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Plats och tid

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

Beslutande

Jimmy Jansson (S), ordförande
Sarita Hotti (S)
Mikael Edlund (S)
Marie Svensson (S)
Mona Kanaan (S)
Madeléne Tannarp (M) ersätter Jari Puustinen (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Göran Gredfors (M)
Ulf Ståhl (M)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Escobar (-)
Maria Chergui (V) §§ 1-9, §§ 11-30
Magnus Arreflod (MP) ersätter Maria Chergui (V) § 10
Niklas Frykman (L)
Kim Fredriksson (SD)
Anton Berglund (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Utses att justera

Lars-Göran Karlsson (S)
Nina Tuncer (S)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Lotta Jonsson (KD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Ingrid Escobar (-)

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 5 februari 2018, kommunstyrelsens
kansli, stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Mimi Axelsson

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Ingrid Escobar

Paragrafer

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

Kommunstyrelsen 2018-01-30

Anslaget sätts upp

2018-02-05

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2018-02-27

§1-§30

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-01-30

Övriga närvarande
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Pär Eriksson, kommundirektör
Eva Norberg, kommunikationsdirektör
Mimi Axelsson, kommunsekreterare
Ann-Kristin Rydberg, nämndsekreterare
Andreas Lindbom, utvecklare
Alexandra Eriksson, chefsjurist
Maria Ståhl, koordinator
Jens Axdorph, rektor Rekarnegymnasiet i Eskilstuna
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§1
Val till kommunala uppdrag
Beslut
Nedanstående avsägelse godkänns:
Maria Hopstadius (C) avsägelse som ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.
Per Johnssons (SD) avsägelse som ledamot i jämställdhetsberedningen.
Till nedanstående uppdrag väljs:
Jämställdhetsberedningen, från och med den 30 januari 2018 till och med den 31
december 2018.
Ledamot
Caroline Hansson (SD)
efter Per Johnsson (SD)
Minoritetsrådet, från och med den 30 januari 2018 till och med den 31 december
2018.
Ledamot
Lahja Molin (L)
efter Karolin Fridell (L)
Rådet för funktionshinderfrågor, från och med den 30 januari 2018 till och med den
31 december 2018.
Ledamot
Anna-Maria Lindqvist Arrué (C)
efter Maria Hopstadius (C)
Politisk styrgrupp för införandet av samlad måltidsorganisation, från och med
den 30 januari 2018 till och med den 31 december 2018.
Ordförande
Mikael Edlund (S)
Ledamöter
Majo Kuusikoski (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Christina Andersson (C)
Jari Puustinen (M)
Ann Berglund (M)

Reservationer
Niklas Frykman (L) och Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt emot beslutet om
vilka som ingår i den politiska styrgruppen för införandet av samlad
måltidsorganisation.

Ärendebeskrivning
Valberedningen har den 30 januari 2018 inkommit med en skrivelse i ärendet.
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Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar att två företrädare från oppositionen nomineras till den
politiska styrgruppen för införandet av samlad måltidsorganisation, Erika Rydja
Sandvik (L) och Faisal Hassan (MP). Maria Chergui (V) instämmer i Niklas Frykmans
(L) yrkande.
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag, till förmån
för valberedningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) förslag om att bifalla valberedningens förslag.
• Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att nominera Erika Rydja Sandvik
(L) och Faisal Hassan (MP) till den politiska styrgruppen för införandet av
samlad måltidsorganisation.
• Jimmy Janssons (S) förslag att avslå Niklas Frykmans (L) med fleras förslag.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han ställer förslagen
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) förslag, att bifalla valberedningens förslag.
______
Beslutet skickas till:
De valda, för kännedom
De entlediga, för kännedom
Nämnder och bolag, för kännedom
Löneservice, för åtgärd
Förtroendemannaregistret, för åtgärd
Lex support, för åtgärd

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

5(54)

2018-01-30

KSKF/2017:582

§2
Återrapportering av internkontroll 2017 för
kommunstyrelsen
Beslut
Återrapportering avseende internkontrollgranskning 2017 för
kommunledningskontoret och konsult och uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att internkontrollgranskning har
genomförts enligt fastställd internkontrollplan 2017 för kommunledningskontoret och
konsult och uppdrag. Granskningen visar inga väsentliga avvikelser.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag, förvaltningsledningen
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§3
Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen
Beslut
Internkontrollplanerna för 2018 avseende kommunledningskontoret och konsult och
uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunledningskontoret och
konsult och uppdrag kommer från och med verksamhetsåret 2018 att successivt
implementera den nya Riktlinje för intern styrning och kontroll som beslutades av
kommunfullmäktige den 21 september 2017, § 163.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, konsult och uppdrag, förvaltningsledningen
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KSKF/2018:30

§4
Annonsering och podcastsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Annons om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden, samt
information om ett urval av de ärenden som ska behandlas, ska införas i tidningen
Eskilstunakuriren före respektive sammanträde.
2. Utöver kommunallagens krav på tillkännagivanden av kommunfullmäktiges
sammanträden på den kommunala anslagstavlan, ska tid och plats för varje
sammanträde med kommunfullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska
behandlas, publiceras på finska på Eskilstuna kommuns webbplats.
3. Kommunfullmäktiges beslut från den 13 december 2007, § 141, om anslag och
annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse, upphävs.
4. Kommunfullmäktiges beslut från den 28 augusti 2014, § 172, om
podcastsändningar från kommunfullmäktige, upphävs.

Reservation
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
att avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 15
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att från och med den 1 januari 2018
gäller en ny kommunallag. I den har kravet på annonsering i ortstidning om tid och plats
för kommunfullmäktiges sammanträden tagits bort. Kommunfullmäktige kan därmed
välja att upphöra helt med annonseringen. En annan ändring är att den kommunala
anslagstavlan har digitaliserats och numera återfinns på Eskilstuna kommuns webbplats.
Kravet på att tillkännage uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden, samt uppgift om vilka ärenden som ska behandlas, finns kvar för den
webbaserade anslagstavlan.
Utöver ändringar i lagstiftningen har andra förändringar skett sedan kommunfullmäktiges beslut från den 13 december 2007, § 141, om anslag och annonsering av
kommunfullmäktiges kungörelse. Tidningen Folket ges inte längre ut och kommunens
veckoannons annonseras endast varannan vecka. Det har lett till att uppgifter om
kommunfullmäktiges sammanträden endast annonseras vid ett tillfälle, samt att det
ibland har krävts särannonsering till en kostnad som idag uppgår till 7 940 kronor per
tillfälle.
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Trots en ökad digitalisering anser kommunledningskontoret att det finns skäl för att
fortsätta annonsera uppgifter om kommunfullmäktiges sammanträden i lokaltidningen
för att nå ut med informationen till invånarna. Bestämmelsen att annonsen ska införas
minst en vecka före sammanträdet föreslås tas bort för att öka flexibiliteten kring
annonseringen.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2014, § 172, att bifalla ett medborgarförslag om att sända kommunfullmäktiges sammanträden som podcast. Under hösten
2014 och hela 2015 publicerades sändningar från sammanträdena som podcasts genom
den leverantör som också ansvarar för webb-tv-sändningarna. Under 2016 och 2017
har sammanträdena inte sänds som podcasts då detta inte fanns med i det nya avtalet
för webb-tv-sändningarna. Under den period som kommunfullmäktige sändes via
podcast fick avsnitten i genomsnitt 413 lyssningar fördelat på 194 personer per avsnitt.
Detta kan jämföras med webb-tv-sändningarna som i genomsnitt har 160 visningar per
avsnitt.
Det är nu dags att genomföra en ny upphandling av webb-tv-sändningarna. I den
upphandlingen kommer också en digital voteringsanläggning till kommunfullmäktige
att ingå, vilket ligger i linje med ett uppdrag i Årsplan för 2018. Sändning via podcast
har till skillnad från webb-tv inte skett under 2016 och 2017 och kommunledningskontorets bedömning är att webb-tv-sändningarna fyller det behov som finns av
sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunledningskontoret
föreslår därför att kommunfullmäktiges beslut från den 28 augusti 2014, § 172, om
podcastsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden upphävs.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
Kim Fredriksson (SD) yrkar på ett tillägg innebärande
Att kostnaden för att undertexta kommunfullmäktiges sammanträden utreds (bilaga).
Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
• Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att avslå Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på kommunledningskontorets förslag. Därefter ställer han proposition på
Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande där bifall ställs mot avslag. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningskontorets förslag, samt avslår Kim Fredrikssons (SD)
tilläggsyrkande.
______
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KSKF/2017:682

§5
Förslag att erbjuda arbetsskor till befattningen
omsorgstödjare
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.

Befattningen omsorgstödjare tillförs den lista över de som får ta del av
erbjudandet om arbetsskor, beslutad av kommunfullmäktige den 24 november
2016, § 255.

2.

Rätten att besluta om ändringar i förteckningen över vilka befattningar som får ta
del av erbjudandet om arbetsskor delegeras till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
3.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkten 2,
beslutar kommunstyrelsen i sin tur att rätten att besluta om ändringar i
förteckningen över vilka befattningar som får ta del av erbjudandet om arbetsskor
vidaredelegeras till kommunstyrelsens personalutskott.

Ärendebeskrivning
Personalutskottet fattade beslut i ärendet den 15 december 2017, § 69.
Kommunfullmäktige tog under hösten 2016 beslut om att införa förmånen arbetsskor
enligt nedan:
• Ett par arbetsskor för inomhusbruk erbjuds årligen till tillsvidareanställd
personal inom vård- och omsorg samt barnomsorg vid vård- och
omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt Torshälla stads
nämnd.
• Erbjudandet är frivilligt att anta och innebär att ett skattepliktigt
förmånsbelopp motsvarande skons marknadsvärde redovisas som
inkomst av anställning.
• Erbjudandet riktar sig inte till personal som redan har fått behovet av
skor tillgodosett genom skyddsskor i arbetet.
Då stöd och service på barn- och utbildningsförvaltningen flyttas över till vård- och
omsorgsförvaltningen, och gruppen omsorgsstödjare arbetar brukarnära, så bör dessa
ingå i grupperna som får ta del av erbjudandet om arbetsskor. Erbjudandet ges när
medarbetarna flyttas över till vård- och omsorgsförvaltningen.
För att få en snabbare beslutsprocess i samband med eventuella framtida
organisationsförändringar föreslås att beslutanderätten om ändringar i förteckningen
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över vilka befattningar som får ta del av erbjudandet om arbetsskor delegeras till
kommunstyrelsens personalutskott.
Rapporter finns om arbetskläder/skor ur ett jämställdhetsperspektiv som visar
att betydligt mindre resurser satsas på arbetskläder för medarbetare inom
kvinnodominerade yrken än mansdominerande yrken. Jämställdhetsberedningen
har uppmärksammat frågan om bland annat arbetsskor.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V) och Ingrid Escobar (-)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:155

§6
Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Beslut
1. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning enligt bilaga tillhörande
ärendet antas att gälla från och med den 12 februari 2018.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att efter samråd med landsbygdsrådet ge
förslag på kriterier för bidrag till landsbygdsutveckling.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ge förslag på kriterier för
näringslivsutvecklingsbidrag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att förutom språkliga och
redaktionella justeringar samt ändrade titelbenämning på grund av att delegat fått
ändrad titel har ändringar i sak skett enligt beskrivningen nedan. När det gäller
delegation till tjänstemän har det förtydligats att kommundirektören får ersätta delegat
som beslutsfattare när delegat och dess ersättare samtliga är frånvarande. Den
beskrivande texten om delegation av beslutanderätt har uppdaterats i enlighet med den
nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018.
Mark- och fastighetsärenden
De delegationspunkter som gällt för exploateringsutskottet har tagits bort. De
beloppsnivåer som gällt för utskottet har förts över till 5.1-5.3 och innebär att
beloppstaket höjts till fem miljoner kronor.
5.4 och 5.9 om bland annat ansökningar till lantmäteriet och hantering av pantbrev
och inteckningar har utgått. Dessa ärenden hanteras som verkställighet med stöd av
kommunstyrelsens firmateckningsbeslut.
5.7 om att sälja bostadsrätt och 5.12 om att sälja leveransvirke har fått ändrad delegat
och är numera fastighets- och exploateringschefen. Beloppsnivån i 5.12 har justerats
ned ifrån två miljoner kronor till 100 000 kronor.
5.13 om optionsavtal har överförts ifrån exploateringsutskottets delegation och fått en
ny anmärkning.
Personalärenden
En ny delegationspunkt införs genom 1.20 som innebär att personalutskottet får
besluta om ändringar i förteckningen över vilka befattningar som får ta del av
erbjudandet om arbetsskor.
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För 1.7 har anmärkningen utvidgats till att även omfatta tillämpning av gällande lag,
avtal och andra bestämmelser.
2.5 har fått ett tillägg till lydelsen och anger nu även ”Arbetstidsschema där
kollektivavtal fordras enligt anteckning till AB i Hök bilaga 3, arbetstid punkt 2”.
2.22 har fått ett tillägg till lydelsen och anger nu även 7 § LAS.
Upphandling och inköp
En helt ny reglering av delegationsbeslut inom upphandlingsområdet införs genom det
nya avsnittet 12. Delegationspunkterna i avsnitt 12 följer den nya lagen om offentlig
upphandling samt lagen om upphandling av koncessioner. Upphandlingsärenden som
innebär inköp, avrop på ramavtal, beställning på upphandlingskontrakt och direktupphandling som understiger 100 000 kronor är att betrakta som verkställighet, under
förutsättning att köpet sker inom budgetram. Som en följd av regleringen i avsnitt 12,
utgår avsnitt 3 och 4.
Administrativa ärenden
För 7.5-6 som avser ärenden om utlämnande av allmän handling har delegater ändrats
så att det numera är stadsjurist med chefsjurist som ersättare. 7.15 är ny och avser
ärenden om utlämnande av allmän handling inom upphandlingsområdet. Delegat för
denna beslutspunkt är stadsjurist med huvudansvar för upphandlingsjuridiken.
Ny delegat för yttranden enligt kameraövervakningslagen i 7.7 är säkerhetschef efter
samråd med stadsjurist.
7.12 som avser tillstånd för näringsidkare att använda kommunens vapensköld utgår
och hanteras enligt 11.1 genom tjänstgörande ordförande i kommunfullmäktige efter
samråd med kommunikationsdirektören.
7.10 om tillstånd till avvikelser ifrån grafisk profil utgår. Två nya delegationspunkter
införs i 7.13-14, med kommunikationsdirektören som delegat. Dessa punkter avser
tillstånd för externa aktörer att använda kommunens logotyp i de fall avtalssamverkan
mellan aktören och kommunen inte föreligger samt tillstånd till särprofilering för
konkurrensutsatta verksamheter inom kommunkoncernen.
Samverkansöverenskommelser
Beloppsnivån i 10.1 höjs från 20 000 kronor till 250 000 kronor.
Skolärenden
Avsnitt 11 utgår då kommunstyrelsen inte längre har ansvar för
utbildningsinspektionen.
Personuppgifter
Två nya delegationspunkter införs genom det nya avsnittet 13 med informationssäkerhetsstrateg som delegat. De avser godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal
och godkännande av förteckning över behandlingar av personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen.
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Bidrag
För att skapa transparens, en god ekonomisk kontroll och rättssäkerhet avseende de
bidrag som kommunstyrelsen lämnar till externa aktörer förs fyra former av
bidragsbeslut in i delegationsordningen. I det nya avsnittet 14 införs följande
delegationspunkter:
• Godkänna bidrag till externa aktörer för kostnader hänförliga till
förvaltningsområdet för finska språket.
• Godkänna bidrag till externa aktörer för insatser inom området för
landsbygdsutveckling med upp till och med 10 000 kronor per mottagare och
år.
• Godkänna bidrag till externa aktörer för bostadssociala insatser med upp till
och med 50 000 kronor per mottagare och år.
• Godkänna utvecklingsbidrag för allmänt främjande av näringslivet i Eskilstuna
kommun med upp till och med 800 000 kronor per mottagare och år.
När det gäller finskt förvaltningsområde lämnas bidrag i enlighet med de kriterier som
Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om. För de bostadssociala insatserna ska de
bostadsområden som kommunstyrelsen beslutat vara föremål för bostadssociala
insatser läggas till grund för bidragsbeslut. För näringslivsbidragen och bidragen till
landsbygdsutveckling saknas idag beslutade kriterier. Kommunledningskontoret får
därför i uppdrag att ge förslag på kriterier i dessa delar.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:670

§7
Revisionsberättelse 2015 och fråga om ansvarsfrihet
för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att årligen skickas
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning och
revisionsrapport till samtliga medlemmar, som beslutar om att bevilja direktionen och
de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. Handlingarna för 2015 har inte anmälts tidigare
till kommunfullmäktige, då ärendet har inkommit under 2017. Beslut har tagits för
2016 enligt gällande rutiner i ärende KSKF/2017:347.
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat verksamheten inom
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Revisorerna bedömer att
direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synvinkel tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara
rättvisande. Direktionens interna kontroll anses vara tillräcklig. Resultatet bedöms vara
förenligt i allt väsentligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen
uppställt. Förbundet visar ett överskott på 2 000 kronor.
Revisorerna föreslår att direktion och ledamöter i styrelsen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:670

§8
Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 5
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att årligen skickas
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning till samtliga
medlemmar för information. Årsredovisningen för 2015 har inte anmälts tidigare till
kommunfullmäktige, då ärendet har inkommit under 2017. Årsredovisningen för 2016
har anmälts enligt gällande rutiner i ärende KSKF/2017:347.
Det ekonomiska resultatet för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet uppgick år 2015 till 2 000 kronor. Myndighetens medlemmar har betalt
473 miljoner kronor i medlemsbidrag under året, vilket är 84 miljoner kronor lägre än
budgeterat. Detta beror på en avbruten upphandling av transportörsavtal för
serviceresor, vilket medfört lägre trafikkostnader.
Under 2015 påbörjades arbetet med ett varumärkesutbyte och begreppet
Sörmlandstrafiken lanserades, samtidigt som Länstrafiken börjades fasas ut.
Resandet har fortsatt att öka och antalet resor i busstrafik ligger på över 10 miljoner.
Från årsskiftet 2015-2016 går samtliga bussar i Sörmland på förnybara drivmedel.
Antalet påstigande i den regionala tågtrafiken uppgick till drygt 2,7 miljoner.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:482

§9
Remiss av förslag – Kemikalieplan för Eskilstuna
kommunkoncern 2019-2021
Beslut
1. Förslaget till kemikalieplan för remiss till nämnder och styrelser, samt till
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland och 4 Mälarstäder
godkänns.
2. Remissvar ska inkomma senast den 25 april 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen gav i
verksamhetsplanen för 2016 uppdrag till kommunlednings-kontoret att ta fram en
koncernövergripande kemikalieplan. För implementeringen av kemikalieplanen
behövs resursförstärkning i form av en övergripande kemikaliesamordnare. Förslaget
är att en heltidstjänst med visstidsanställning under två år inrättas. Behovet av fortsatt
anställning får utredas. Finansiering av en övergripande kemikaliesamordnare under
åren 2019-2020 sker inom kommunstyrelsens befintliga ram. Finansiering av
kostnader hos kommunens förvaltningar och bolag för deltagande i kemikaliegrupp
och annan nedlagd tid, utbildningsfrågor, åtgärder kopplade till kemikalieplanen med
mera sker inom befintliga ramar och budgetar.
Förslaget till kemikalieplan ska beslutas av kommunfullmäktige och gäller för hela
kommunkoncernen, samt i vissa fall även utanför kommunen som organisation.
Planperioden omfattar 2019-2021. Planen innehåller beskrivningar av ämnet,
övergripande inriktningsmål, ämnesavgränsning, prioriteringar, strategier och åtgärder.
Intentionen är att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att årligen följa
upp planen och vid behov justera handlingsplanens åtgärder.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Samtliga nämnder och bolag
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Landstinget Sörmland
4 Mälarstäder
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KSKF/2017:705

§ 10
Ansökan om bidrag från Årbyföreningen i samarbete
med Studiefrämjandet och Klara Fastigheter AB för
att fortsatta utveckla Årby
Beslut
Årbyföreningen får 200 000 kronor från bostadssociala medel för sitt trygghetsskapade
arbete under 2018.

Jäv
Maria Chergui (V) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att sedan 2013 har Årbyföreningen,
Studiefrämjandet och Klara Fastigheter AB engagerat sig i utvecklingsarbete i Årby för
att få en socialt hållbar stadsdel. Fokus i föreningens arbete har varit att arbeta med
ungdomar genom kultur och konst för att främja sammanhållning i Årby. Föreningen
har skapat en samordningstjänst som arbetar tillsammans med allaktivitetspersonal.
Föreningens verksamhet har stor betydelse för att skapa trygghet i området.
De bostadssociala medlen används dels i samverkan med Eskilstuna Kommunfastigheter AB, dels enligt den plan för prioriterad stadsdelsutveckling som antagits av
kommunfullmäktige. Medlen används också för stöd till stadsdels- och områdesutveckling i icke-kommunal regi, där arrangörer ansöker om stöd från kommunledningskontoret. Av dessa medel har 200 000 kronor tilldelats Årbyföreningens
konkreta arbete för respektive år från 2015-2017. Årbyföreningen föreslås få
200 000 kronor från bostadssociala medel. Under 2018 bör föreningen tillsammans
med Studiefrämjandet och Klara Fastigheter AB konkretisera sitt arbete och hitta ett
tydligt samarbete med de kommunala verksamheterna i Årby. Likaså bör föreningen
hitta annan finansiering inför 2019 än kommunala medel.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till kommunledningskontorets
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Årbyföreningen
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
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KSKF/2017:691

§ 11
Köp av fastigheten Skiftinge 1:3
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Avtal om köp av fastigheten Skiftinge 1:3 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 20
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att i anslutning till Årbyrondellen
och E20 pågår detaljplaneläggning för ett nytt handelsområde, Skiftinge
handelsområde. Inom detaljplaneområdet äger Eskilstuna kommun all mark utom
fastigheten Skiftinge 1:3 vilken ägs av Kungsleden Skiftinge AB.
Kommunledningskontoret bedömer att det har ett stort strategiskt värde att äga all
mark inom detaljplaneområdet för att på så sätt ha kontroll över områdets framtida
utveckling. Därför har kommunen fört en diskussion med Kungsleden Skiftinge AB
om ett förvärv av Skiftinge 1:3. Marknadsvärdet på fastigheten har, av en auktoriserad
fastighetsvärderare, bedömts till 19 miljoner kronor. Avtalet innebär att Eskilstuna
kommun köper fastigheten Skiftinge 1:3 för 19 miljoner kronor av Kungsleden
Skiftinge AB. Fastigheten omfattar 31 328 kvadratmeter mark. I och med köpet av
Skiftinge 1:3 äger Eskilstuna kommun all mark inom området som omfattas av den
nya detaljplanen för Skiftinge handelsområde.
Köpet finansieras inom budgeten för exploateringsprojektet 48433 Skiftinge 1:1
handelsområde.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Kim Fredriksson (SD), Maria Chergui (V) och Arne Jonsson (C)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:408

§ 12
Försäljning av en blivande fastighet i Trumtorp,
Odlaren till Bovieran projekt Eskilstuna AB
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Köpekontrakt avseende försäljning av en blivande fastighet inom detaljplan för
Tunafors 1:1, del av Trumtorp, Odlaren, godkänns. Köpare är Bovieran projekt
Eskilstuna AB.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 11
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun avser att sälja
en blivande fastighet inom detaljplan för Tunafors 1:1, del av Trumtorp, Odlaren, till
Bovieran projekt Eskilstuna AB. Som grund för köpeavtalet finns ett
marktilldelningsavtal som upprättades hösten 2013. Bovieran projekt Eskilstuna AB
avser att uppföra flerbostadshus i form av sitt koncepthus.
Köpeskillingen för fastigheten är 4 939 117 kronor. En handpenning om 150 000
kronor betalades in år 2013. Gatukostnaden uppgår till 1 578 600 kronor och betalas
när bygglov beviljats. Anslutningsavgifter för vatten, dagvatten, avlopp, el, bredband
och fjärrvärme etcetera ingår inte i köpeskillingen. Fastigheten ska tillträdas då bygglov
beviljats för fastigheten och köpeskilling erlagts i samband med att startbesked erhålls.
När full betalning erlagts upprättar Eskilstuna kommun köpebrev. Uppfylls inte
villkoren eller om de uppfylls efter det att 2 år har gått från avtalstecknandet så återgår
köpet i sin helhet utan att parterna har rätt till något skadestånd eller annan ersättning.
Eskilstuna kommun åtar sig att sanera fastigheten så att föroreningar i jord ska
understiga de platsspecifika riktvärdena för området. Arbetet med saneringen
påbörjades hösten 2016 och slutfördes i september 2017. Bovieran projekt Eskilstuna
AB erhåller en hög med jordmassor från Eskilstuna kommun som blivit över vid
marksaneringen av området.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:702

§ 13
Ansökan om dispens för markbehållare för
sophantering i Sundbyholm
Beslut
1. Kommunstyrelsen medger dispens för nedgrävning av tio stycken sopbehållare
inom Sundbyholms park- och hamnområde.
2. Vid schaktarbetet ska handledningen Standard för skyddande av träd vid
byggnation följas och samråd ske med park- och naturavdelningen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Sundbyholms centrala delar är
kulturhistoriskt och visuellt känsliga och samtidigt intensivt utnyttjade för rekreation
och friluftsliv, men även för stora evenemang. Anläggningen med slottspark, hamn,
bad, café och restaurang ställer stora krav på kapacitet och flexibilitet när det gäller
hantering av allmänhetens sopor. För att få tillräckligt stor kapacitet och tillgänglighet
har kommunen valt att satsa på nedgrävda behållare, som är diskreta till sitt utseende,
men har stor volym.
Eftersom hamn, parkering, badplats och slottspark tillhör Sundbyholms naturreservat,
krävs dispens från förbudet att schakta och fylla ut mark. Dispensansökan från kulturoch fritidsförvaltningen gäller tio stycken behållare varav sex stycken bör placeras på
lämplig plats i hamnen. En utredning tillsätts som lämnar ett förslag på hur området
kring hamnparkering och angränsande del av parken ska utformas med hänsyn till de
olika funktioner som behöver finnas där. Handledningen Standard för skyddande av
träd vid byggnation ska följas. Schaktövervakning krävs av sakkunnig person från
park- och naturavdelningen. Dispensen är giltig i två år från beslutsdatum.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB kommer att bekosta de nya sopkärlen och
skriver nya sophämtningsavtal med kultur- och fritidsförvaltningen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden, park- och naturavdelningen
Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB/avfall
Länsstyrelsen i Södermanlands län
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KSKF/2017:678

§ 14
Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrifterna för Sundbyholms naturreservat Uppförande av panncentral - Sundbyholms Slott AB
Beslut
1. Kommunstyrelsen medger dispens från reservatsföreskrifterna för Sundbyholms
naturreservat för uppförande av panncentral, markarbeten för bergvärme och
nedtagning av en tall intill byggplatsen.
2. Som kompensation för den senare ska minst fem nya tallar med en stamdiameter av
minst 5 centimeter i brösthöjd planteras på lämplig plats inom fastigheten.
3. Vid grävarbetena ska handledningen Standard för skyddande av träd vid byggnation
följas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 29
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att ansökan gäller dispens från
byggförbud i reservatsföreskrifterna för Sundbyholms naturreservat för att uppföra en
panncentral med måtten 9,5 x 8,7 meter och en nockhöjd av cirka 6 meter. Ansökan
gäller även nedtagning av en tall intill byggplatsen. Kommunledningskontoret föreslår
att trädet får tas ner, eftersom det står så nära föreslagen byggnad att det kommer att
skadas av grävarbetena. Tallar är karaktärsträd på åsen och som sådana av värde för
naturreservatet. Som kompensation för att tallen tas bort ska minst fem nya tallar med
en stamdiameter av minst 5 centimeter i brösthöjd planteras på lämplig plats inom
fastigheten. Alla grävarbeten ska i övrigt utföras så att skador på träd och vegetation
inte uppkommer. En dispens är giltig i två år efter beslutsdatum.
I samband med bygget av panncentralen ska markarbeten utföras för att borra ner
bergvärmerör inom en yta av cirka 600 kvadratmeter. Detta ska kunna göras utan att
mark eller vegetation påverkas negativt enligt beskrivningen. Arbetena bekostas av
Sundbyholms slott och konferens AB.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Sundbyholms slott och konferens AB
Stadsbyggnadsnämnden, park- och naturavdelningen
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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KSKF/2017:703

§ 15
Avsiktsförklaring för samarbete mellan Eskilstuna
kommun och Energimyndigheten i projekt
Energicentrum
Beslut
Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Energimyndigheten i projekt
Energicentrum godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun och
Energimyndigheten bedriver tillsammans projektet Energicentrum. Projektet har
beviljats delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår mellan
den 1 juni 2017 och den 30 september 2020. I projektet finns ett behov av att klargöra
hur ansvarsfördelningen mellan de två organisationerna ska se ut under uppbyggnadsoch driftsfas på ett övergripande plan. Detta har hanterats i den avsiktsförklaring som
nu föreslås godkännas.
Avsiktsförklaringen beskriver ansvarsområden generellt och inom projektets fyra
huvudområden: Mötesplats och lokaler, Showroom Väster, Start up och
Kompetenshöjande insatser. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt bindande för någon
av parterna och kan komma att revideras vid behov under projektets gång.
Den ekonomiska kalkyl som finns för projektet avser uppbyggnad av verksamhet. För
detta har kommunen avsatt 5 408 724 kronor under perioden 1 juni 2017 till
30 september 2020. Dessa kostnader avser främst lönekostnader och vissa
konsultkostnader. Energimyndigheten går in med samma belopp och finansieringen
från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgår till 10 807 451 kronor. I
driftsfasen kommer det att kvarstå lönekostnader för projektledare och energi- och
klimatrådgivare. Utöver personalkostnader kommer hyreskostnader att uppstå för
kommunen samt kostnader för att skapa vissa gemensamhetsytor i Energicentrum
såsom konferens- och utbildningsytor, reception, showroom och öppen mötesplats.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Göran Gredfors (M), Arne Jonsson (C) och Maria Chergui (V)
yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Energimyndigheten
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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KSKF/2018:32

§ 16
Svar på skrivelse med begäran om granskning av
kultur- och fritidsnämnden m.m.
Beslut
Kommunledningskontorets förslag till svar på skrivelsen med begäran om granskning
av kultur- och fritidsnämnden m.m. antas.

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunstyrelsen har den 16
november 2017 mottagit en skrivelse där det bland annat föreslås att en utredning ska
göras av kultur- och fritidsnämndens hantering av en specifik fråga.
Av svaret framgår att det inte är kommunstyrelsens uppgift att granska kultur- och
fritidsnämndens hantering av frågan. I och med att avsändaren har vänt sig till en
annan myndighet (kommunstyrelsen) än den som har uppdraget att granska
nämndernas verksamhet föreslår kommunledningskontoret att avsändaren istället ska
hänvisas till kommunens revisorer.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Annelie Klavins Nyström (M), Maria Chergui (V),
Kim Fredriksson (SD) och Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Kultur- och fritidsnämnden
Skrivelsens avsändare
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KSKF/2017:328

§ 17
Svar på motion om att få fler bilpooler att etablera
sig i Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att kommunfullmäktige beslutade den
27 april 2017, § 138, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har därefter remitterats till stadsbyggnads-nämnden för yttrande.
Motionsställaren Kim Fredriksson (SD) vill att tjänstemän aktivt arbetar för att fler
bilpooler etablerar sig i Eskilstuna kommun. Förslaget är att kommunen erbjuder
centrumnära parkeringsplatser till privata bilpoolsaktörer eller på andra sätt arbetar för
att fler bilpooler ska etablera sig i Eskilstuna och att kommunens tjänstemän arbetar
för att få fler intresserade av bilpooler.
Stadsbyggnadsförvaltningen har en mobilitetsgrupp vars uppdrag är att öka andelen
hållbara transporter. En del av arbetet är att minska behovet av egen bil, exempelvis
genom att få större tillgång till bilpooler och förvaltningen arbetar aktivt med att
uppmuntra till fler bilpoolsbilar. Arbetet skulle kunna intensifieras men i nuläget
bedömer förvaltningen inte att det är kommunens arbete som begränsar utvecklingen
av bilpooler. Städer där bilpooler har en större marknadsandel har ofta en mer
ansträngd parkeringssituation än Eskilstuna och högre långtidstaxa för parkeringar
vilket gör att bilpooler där blir mer attraktivt och fördelaktigt jämfört med eget
bilägande.
I en studie genomförd 2015 gjordes en enkätundersökning med boende i två
centrumnära nybyggda bostadsområden i Eskilstuna där frågor ställdes om
bilpoolsanvändande. Studien visade att intresset för att använda en bilpool inom
600 meter från bostaden var lågt. 5 procent av respondenterna kunde tänka sig att
göra sig av med den egna bilen och istället använda bilpool.
Att reglera parkeringar för enbart bilpoolsbilar på allmän platsmark är i dag förbjudet,
däremot går det bra på kvartersmark. När det gäller fria parkeringsplatser har
stadsbyggnadsförvaltningen under flera år erbjudit bilpoolsföretaget sådana och de får
tillgång till parkeringsplatser på kvartersmark till ett rabatterat pris.
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Eskilstuna tillämpar en flexibel P-norm vid nybyggnation. Ett sätt för exploatören att
hålla nere parkeringstalet är genom att erbjuda de boende del i en bilpool. Det pågår
även ett samarbete med Sörmlandstrafiken för att ta fram ett nytt reskort, Grönt
respass, där både bilpool och kollektivtrafik ingår. Eskilstuna kommun informerar
också nyinflyttade om tillgängliga bilpooler och kollektivtrafik.
Kommunledningskontoret delar stadsbyggnadsnämndens uppfattning att mot denna
bakgrund förklaras motionen besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande att
motionen förklaras besvarad.
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag att
motionen förklaras besvarad.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.
______
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§ 18
Svar på motion om avloppshantering för
campingfordon
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen förklaras besvarad.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 18
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Ronny Ilhag (MP) och Magnus
Arreflod (MP) har lämnat in en motion om avloppshantering för campingfordon.
Motionärerna yrkar på att Eskilstuna kommun möjliggör att allmänhet med
campingfordon på ett miljövänligt och tillgängligt sätt kan tömma gråvatten eftersom
det saknas möjligheter till detta i Eskilstuna kommun. Motionärerna föreslår en
tömningsstation i anslutning till exempelvis Ekeby reningsverk gärna kombinerat med
möjlighet att mot avgift fylla på färskvatten.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljö- och räddningstjänstnämnden,
Eskilstuna Energi och Miljö AB och kultur- och fritidsnämnden.
Miljö- och räddningstjänstnämnden har föreslagit att motionen bifalles. Nämnden
anser att det är viktigt att gråvatten från kök, dusch och tvätt hanteras på ett
miljöriktigt sätt även om vattnet inte är lika förorenat som svartvatten från toaletten.
Eskilstuna Energi och Miljö AB:s styrelse har skickat sitt yttrande till Eskilstuna
Kommunföretag AB som har behandlat frågan på sitt styrelsesammanträde den 29 maj
2017. Eskilstuna Kommunföretag AB har föreslagit att motionen avslås på grund av
att en sådan anläggning enligt vattentjänstlagen inte får belasta VA-kollektivet.
Byggnation av en mottagningsanläggning skulle innebära kostnader och den skulle
behöva byggas utanför nuvarande anläggning. Vid en framtida byggnation för
mottagning av externslam skulle en mottagningsplats kunna tas med i planeringen om
en lösning skapas för hur kostnaderna ska täckas.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad eftersom
möjligheten att tömma gråvatten finns på Österby camping i Näshulta sedan mars
2017 och en liknande lösning är på gång på Mälarbadens camping som är under
Torshälla stads nämnds ansvar. För tillfället har kultur- och fritidsnämnden inga
resurser att bygga ytterligare tömningsstationer.
Kommunledningskontoret anser att med två tömningsplatser för gråvatten finns det
möjligheter till miljöriktig hantering av avloppsvatten i Eskilstuna kommun. De
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centrala campingarna, Vilsta och Parken Zoo är inte kommunägda och därmed
utanför kommunens rådighet. Kommunledningskontoret föreslår att motionen anses
besvarad.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag innebärande att
motionen förklaras besvarad.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) yrkande om att bifalla kommunledningskontorets förslag
innebärande att motionen förklaras besvarad.
• Kim Fredrikssons (SD) yrkande om att bifalla motionen.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande att motionen förklaras besvarad.
______
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KSKF/2017:519

§ 19
Svar på motion om en neutral klädpolicy för
Eskilstuna kommun
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet att avslå hans tilläggsyrkande.
Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).

Ärendebeskrivning
Kim Fredriksson (SD) har den 19 september 2017 lämnat in en motion om en
neutral klädpolicy för Eskilstuna kommun som innebär att personalen inte får bära
religiösa, politiska eller filosofiska symboler.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2017 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens personalutskott behandlade ärendet den 15 december 2017, § 70.
Personalutskottet föreslog att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet den 23 januari 2018. I anslutning
till beredning av ärendet föreslogs ett förtydligande i svaret på motionen.
Kommunstyrelsen anser att Eskilstuna kommun ska präglas av respekt för allas
olikheter och åsikter. Fokus ligger på kvalitet i det goda mötet mellan anställda i
kommunen och medborgarna, säkerhet för de medborgare/invånare som har kontakt
med Eskilstuna kommuns olika verksamheter och för medarbetarnas arbetsmiljö.
Eskilstuna kommun har inte någon specifik policy/rutin för kläder eller religiösa
symboler. Så länge inte klädsel påverkar tjänsternas kvalitet eller säkerhet inom ramen
för gällande lagstiftning och etiska riktlinjer ska medarbetare inom Eskilstuna kommun
behandlas likvärdigt. En klädpolicy skulle kunna införas, men i dagsläget finns inte
behovet.
Att införa föreslagen policy eller regel kan vara en indirekt diskriminering. En regel
som framstår som neutral men som kan komma att särskilt missgynna personer med
ett visst kön, viss könsidentitet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss
funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) och Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag innebärande att motionen avslås.
Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ett tillägg
innebärande
Att kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram övergripande riktlinjer eller klädpolicy för
vilka regler som gäller för arbetsklädsel inom kommunens verksamheter (bilaga B).
Mikael Edlund (S), Ingrid Escobar (-) och Maria Chergui (V) yrkar avslag på Niklas
Frykmans (L) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag, innebärande att motionen avslås.
• Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
• Niklas Frykmans (L) yrkande om tillägg.
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att avslå Niklas Frykmans (L)
tilläggsyrkande.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla
kommunledningskontorets förslag mot Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om
att bifalla motionen. Därefter ställer ordföranden proposition på Niklas Frykmans (L)
tilläggsyrkande mot Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om att avslå
tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar
att bifalla kommunledningskontorets förslag, innebärande att motionen avslås, samt
att avslå Niklas Frykmans (L) tilläggsyrkande.
______
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KSKF/2017:393

§ 20
Svar på medborgarförslag - Inrätta allmänt
duschrum i Eskilstuna
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att den 29 maj 2017 har ett
medborgarförslag lämnats in om att inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna kommun.
Förslagsställaren menar att behovet är stort och att det skulle kunna nyttjas av såväl
EU-medborgare som hemlösa och turister.
Allmänna duschar finns i flera kommuner. Samtliga befintliga lösningar verkar vara
förknippade med en mindre avgift. Till exempel kan det vara duschar vid en
gästhamn, tågstation eller kommunala badanläggningar. Gemensamt är att de verkar
vara belägna i anslutning till annan bemannad verksamhet.
I Eskilstuna kommuns regi finns inga allmänna duschar. Det finns inte heller planerat
att göra några ombyggnationer i anslutning till någon av kommunens anläggningar för
att inrätta en sådan. Förutsättningar som skulle behöva lösas, utöver investering, är
driftsansvar som till exempel tillsyn och lokalvård. I dagsläget är det kultur- och
fritidsförvaltningen som ansvarar för idrottsanläggningar och arenor, och Eskilstuna
Kommunfastigheter AB för lokalvården.
I Eskilstuna erbjuder Eskilstuna Stadsmission möjlighet till dusch.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
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KSKF/2017:386

§ 21
Remiss av förslag - Revidering av de lokala
ordningsföreskrifterna för Eskilstuna kommun
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter, med
de tillägg och ändringar i 11 § och 20 § som framgår av Jimmy Janssons (S) med
fleras yrkande, remitteras till Polismyndigheten, samtliga nämnder, Eskilstuna
Innerstad AB, Fastighetsägarna MittNord, Eskilstuna Kommunföretag AB och
Stadmissionen i Eskilstuna. Remissinstanserna ges möjlighet att yttra sig över
förslaget.
2. Yttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 21 mars 2018.

Reservationer
Niklas Frykman (L) och Ingrid Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet att
bifalla Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande.
Maria Chergui (V) reserverar sig emot beslutet att bifalla Jimmy Janssons (S) med
fleras tilläggsyrkande. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V) reserverar sig muntligt emot beslutet om remissinstanser till förmån
för eget förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 21
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att en kommun kan utfärda lokala
ordningsföreskrifter som komplement till bestämmelserna i ordningslagen, dels för att
upprätthålla ordningen på offentlig plats, samt dels för att i viss utsträckning reglera
hanteringen av fyrverkerier och annan pyroteknik. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om lokala ordningsföreskrifter, men beslutet kan upphävas av länsstyrelsen
om det bedöms strida mot ordningslagen.
Den senaste revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna beslutades av
kommunfullmäktige den 27 april 2017, § 113. I det beslutet fick kommunstyrelsen
också i uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna i dess helhet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter, vilka
föreslås skickas på remiss för att inhämta synpunkter. Förslaget omfattar bland annat
ytterligare områden i kommunen som ska jämställas med offentlig plats, ett utökat
campingförbud och ytterligare begränsning av de tider det är tillåtet att använda
fyrverkerier och annan pyroteknik. Det föreslås också att det område i Eskilstuna
tätort där förtäring av alkohol inte är tillåten på offentlig plats ska utökas och att de
undantag som finns från detta ska minskas i omfattning.
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Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, med följande
tillägg:
11 § i remissförslaget till lokala ordningsföreskrifter får lydelsen:
"Ambulerande försäljning och passiv pengainsamling".
En ny bestämmelse införs genom 11e) § som får följande lydelse:
"För passiv pengainsamling krävs polisens tillstånd inom följande geografiska
områden: Eskilstuna Centrum (bilaga 5), Tuna-Parks handelsområde (bilaga 6),
Folkesta - Handelsområde (bilaga 7), Ekängen inklusive handelsområde och
idrottsanläggning (bilaga 8), Skiftinge - Handelsområde (bilaga 9) samt Sveaplans
Handelsområde (bilaga 10) och området runt Mälarsjukhuset (bilaga 11)"
20 § i remissförslaget till lokala ordningsföreskrifter får följande lydelse:
"Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 2-7 §§, 8a §, 9-10 §§,
11 a, e§ , 12-13 §§, 14 b,c, d § och 15-18 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap.
22 § 2 stycket i ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om
föreläggande och förverkande.
Tilläggsyrkandet med tillhörande motivering framgår i sin helhet i bilaga B.
Göran Gredfors (M), Arne Jonsson (C), Marie Svensson (S), Ulf Ståhl (M), Madeléne
Tannarp (M), Kim Fredriksson (SD) och Anton Berglund (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag samt till Jimmy Janssons (S) tilläggsyrkande.
Maria Chergui (V), Niklas Frykman (L) och Ingrid Escobar (-) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag samt avslag på Jimmy Janssons (S) med fleras
tilläggsyrkande.
Jimmy Jansson (S) yrkar tillägg av följande remissinstanser, Eskilstuna Innerstad AB,
Fastighetsägarna MittNord och Eskilstuna Kommunföretag AB.
Maria Chergui (V) yrkar på att även remittera ärendet till Eskilstuna Stadmission och
Hyresgästföreningen.
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till Maria Cherguis (V) förslag om att remittera ärendet
till Stadsmissionen i Eskilstuna.
Göran Gredfors (M) yrkar avslag på Maria Cherguis (V) förslag om att remittera
ärendet till Hyresgästföreningen.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
• Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande.
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Maria Cherguis (V) med fleras förslag om avslå Jimmy Janssons (S) med fleras
tilläggsyrkande.
Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att lägga till Eskilstuna Innerstad AB,
Fastighetsägarna MittNord och Eskilstuna Kommunföretag AB som
remissinstanser.
Maria Cherguis (V)förslag om att även remittera ärendet till Eskilstuna
Stadmission och Hyresgästföreningen.
Niklas Frykmans (L) yrkande om att bifalla Maria Cherguis (V) förslag om att
remittera ärendet till Eskilstuna Stadmission.
Göran Gredfors (M) yrkande om att avslå Maria Cherguis (V) förslag om att
remittera ärendet till Hyresgästföreningen.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att han först ställer
proposition på kommunledningskontorets förslag med undantag för 11 § och 20 §, där
det finns yrkande om tillägg och ändringar. Därefter föreslår han att kommunstyrelsen
ska ta ställning till Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande, där bifall ställs mot
avslag. Till sist ställer han proposition på Jimmy Janssons (S) och Maria Cherguis (V)
yrkanden om ytterligare remissinstanser.
Ordföranden finner inledningsvis att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningskontorets förslag med undantag för 11 § och 20 §. Ordföranden
ställer därefter proposition på Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande mot
avslag på densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

Omröstning
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande, röstar JA.
Den som vill avslå tilläggsyrkandet, röstar NEJ.
Ledamöter med rösträtt
Ja
Nej
Avstår
Sarita Hotti (S)
X
Mikael Edlund (S)
X
Marie Svensson (S)
X
Mona Kanaan (S)
X
Madeléne Tannarp (M)
X
Annelie Klavins Nyström (M)
X
Göran Gredfors (M)
X
Ulf Ståhl (M)
X
Arne Jonsson (C)
X
Ingrid Escobar (-)
X
Maria Chergui (V)
X
Niklas Frykman (L)
X
Kim Fredriksson (SD)
X
Anton Berglund (SD)
X
Jimmy Jansson (S), ordförande
X
Summa
12
3
0
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Omröstningsresultat
Med 12 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras tilläggsyrkande mot 3
NEJ-röster för avslag på tilläggsyrkandet, finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande att bifalla
tilläggsyrkandet.

Propositionsordning fortsättning
Ordföranden ställer proposition på Jimmy Janssons (S) yrkande om ytterligare
remissinstanser samt Maria Cherguis (V) yrkande om att även Eskilstuna Stadsmission
ska vara remissinstans och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandena. Därefter
ställer ordföranden proposition på Maria Cherguis (V) yrkande om att lägga till
Hyresgästföreningen som remissinstans, där bifall ställs mot avslag. Ordföranden
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Maria Cherguis (V) yrkande.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
Polismyndigheten
Samtliga nämnder
Eskilstuna Innerstad AB
Fastighetsägarna MittNord, Eskilstuna
Eskilstuna Kommunföretag AB
Eskilstuna Stadsmission
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KSKF/2017:431

§ 22
Återrapportering av nämndinitiativ- Porta tafsande
män från nöjeslivet i Eskilstuna
Beslut
Återrapporten läggs till handlingarna.

Reservation
Niklas Frykman (L) reserverar sig emot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga).

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Niklas Frykman (L) har den 10 juli
2017 inkommit med ett initiativ i kommunstyrelsen om att porta tafsande män från
nöjeslivet i Eskilstuna. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 5 september 2017,
§ 180, beslutat att initiativet ska remitteras till Trygga Eskilstuna för vidare hantering.
Initiativtagaren yrkar på att kommunstyrelsen ger Trygga Eskilstuna i uppdrag att
samla polis och relevanta aktörer inom Eskilstunas restaurang- och nöjesliv till
gemensamt agerande emot sexuella ofredanden med syfte att införa nolltolerans emot
sexuella ofredanden i nöjeslivet. Aktörerna ska uppmanas att komma överens om hur
den som begår sexuella ofredanden ska kunna portas från nöjeslivet i Eskilstuna.
Vidare yrkar initiativtagaren på att kommunstyrelsen ger Trygga Eskilstuna i uppdrag
att arbeta in åtgärder emot sexuella ofredanden i samverkansöverenskommelsen med
polisen samt i genomförandeplanen för densamma.
Initiativet har diskuterats med ordförande och ledningsgrupp i Trygga Eskilstuna. En
kommun har inte rådighet att bestämma över restauranger eller nöjeslivet.
Samverkansöverenskommelsen med polisen är nyligen reviderad, vilket gör att
initiativets förslag till åtgärd får hitta andra sammanhang. Frågan kan lyftas i befintliga
samverkansforum, som exempelvis Eskilstuna innerstad, som i dagsläget har
kontinuerlig kontakt med nöjeslivets representanter samt representant från polisen.
Ytterligare ett exempel är att få in frågan mer strukturerat i utbildningen för
ordningsvakter, som polismyndigheten ansvarar för. Frågan kan också tas med som en
del i utbildningen som ordnas inom ramen för Ansvarsfull alkoholservering där
personal från krogarna deltar.
Kommunledningskontoret har börjat planera hur ett arbete kan läggas upp för att
initiera ”En kommun fri från våld”. I det arbetet kommer det att behövas samarbete
med restauranger och nöjeslivet i Eskilstuna kommun och förutsättningar skapas för
ett samlat och ett mer aktivt arbete med många olika aktörer.
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Yrkanden
Niklas Frykman (L) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
Trygga Eskilstuna
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KSKF/2017:632

§ 23
Återrapportering av nämndinitiativ - Sexuella
trakasserier ska tas upp vid arbetsplatsträffar på alla
arbetsplatser
Beslut
Återrapporten läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Maria Chergui (V) har den 30 oktober 2017 inkommit med ett initiativ i
kommunstyrelsen om att sexuella trakasserier ska tas upp vid arbetsplatsträffar på alla
arbetsplatser. Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 7 november 2017, § 279
beslutat att initiativet ska remitteras till personalutskottet för beslut och
återrapportering ske till kommunstyrelsen. Personalutskottet fattade beslut i ärendet
den 15 december, § 71.
Eskilstuna kommun verifierar och styrker initiativet att sexuella trakasserier inte får
förekomma och tar allvarligt på det om det skulle förekomma. Eskilstuna kommun ska
präglas av respekt och tydlighet för alla medarbetare och invånare i kommunen och
arbetar med denna viktiga fråga i många olika sammanhang. Medarbetare och invånare
ska känna sig trygga i kommunen och i kontakten med Eskilstuna kommun.
Eskilstuna kommun har under många år arbetat systematiskt med att förebygga, öka
kunskapen och medvetandegöra medarbetare och chefer om dessa frågor.
Om/när det blir aktuellt följs Rutin för kränkande särbehandling där det finns
vägledning om hur man hanterar fall av kränkningar och trakasserier. I
förvaltningarnas jämställdhets- och mångfaldsplaner 2017-2019 finns olika aktiviteter
när det gäller att synliggöra till exempel jargonger och kulturer. Det finns
informationsinsatser, diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.
Innehållet i utbildningen Modigt medarbetarskap finns med som ett verktyg. Externt
pågår också mycket arbete, till exempel Eskilstuna – en fristad för kvinnor samt Mäns
våld mot kvinnor. På arbetsplatsträffar är det obligatoriskt att alla medarbetare ska ha
gått igenom materialet kring Mäns våld mot kvinnor. Det följs sedan upp i Eskilstuna
kommuns kompetensverktyg.
I Eskilstuna kommuns arbetsmiljöutbildning som alla chefer ska gå finns ett avsnitt
om diskriminering och hur man förebygger, utreder och hanterar diskriminering. Även
i kommunens utbildning i HBTQ frågor finns sexuella trakasserier med.
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I Eskilstuna kommuns medarbetarundersökningar finns frågan med om kränkande
särbehandling och visar att det förekommer och där pågår ett arbete både på
förvaltningarna och centralt.
Under 2018 ska en kommunövergripande handlingsplan med fokus på främjande och
förebyggande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna tas fram och även
medarbetardokument och ledarskapsdokument ska omarbetas. I dessa dokument
kommer kommunen vara tydligare i värderingsfrågorna.
Enligt skollagen 6 kap och diskrimineringslagen 2 kap ska åtgärder och förebyggande
arbete mot kränkande särbehandling finnas. I Stålforsskolans handlingsplan 2016-2017
finns exempel på vad det kan vara: beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller
bilder som är sexuellt anspelande. Inom äldrevården finns Rutin för att förebygga, upptäcka
och agera vid våld och övergrepp i nära relationer mot brukare i verksamheter som diskuteras på
arbetsplatsträffar.
En dialog har förts i Eskilstuna kommuns ledningsgrupp kring #metoo och ett mejl
skickades ut från HR direktören till gruppen, som tar diskussionen vidare i sina
respektive ledningsgrupper. Eskilstuna kommuns förebyggande arbete både när det
gäller det interna arbetet och arbetet för medborgarna präglas av respekt, tydlighet och
professionalism. Eskilstuna kommun kommer inte att hantera detta som en
engångshändelse (#metoo) utan som ett långsiktigt, uthålligt och systematiskt arbete
med att förändra oönskade kulturer.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, HR
Kommunstyrelsen, personalutskottet
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KSKF/2017:675

§ 24
Svar på remiss - Betänkandet: En gemensam bild av
bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 9 januari 2018 över
delbetänkandet En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet, SOU 2017:73, antas.
2. Yttrandet skickas till Näringsdepartementet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att regeringen har tillsatt en särskild
utredare med uppdrag att utreda hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet
ska påverka kommunal planering. Förslaget innebär en del författningsändringar,
främst i syfte att förtydliga kopplingen mellan kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning och översiktsplanen. Dessa författningsförändringar bedöms inte
ha någon större betydelse för Eskilstuna, eftersom de framförallt förtydligar de krav
som redan idag finns, och som Eskilstuna kommun uppfyller. Dock har Eskilstuna
kommun synpunkter på lämpligheten i att införa detaljerade hänvisningar i plan- och
bygglagen, så som utredningen föreslår. Utredningen föreslår också att regionerna
övertar länsstyrelsens uppgift att verka för samordning mellan kommuner i frågor om
bostadsförsörjning. Dessutom ges Boverket i uppdrag att beräkna behovet av tillskott
av bostäder i hela landet och presenterar resultaten på länsnivå, som ska ligga till
underlag för regionernas dialoger. I dessa frågor uttrycker Eskilstuna kommun
följande synpunkter:
- De underlag Boverket tar fram bör finnas nedbrutna på kommunnivå, så att de
kan användas även inom andra regionala samarbeten än på länsnivå. För
Eskilstunas del kan det till exempel bli aktuellt inom ramen för 4Mälarstäder.
- Om regionförbundet övertar länsstyrelsens uppgift att verka för samordning
mellan kommuner i bostadsförsörjningsfrågor, så är det viktigt att detta inte
resulterar i parallella processer, utan att hela dialogen flyttas till regionen.
Eskilstuna kommun uttrycker i yttrandet också betänkligheter kring Bostadsplaneringskommitténs förslag om en obligatorisk fysisk planering på regional nivå med
regionerna som ansvariga. Eskilstuna kommun anser att lagstiftningen skulle behöva
vara mer flexibel än så för att kunna följa, och stödja de funktionella samband som
finns. Till sist efterfrågar Eskilstuna kommun också att utredningens fokus på antal
bostäder kompletteras med fler statliga initiativ och vägledning i bostadsförsörjningens
mer kvalitativa delar, till exempel matchningsproblematiken och trenden mot fysisk
segregation.
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I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret samrått med
stadsbyggnadsförvaltningen.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) och Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Näringsdepartementet
Stadsbyggnadsnämnden
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KSKF/2017:697

§ 25
Svar på remiss - förslag till nationell avfallsplan och
avfallsförebyggande program 2018-2023
Beslut
1. Kommunledningskontorets förslag till yttrande daterat den 28 december 2017 antas.
2. Yttrandet skickas till Naturvårdsverket.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 28
december 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Naturvårdsverket har tagit fram
förslag till ny nationell avfallsplan och avfalls-förebyggande program 2018-2023.
Förslaget innehåller prioriteringar, men inte några förslag på nya mål, åtgärder eller
goda exempel. Istället fokuserar handlingsplanen på att det redan pågående arbetet
fortsätter. En förändring är att den nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande
program nu är samlade i ett dokument. Det långsiktiga målet är en cirkulär ekonomi
där avfall i princip inte uppstår. Samtidigt beräknas det icke-farliga avfallet att växa
och dagens konsumtion är uppbyggd kring snabb förbrukning av råvaror. Förslaget
lyfter fram ett antal områden som matsvinn, plastavfall, textilier, avfallsförebyggande
styrmedel och åtgärder som till exempel skatter och innovation. Förslaget noterar att
vissa avfallslag som till exempel plast är en handelsvara och behandling av dessa styrs
mer av marknadskrafter än befintliga styrmedel.
Eskilstuna kommun ser positivt på förslaget, men det har för lite fokus på design av
varor. Hållbar design skulle avsevärt kunna minska problem längre fram i
avfallskedjan. En produkt som designas för att kunna återbrukas eller återvinnas bidrar
tydligt till förebyggande av avfall och resurshushållning. De ekonomiska styrmedlen
som finns idag är inte heller tillräckligt kraftfulla att styra materialströmmarna mot
kretslopp. Mer forsking och innovation behövs inom detta område. Eskilstuna
kommun anser också att det finns ett stort behov att få en lagstiftning som leder till ett
effektivt omhändertagande av övergivna båtar.
Eskilstunas kommunfullmäktige har den 14 december 2017, § 316, tagit ett beslut om
en ny avfallsplan som har fokus på avfallsförebyggande, kretslopp av material,
minskad nedskräpning och den syftar till att minska avfallets negativa effekter på
människornas hälsa och miljö. Kommunen arbetar aktivt med cirkulär ekonomi till
exempel i form av en återbruksgalleria och genom sitt deltagande i flera projekt om
plast. Kommunens målsättningar inom avfallshantering och avfallsförebyggande ligger
i linje med förslaget.
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Synpunkter för yttrandet har inhämtats från Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
Eskilstuna Kommunföretag AB
Naturvårdsverket
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KSKF/2017:721

§ 26
Svar på remiss - Förslag till handlingsplan för
Hjälmaren 2018-2021
Beslut
Handlingsplanen för Hjälmaren 2018-2021 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att arbetsgruppen för Hjälmaren har
tagit fram en handlingsplan för Hjälmaren för åren 2018-2021. Syftet är att minska
övergödningen, vilket är Hjälmarens största miljöproblem. Handlingsplanen innehåller
både mål och genomförandestrategi.
Handlingsplanen ska finansieras av medlemmar i Hjälmarens vattenråd. För att minska
kostnaderna avser Hjälmarens Vattenvårdsförbund, som också är vattenråd, att ansöka
om LOVA-bidrag (50 procent) hos Länsstyrelsen i Örebro för hela projekttiden.
Hjälmaren är en viktig vattenförekomst för Eskilstuna kommun. Sjön är viktig inte
endast för kommunens dricksvattenförsörjning, men också för friluftsliv och
rekreation. I Eskilstuna är Hjälmaren också utpekad som vattenområde av riksintresse
för yrkesfisket. Vattenkvalitén i Hjälmaren påverkar naturligtvis också vattenkvalitén i
Eskilstunaån, Mälaren och slutligen i Östersjön.
Eskilstuna kommun ställer sig positiv till projektet och att det finns en konkret
handlingsplan, vilken är det första steget mot konkret och brett samarbete för att
förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren. Det är positivt att handlingsplanen syftar till ett
läns- och kommunövergripande samarbete.
Eskilstuna kommuns del av handlingsplanen finansieras från kommunstyrelsens
ordinarie ram.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2017:666

§ 27
Svar på remiss - Förslag till vattenförsörjningsplan
för Stockholms län
Beslut
1. Kommunledningskontorets yttrande, daterat den 9 januari 2018, antas.
2. Yttrandets skickas till Länsstyrelsen i Stockholm.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 9
januari 2018. Av skrivelsen framgår bland annat att Eskilstuna kommun är positiv till
att Stockholms län har tagit fram ett förslag till regional vattenförsörjningsplan.
Eskilstuna är en av kommunerna som ser Mälaren som resurs, inte bara för
drickvattenproduktion utan också för till exempel rekreation.
Förslaget kommer fram till att Mälaren också i fortsättningen ska vara huvudresursen
för dricksvattenförsörjningen i Stockholms län. Befolkningen och behovet för vatten
kommer att öka i Stockholms län, vilket sätter på fokus på vattenkvalitén i Mälaren
och på olika intressen för användning av Mälaren.
Enligt vattendirektivet och Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt
ansvarar kommunerna delvis för att säkerställa att vattenkvalitén inte försämras i våra
vattenförekomster. För Mälaren innebär detta ett behov av bred samverkan mellan alla
som påverkar sjön.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
______
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholm
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad
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KSKF/2016:279, KSKF/2017:589, KSKF/2017:659, KSKF/2017:662,
KSKF/2016:120, KSKF/2016:569, KSKF/2017:64, KSKF/2017:63,
KSKF/2017:36, KSKF/2017:61, KSKF/2017:20, KSKF/2017:701,
KSKF/2017:699, KSKF/2017:700, KSKF/2017:37, KSKF/2017:453,
KSKF/2017:335, KSKF/2017:191, KSKF/2017:542, KSKF/2017:541,
KSKF/2017:585, KSKF/2017:568, KSKF/2017:53, KSKF/2017:526,
KSKF/2017:52, KSKF/2017:179, KSKF/2018:27, KSKF/2018:28,
KSKF/2018:34, KSKF/2017:698

§ 28
Anmälan av delegationsbeslut i januari 2018
Beslut
1. KSKF/2017:589 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remiss Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och solfångare i
PBL
Kommunledningskontoret har den 19 januari 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över remiss av Boverkets rapport 2017:26 Altaner, solcellspaneler och
solfångare i plan och bygglagen, som anmäls och läggs till handlingarna.
2. KSKF/2017:662 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remiss – Förslag till myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om vilka
kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för
utbildning inom yrkeshögskolan
Kommunledningskontoret har den 5 december 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över ett förslag till myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om
vilka kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom
yrkeshögskolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2017:698 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remiss - Ett regionalt utvecklingsansvar Ds 2017:61
Kommunledningskontoret har den 19 januari 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över remiss av departementspromemorian Ett regionalt
utvecklingsansvar (Ds 2017:61), som anmäls och läggs till handlingarna.
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4. KSKF/2017:659 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Yttrande över
remiss - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
konsulentverksamheter
Kommunledningskontoret har den 5 december 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om ett
yttrande över remiss Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
konsulentverksamheter, som anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2016:279 – Ordförandebeslut i brådskande ärende – Anställning av
politiska sekreterare mandatperioden 2015-2018
Kommunledningskontoret har den 13 december 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett ordförandebeslut i brådskande ärende om
anställning av politiska sekreterare mandatperioden 2015-2018, som anmäls och
läggs till handlingarna.
6. KSKF/2016:120 Godkännande av avtal om överlåtelse för del av fastigheten
Tunafors 1:6
Kommunledningskontoret har den 2 januari 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett godkännande av avtal om överlåtelse för del av
fastigheten Tunafors 1:6 inom Gredby bangårdsområde med tillhörande avtal om
överlåtelse, som anmäls och läggs till handlingarna.
7. KSKF/2016:569 Godkännande av köpekontrakt avseende del av fastigheten
Fristaden 1:31
Kommunledningskontoret har den 30 mars 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande ett godkännande av köpekontrakt om del av fastigheten
Fristaden 1:31 mellan Lokvagnen i Eskilstuna AB och Eskilstuna kommun med
köpekontrakt tillhörande ärendet, som anmäls och läggs till handlingarna.
8. KSKF/2017:64 – Delegationsrapport om upplåning juli-september 2017
Kommunledningskontoret har den 12 januari 2018 inkommit med en
delegationsrapport om upplåning för juli-september 2017, som anmäls och läggs
till handlingarna.
9. KSKF/2017:64 – Delegationsrapport om upplåning oktober-december 2017
Kommunledningskontoret har den 12 januari 2018 inkommit med en
delegationsrapport om upplåning för oktober-december 2017, som anmäls och
läggs till handlingarna.
10. KSKF/2017:63 – Delegationsrapport om utlåning juli-september 2017
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2018 inkommit med en
delegationsrapport om utlåning för juli-september 2017, som anmäls och läggs till
handlingarna.
11. KSKF/2017:63 – Delegationsrapport om utlåning oktober-december 2017
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Kommunledningskontoret har den 11 januari 2018 inkommit med en
delegationsrapport om utlåning för oktober-december 2017, som anmäls och
läggs till handlingarna.
12. KSKF/2017:36 – Delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser julidecember 2017
Kommunledningskontoret har den 10 januari 2018 inkommit med en
delegationsrapport om hyres- och arrendeupplåtelser för juli-december 2017, som
anmäls och läggs till handlingarna.
13. KSKF/2017:61 Avrapportering Borgen 2017
Kommunledningskontoret har den 12 januari 2018 inkommit med en
avrapportering gällande borgen 2017 för ett låneavtal mellan Eskilstuna
Kommunföretag AB och Kommuninvest, som anmäls och läggs till handlingarna.
14. KSKF/2018:34 – Anmälan till nämnd utifrån beslut fattade med stöd av
nämnddelegationen till tjänstemän på kommunledningskontoret att
tillsätta personal
Kommunledningskontoret har den 11 januari 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande en anmälan till kommunstyrelsen utifrån beslut fattade
med stöd av nämnddelegationen till tjänstemän på kommunledningskontoret att
tillsätta personal avseende anställningar på kommunledningskontoret 2017, som
anmäls och läggs till handlingarna.
15. KSKF/2017:20 – Finskt förvaltningsområde 2017
Kommunledningskontoret har den 20 mars 2017, 21 mars 2017, 6 juli 2017, 22
september 2017, 2 november 2017, 27 december 2017 och den 9 januari 2018
fattat beslut om ansökningar om fördelning av statsbidrag för finskt
förvaltningsområde 2017. Delegationsbesluten anmäls och läggs till handlingarna.
16. KSKF/2017:701 – Svar på remiss om ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, Mellanskog ekonomisk förening
Kommunledningskontoret har den 28 december 2017 fattat beslut om att inte
yttra sig över remiss om ansökan om utvidgning av tillstånd för utökad
kameraövervakning, Mellanskog ekonomisk förening. Delegationsbeslutet med
tillhörande handlingar anmäls och läggs till handlingarna.
17. KSKF/2017:699 – Svar på remiss om ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, Eskilstuna tingsrätt
Kommunledningskontoret har den 28 december 2017 fattat beslut om att inte
yttra sig över remiss om ansökan om tillstånd för kameraövervakning, Eskilstuna
tingsrätt. Delegationsbeslutet med tillhörande handlingar anmäls och läggs till
handlingarna.
18. KSKF/2017:700 – Svar på remiss om ansökan om tillstånd till
kameraövervakning, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
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Kommunledningskontoret har den 28 december 2017 fattat beslut om att inte
yttra sig över remiss om ansökan om tillstånd för kameraövervakning, Eskilstuna
Strängnäs Energi och Miljö AB. Delegationsbeslutet med tillhörande handlingar
anmäls och läggs till handlingarna.
19. KSKF/2017:37 – STIGA Sports Arena – kriterier för evenemangsfond
Kommunledningskontoret har den 15 januari 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande kriterier för evenemangsfonden för STIGA Sports AB,
som anmäls och läggs till handlingarna.
20. KSKF/2017:453 – Beslut om landsbyggnadsutvecklingsbidrag 2017
Kommunledningskontoret har den 12 januari 2018 inkommit med beslut om
landsbyggnadsutvecklingsbidrag för 2017, som anmäls och läggs till handlingarna.
21. KSKF/2017:335 – Ansökan om godkännande och rätt till bidrag, enskild
verksamhet - Eskilstuna friluftsförskola Balsta
Kommunledningskontoret har den 27 april 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande godkännande för Eskilstuna friluftsförskola Balsta, med
huvudman Tumbo Utveckling AB att bedriva fristående förskola, som anmäls och
läggs till handlingarna.
22. KSKF/2017:191 – Ansökan om godkännande och rätt till bidrag –
pedagogiska omsorg – C-Företaget
Kommunledningskontoret har den 28 april 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande godkännande för C-Företaget att bedriva pedagogisk
omsorg, som anmäls och läggs till handlingarna.
23. KSKF/2017:542 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Internationella Engelska skolan
Kommunledningskontoret har den 29 november 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i november
månad 2017 vid Internationella Engelska skolan, som anmäls och läggs till
handlingarna.
24. KSKF/2017:542 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Internationella Engelska skolan
Kommunledningskontoret har den 15 januari 2018 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i december
månad 2017 vid Internationella Engelska skolan, som anmäls och läggs till
handlingarna.
25. KSKF/2017:541 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Sverigefinska skolan
Kommunledningskontoret har den 30 november 2017 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i november
månad 2017 för Sverigefinska skolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
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26. KSKF/2017:541 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Sverigefinska skolan
Kommunledningskontoret har den 15 januari 2018 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i december
månad 2017 för Sverigefinska skolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
27. KSKF/2017:585 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – Entréskolan
Kommunledningskontoret har den 23 november 2017 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i november
månad 2017 för Entréskolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
28. KSKF/2017:568 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – British Junior
Kommunledningskontoret har den 23 november 2017 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i november
månad 2017 för British Junior, som anmäls och läggs till handlingarna.
29. KSKF/2017:568 – Ansökan om tilläggsbelopp för elever som deltar i
modersmålsundervisning hösten 2017 – British Junior
Kommunledningskontoret har den 15 januari 2018 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i december
månad 2017 för British Junior, som anmäls och läggs till handlingarna.
30. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor – IKE särskola
Kommunledningskontoret har den 6 december 2017 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
november månad 2017 för IKE särskolan, som anmäls och läggs till handlingarna.
31. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor - IKE
Kommunledningskontoret har den 23 november 2017 inkommit med
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
november månad 2017 för IKE, som anmäls och läggs till handlingarna.
32. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor - Skiftingehus
Kommunledningskontoret har den 30 november 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
november månad 2017 för Skiftingehus, som anmäls och läggs till handlingarna.
33. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor - Lagersbergsskolan
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Kommunledningskontoret har den 30 november 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
november månad 2017 för Lagersbergsskolan, som anmäls och läggs till
handlingarna.
34. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor – Rekarne gymnasium
Kommunledningskontoret har den 30 november 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
november månad 2017 för Rekarne gymnasium, som anmäls och läggs till
handlingarna.
35. KSKF/2017:53 – Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning
2017 - kommunala och fristående skolor – St Eskils gymnasium
Kommunledningskontoret har den 23 november 2017 inkommit med ett
delegationsbeslut gällande tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för
november månad 2017 för St Eskils gymnasium, som anmäls och läggs till
handlingarna.
36. KSKF/2017:726– Anmälan av medaljdelegationens protokoll 2017-10-11
Medaljdelegationens protokoll från sammanträdet den 11 oktober 2017, anmäls
och läggs till handlingarna.
37. KSKF/2017: 52– Anmälan av kommunstyrelsens utbildningsutskotts
protokoll 2017-11-07 och 2017-11-28
Kommunstyrelsens utbildningsutskotts protokoll från sammanträdet den 7
november och den 28 november 2017, anmäls och läggs till handlingarna.
38. KSKF/2017: 179– Anmälan av kommunstyrelsens personalutskotts
protokoll 2017-11-17 och 2017-12-15
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll från sammanträdet den 17
november och den 15 december 2017, anmäls och läggs till handlingarna.
39. KSKF/2018:27 – Delegationsrapport – omprövning av tomträttsavgälder
2018
Kommunledningskontoret har den 23 januari 2018 inkommit med
delegationsbeslut gällande en delegationsrapport om omprövning av
tomträttsavgälder gällande från och med den 1 januari 2019, som anmäls och
läggs till handlingarna.
40. KSKF/2018:28 – Delegationsrapport – sålda tomträtter 2018
Kommunledningskontoret har den 23 januari 2018 inkommit med
delegationsbeslut gällande en delegationsrapport med sålda tomträtter den 1
januari 2018, som anmäls och läggs till handlingarna.
_____
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KSKF/2017:65, KSKF/2017:717, KSKF/2017:8,
KSKF/2017:11, KSKF/2017:537, KSKF/2017:706

§ 29
Anmälningsärenden i januari 2018
Beslut
1. KSKF/2017:65 Finansiell rapport för november månad 2017
Kommunledningskontoret har den 12 december 2017 lämnat in finansiell rapport
för november månad 2017.
Av rapporten framgår bland annat att summan av internbankens upplåning den
30 november 2017 uppgick till 6 435,0 miljoner kronor jämfört med 5 950,0
miljoner kronor den 1 januari 2017.
Utlåningen till de kommunala företagen uppgick den 30 november 2017 till
4 922,2 miljoner kronor jämfört med 4 486,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns likviditet uppgick den 30 november 2017 till 166,5 miljoner
kronor jämfört med 259,9 miljoner kronor den 1 januari 2017. Likviditeten
omfattar bankmedel, räntefonder samt aktier.
Eskilstuna kommuns kontokredit uppgick den 30 november 2017 till 318,8
miljoner kronor jämfört med 400,0 miljoner kronor den 1 januari 2017.
Eskilstuna kommuns skuld uppgick den 30 november 2017 till 1 679,9 miljoner
kronor jämfört med 1 752,2 miljoner kronor den 1 januari 2017.
2. KSKF/2017:717 Bevarandeplaner för 50 st Natura 2000-områden i
Södermanlands län
Den 21 december 2017 har Länsstyrelsen i Södermanlands län inkommit med
information samt beslut om fastställelse av bevarandeplaner för 50 st Natura
2000-områden i Södermanlands län, som anmäls och läggs till handlingarna.
3. KSKF/2017:8 Regionförbundet Sörmland 2017
Protokoll från Regionstyrelsen i Sörmlands sammanträde från den 6 december
2017, innehållande bland annat verksamhetsplan och budget för 2018, anmäls
och läggs till handlingarna.
4. KSKF/2017:11 Landstinget Sörmland – Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård (NSV) 2017
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Protokoll från Landstinget i Sörmlands sammanträde med nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård den 8 december 2017, innehållande bland
annat verksamhetsplan med budget 2018-2020 för regionalt stöd för samverkan
kring socialtjänst och vård, § 33/17, och Trygg hemgång och effektiv samverkan
– riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i
Sörmland, § 34/17, anmäls och läggs till handlingarna.
5. KSKF/2017:537 Servicemätning KKiK 2017
KKiKs rapport med servicemätning via telefon och e-post har inkommit till
kommunledningskontoret den 11 januari 2018, vilken anmäls och läggs till
handlingarna.
6. KSKF/2017:706 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017
SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 för Eskilstuna kommun har
inkommit till kommunledningskontoret den 11 december 2017, vilken anmäls
och läggs till handlingarna.
_____
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§ 30
Närvarorätt
Beslut
Jens Axdorph, rektor vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, medges närvarorätt vid
dagens sammanträde.
______
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