september 2016. Av skrivelsen framgår bland annat att den 13 januari 2016 inkom en
medborgare med ett medborgarförslag som innebär att medborgaren vill att Eskilstuna
kommun ska totalförbjuda försäljning och avfyrande av fyrverkerier.
Miljö- och räddningstjänstnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag 2010:1011
om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden har lämnat ett yttrande i ärendet,
miljö- och räddningstjänstnämndens beslut den 22 juni 2016, § 57. Nämnden skriver
bland annat i sitt yttrande att den inte har några invändningar mot att de regler för
fyrverkerier som gäller nu enligt de lokala ordningsföreskrifterna. Nämnden ser inget
behov av att totalförbjuda fyrverkerier utifrån lagstiftningen i miljöbalken. Nämnden
anger vidare att användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats. Detta regleras av lagstiftningen i ordningslagen. Därför är
det polisen som har tillsyn över att fyrverkerier inte används vid andra tillfällen än de
som är tillåtna i de lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till
att kommunen inte har stöd i lag eller annan författning att totalförbjuda försäljning
eller användandet av fyrverkerier.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 8 november 2016, § 230, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Miljö- och räddningstjänstnämnden, för kännedom

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2016:5

§ 26
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 2, 2016
Beslut
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 bland annat att enligt 28 § Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska rapportering ske kvartalsvis av alla beslut
enligt 9 § LSS som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum samt beslut där
verkställigheten avbrutits och uppehållet varit mer än tre månader. Rapporteringen
lämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartal 2 2016 från barn- och utbildningsnämnden, nämndens
beslut den 18 augusti 2016, § 49.
Insänd rapportering för kvartal 2 2016 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 25 augusti 2016, § 80.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 22, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Inspektion för vård och omsorg
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2016:6

§ 27
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 2, 2016
Beslut
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 bland annat att en gång per kvartal ska varje
kommun lämna rapport om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL.
Biståndsbesluten ska inrapporteras enligt 16 kap 6 § SoL och avser icke verkställda
beslut inom tre månader från beslutsdatum samt avser gynnande beslut enligt 4 kap 1
§ SoL. Tidpunkt för beslut, typ av bistånd och skäl till dröjsmål ska anges.
Rapporteringar sker till Inspektion för vård och omsorg (IVO).
Insänd rapportering för kvartalet 2 2016 från socialnämnden, nämndens beslut den 25
augusti 2016, § 75.
Insänd rapportering för kvartalet 2 2016 från Torshälla stads nämnd, nämndens beslut
den 20 september, § 64.
Insänd rapportering för kvartalet 2 2016 från vård- och omsorgsnämnden, nämndens
beslut den 25 augusti 2016, § 79.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att antalet beslut generellt inte ser ut att
uppvisa några strukturella verksamhetsproblem.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 24 januari 2017, § 23, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Inspektion för vård och omsorg
Socialnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2016:629

§ 28
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ändra körfälten på Skogstorpsvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ändra körfälten på Skogstorpsvägen, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 8 december 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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2016:647

§ 29
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Tag bort vägskylten vid den
busshållplats som ligger vid rondellen och macken i
Fröslunda eftersom den skymmer sikten för
bussresenärerna
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ta bort vägskylten vid den busshållplats som ligger vid
rondellen och macken i Fröslunda eftersom den skymmer sikten för bussresenärerna,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 19 december 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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:12

§ 30
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ta beslut om att upphöra med offentliga
fyrverkerier i kommunens regi
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ta beslut om att upphöra med offentliga fyrverkerier i
kommunens regi, har lämnats in till kommunfullmäktige den 28 december 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:13

§ 31
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Upphör med det kommunala fyrverkeriet
på nyårsafton
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att upphöra med det kommunala fyrverkeriet på nyårsafton,
har lämnats in till kommunfullmäktige den 29 december 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-09
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KSKF/2017:14

§ 32
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ge bandet Kent en minnesplats
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att ge bandet Kent en minnesplats, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 29 december 2016.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav
som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till kulturoch fritidsnämnden för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren, för kännedom
Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sida
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KSKF/2017:16

§ 33
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Begränsa tillstånd för fyrverkerier och
försäljning av raketer
Beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att begränsa tillstånd för fyrverkerier och försäljning av
raketer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 2 januari 2017.
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 remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för
beslut. I beredningen av ärendet ska kommunstyrelsen inhämta yttrande från miljöoch räddningstjänstnämnden.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:38

§ 34
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Snygga upp vid infarten till Sundbyholm
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att snygga upp vid infarten till Sundbyholm, har lämnats in
till kommunfullmäktige den 8 januari 2017.
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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:47

§ 35
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Bygg upp livet på landsbygden
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att bygga upp livet på landsbygden, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 16 januari 2017.
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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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2017-02-09

KSKF/2017:72

§ 36
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Flytta fontänen till andra sidan av
Eskilstunaån
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att flytta fontänen till andra sidan av Eskilstunaån, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 20 januari 2017.
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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:74

§ 37
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Avveckla dubbelsidig parkering, förbjud
tung trafik samt sänk hastigheten eller sätt ut
farthinder på Djurgårdsvägen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att avveckla dubbelsidig parkering, förbjuda tung trafik samt
sänka hastigheten eller sätta ut farthinder på Djurgårdsvägen, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 21 januari 2017.
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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:85

§ 38
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Utöka de tider då pensionärer åker gratis
på stadsbussarna till att gälla även vardagskvällar
och helger
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att utöka de tider då pensionärer åker gratis på
stadsbussarna till att gälla även vardagskvällar och helger, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 23 januari 2017.
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

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:86

§ 39
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Erbjud fysiska aktiviteter till personer
som är 90 år och äldre samt erbjud gratis
bussåkning till och från dessa aktiviteter
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till vård- och omsorgsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att erbjuda fysiska aktiviteter till personer som är 90 år och
äldre samt erbjuda gratis bussåkning till och från dessa aktiviteter, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 23 januari 2017.
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 vårdoch omsorgsnämnden för beslut.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:110

§ 40
Interpellation - Nattstopp i Eskilstuna?
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Joel Hamberg (V) har den 7 februari 2017 lämnat in en interpellation – Nattstopp i
Eskilstuna? Interpellationen ställs till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti
(S).
_____
Beslutet skickas till:
Sarita Hotti (S)
Joel Hamberg (V)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:112

§ 41
Motion om hållbar kost av hög kvalitet inom skola
och omsorg
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 7 februari 2017 lämnat in en
motion om hållbar kost av hög kvalitet inom skola och omsorg.
Motionärerna yrkar på följande:
− Att all mat i skola och omsorg ska vara ekologisk senast 2018.
− Att alla kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska ha
egna tillagningskök om inte synnerliga skäl föreligger.
− Att införa ett mer långsiktigt mål kring matsvinn på minskat matsvinn i kg
med 50 % till 2025.
− Att det vid upphandlingar ställs krav på att alla animaliska produkter som köps
in ska ha producerats under förhållanden som minst motsvarar kraven i svensk
djurskyddslagstiftning.
− Att kommunen inför vegetarisk mat som standard för verksamheter där mat
serveras till anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen och att
kött därmed enbart serveras till dem som aktivt valt det.
− All kommunen initierar samarbeten med lokala producenter och förädlare med
syfte att skapa synergier och möjliggöra en ökad andel närproducerade och
livsmedel inom de kommunala verksamheterna.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:114

§ 42
Motion om att öka förståelsen och respekten för
Polisens arbete bland skolungdomar
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om att öka
förståelsen och respekten för Polisens arbete bland skolungdomar
Motionären yrkar på följande:
-

Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att Polisen ökar sin närvaro i skolorna
enligt motionens intentioner.

_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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KSKF/2017:115

§ 43
Motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni
för nya medborgare
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om att ställa krav
för deltagande i ceremoni för nya medborgare
Motionären yrkar på följande:
-

Att ansvariga tjänstemän ges i uppdrag att utforma testet samt kontrollera att
kriterierna uppfylls av de som bjuds in till ceremonin enligt motionens
intentioner.

_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

70(72)

2017-02-09

KSKF/2017:116

§ 44
Motion om att införa demokrativeckor på Eskilstunas
gymnasieskolor
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 7 februari 2017 lämnat in en motion om att införa
demokrativeckor på Eskilstunas gymnasieskolor
Motionären yrkar på följande:
-

Att demokrativeckor införs årligen på de kommunala gymnasieskolorna enligt
motionens intentioner.

-

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppmuntra de privata gymnasierna att
också införa årliga demokrativeckor enligt motionens intentioner.

_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sida

71(72)

KSKF/2017:120

§ 45
Interpellation - Vad kommer majoriteten göra för att
garantera Eskilstunaborna säkerhet
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 8 februari 2017 lämnat in en interpellation - Vad
kommer majoriteten göra för att garantera Eskilstunaborna säkerhet.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsen ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Kim Fredriksson (SD)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-02-09

Sida

72(72)

KSKF/2017:121

§ 46
Interpellation för kost av hög kvalitet i skola och
omsorg
Beslut
Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning
Marielle Lahti (MP) har den 8 februari 2017 lämnat in en interpellation - för kost av
hög kvalitet i skola om omsorg.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsen ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

