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Plats och tid

Fullmäktigesalen, stadshuset, onsdagen den 14 juni 2017, klockan 09:00-16:20
Ajournering för lunchpaus klockan 12:00-13:30
Mötet ajourneras till torsdagen den 15 juni 2017, klockan 09:00.
Fullmäktigesalen, stadshuset, torsdagen den 15 juni, klockan 09:00-11:25

Beslutande

Se sidan 2 och 3.

Utses att justera

Geerth Gustavsson (S) och Maria Forsberg (V)

Justeringens plats
och tid

Onsdagen den 28 juni 2017, ordförandens tjänsterum i
stadshuset

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

...........................................................................................
Geerth Gustavsson
Maria Forsberg

Paragrafer

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och
sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-06-14

Anslaget sätts upp

2017-06-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsens kansli, stadshuset

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-07-21
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Beslutande den 14 juni 2017:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S)
Pamela Norberg (S) ersätter Theresia Jansson (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Majo Kuusikoski (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
Håkan Linnskog (M) ersätter Johan Bergquist (M)
David Dishart (M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M) ersätter Filip Rundström (M)
Ann-Louise How Ling (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Erika Rydja Sandvik (L)
Jan Svensson (L) ersätter Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Tobias Gustafsson (SD) ersätter 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)
Mattias Swärd (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
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Beslutande den 15 juni 2017:
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Deria Ilia (S) §§ 181-189
Hans Bergström (S) ersätter 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)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Lill Holmström (S) ersätter Sirpa Mäkipää (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Ann-Sofie Wågström (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
David Dishart (M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Patrick Sannetjärn (M) ersätter Torbjörn Olsson (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M) ersätter Filip Rundström (M)
Ann-Louise How Ling (M) ersätter Rebaz Sanar Khadja (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Håkan Linnskog (M) ersätter Robin Tannarp (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)

Justerandes sign

Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Solveig Pohjola (V) ersätter Joel Hamberg (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V) ersätter Anette Stavehaug (V)
Jan Svensson (L) ersätter Erika Rydja Sandvik (L)
Niklas Frykman (L) §§ 184-202
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD) ersätter Borhan Bajati (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Anton Berglund (SD) §§ 181-189
Benny Ekström (SD)
Elin Blomberg (SD) ersätter Ann-Kristin Eriksson (SD)
Bo Larsson (SD) ersätter Aila Johansson (SD)
Mattias Swärd (SD) ersätter Stig Johansson (SD)
Per Johnsson (SD)
Thomas Lindeberg (SD)
Tobias Gusstafsson (SD) ersätter Adam Marttinen (SD)
Mikael Strömberg (SD) ersätter Anita Nygren (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Vakant (M)
Vakant (S) §§ 190-202
Vakant (L) §§181-183
Vakant (SD) §§ 190-202
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Ärendegång vid kommunfullmäktiges sammanträde
onsdagen den 14 juni och torsdagen den 15 juni
2017
Onsdag den 14 juni:
Klockan 09:00-12:00: §§ 177- 179
Klockan 12:00-13:30: Ajournering för lunch
Klockan 13:30-15:20: fortsättning §§ 179-180
Klockan 15:20: Ajournering av sammanträdet till torsdag den 15 juni,
klockan 09:00.
Torsdag den 15 juni:
Klockan 09:00-12:00: §§ 181-202
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KSKF/2017:3

§ 177
Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige
Inget beslut från Länsstyrelsen om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
har inkommit.
______
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KSKF/2017:2

§ 178
Val till kommunala uppdrag
Beslut
1. Nedanstående avsägelser godkänns:
• Mohamed Abdukani (MP) avsägelse som ersättare i arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsnämnden.
•

Aila Johansson (SD) avsägelse som ledamot i valnämnden, och som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

2. Nedanstående personer väljs till respektive uppdrag för angiven
tid:
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, från och med den 14 juni 2017
till och med den 31 december 2018.
Ersättare
Robert Lindberg (MP)
efter MohamedAbdukani(MP)
Barn- och utbildningsnämnden, från och med den 14 juni 2017 till och med den 31
december 2018.
Ersättare
Vakant (SD)
efter Aila Johansson (SD)
Valnämnden, från och med den 14 juni 2017 till och med den 31 december 2018.
Ledamot
Seppo Vuolteenaho (SD)
efter Aila Johansson (SD)
Nämndemän i Eskilstuna Tingsrätt, från och med den 14 juni 2017 till och med
den 31 december 2019.
Nämndeman
Pär Mårtensson (S)
efter Tommy Wallin (S)
Nämndeman
Vakant (MP)
efter Johan Liljegren (MP)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad
den 14 juni 2017. Av skrivelsen framgår att Mohamed Abdukani (MP) och Aila
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Johansson (SD) har inkommit med avsägelse från uppdrag i eller genom Eskilstuna
kommunkoncern.
Eskilstuna Tingsrätt har beviljat Tommy Wallin (S) och Johan Liljegren (MP)
entledigande från uppdrag som nämndemän.
______
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/2017:245

§ 179
Årsplan 2018
Beslut

1. Årsplan 2018 antas enligt Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaternas
förslag.
2. För 2018 fastslås resultatmålet 2,5 procent av skatteintäkterna och det generella
statsbidraget.
3. Den kommunala skattesatsen fastställs till 22,08 för 2018.
4. Nämndernas budgetramar fastställs i enlighet med Socialdemokraterna,
Centerpartiet och Moderaternas förslag till årsplan för år 2018. Övriga
ramökningar som nämnderna begärt under budgetarbetet avslås.
5. Budgeten för anläggningsinvesteringar som är skattefinansierade fastställs till 765
miljoner kronor för år 2018 och 1 047 miljoner för 2019.
6. Budgeten för de affärsfinansierade investeringarna fastställs till 276 miljoner för
2018 och 39 miljoner för 2019.
7. Varje nämnd ska själv täcka sina driftkostnader till följd av investeringar.
8. En beloppsram för tillfälliga lån (limit för koncernkontokredit och upplåning som
har kortare löptid än ett år) föreslås till 500 miljoner kronor för 2018.
9. Nämnder och bolag får i uppdrag att redovisa sina planerade åtaganden i sina
verksamhetsplaner utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och prioriteringar
för 2018.
10. Kommunstyrelsen ges delegation att löpande under året fördela kapitalkostnader
för vartefter beslutade investeringsobjekt som färdigställs.
11. Högst 610 miljoner kronor med högst 25 års amorteringstid får upplånas för att
täcka beräknat finansieringsbehov.
12. Personalpålägget för 2018 höjs med 0,87 procentenheter till 40,3 procent. Som
följd av detta höjs nämndernas ekonomiska ramar enligt bifogad tabell för att
täcka de ökade kostnaderna.
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Reservation

Erika Rydja Sandvik (L), Helen Wretling (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. Skriftig
reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) samt Maud Ekman (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Kristdemokraternas
förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga C).
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP), Helena Hirvi Ringmar (MP), Faisal
Hassan (MP) samt Ronny Ilhag (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för
Miljöpartiet de grönas förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga D).
Kim Fredriksson (SD) samt Elin Blomberg (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 30 maj 2017 inkommit
med förslag till årsplan 2018.
Liberalerna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Vänsterpartiet har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Sverigedemokraterna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Miljöpartiet de gröna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Kristdemokraterna har den 7 juni 2017 inkommit med förslag till årsplan 2018.
Kommunledningskontoret har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till beslut i 11
punktsatser som följdkonsekvenser av Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till beslut.
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 30 maj 2017, § 127, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt Socialdemokraternas, Centerpartiet och
Moderaternas förslag samt enligt kommunledningskontorets förslag.
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Yrkanden

Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Christina Andersson (C),
Lillemor Nordh (C), Göran Gredfors (M), Lisa Friberg (S), Mikael Edlund (S), Majo
Kuusikoski (S), Robin Tannarp (M), Lars G Linder (S), Lars Göran Karlsson (S),
Tomas Jönsson (M), Tony Meshko (M), Mona Kanaan (S), Håkan Linnskog (M) samt
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till årsplan 2018.
Marielle Lahti (MP), Magnus Arreflod (MP), Faisal Hassan (MP), Helena Hirvi
Ringmar (MP) samt Ronny Ilhag (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till
årsplan 2018.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Solveig Pohjola (V), Alar Kuutmann (V) samt
Firat Nemrud (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till årsplan 2018.
Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L) samt Jan Svensson (L) yrkar bifall till
Liberalernas förslag till årsplan 2018.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till årsplan 2018.
Kim Fredriksson (SD) samt Elin Blomberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till årsplan 2018.
Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på Miljöpartiets de grönas förslag till årsplan
2018 samt avslag på Sverigedemokraternas förslag till årsplan 2018.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.
•

Marielle Lahtis (MP) med fleras yrkande om bifall till Miljöpartiet de grönas
förslag till årsplan 2018.

•

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till
årsplan 2018.

•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om bifall till Liberalernas förslag
till årsplan 2018.

•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
förslag till årsplan 2018.

•

Lotta Jonssons (KD) yrkande om bifall till Kristdemokraternas förslag till
årsplan 2018.
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Ingrid Sermeno Escobars (-) yrkande om avslag på Miljöpartiets de grönas
förslag till årsplan 2018 samt avslag på Sverigedemokraternas förslag till
årsplan 2018.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer proposition
på de olika förslagen till årsplan 2018 mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till årsplan 2018.
______
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

12(49)

2017-06-14
2017-06-15

KSKF/2017:274

§ 180
Ägardirektiv för år 2018 till Eskilstuna
Kommunföretag AB
Beslut

Kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Eskilstuna Kommunföretag AB för år
2018 godkänns.

Reservation

Erika Rydja Sandvik (L), Helen Wretling (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. Skriftig
reservation lämnas (bilaga A).
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Firat Nemrud (V), Alar Kuutmann (V),
Solveig Pohjola (V) samt Maud Ekman (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för
Vänsterpartiets förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga B).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för
Kristdemokraternas förslag.
Magnus Arreflod (MP), Marielle Lahti (MP), Helena Hirvi Ringmar (MP), Faisal
Hassan (MP) samt Ronny Ilhag (MP) reserverar sig emot beslutet till förmån för
Miljöpartiet de grönas förslag. Skriftig reservation lämnas (bilaga C).
Kim Fredriksson (SD) samt Elin Blomberg (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet
till förmån för Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna har den 30 maj 2017 inkommit
med förslag till ägardirektiv år 2018 för Eskilstuna Kommunföretag AB. Av skrivelsen
framgår att årliga ägardirektiv är ett av de styrinstrument genom vilka
kommunfullmäktige utövar sin ägarroll inom kommunföretagskoncernen.
I ägardirektiven kan kommunfullmäktige – via uppdrag till bolagskoncernen – påverka
ortens utveckling och viktiga förhållanden till kommuninvånarna.
Ägardirektiven 2018 innehåller ägarens ambitioner i fråga om inriktning och uppdrag
för bolagskoncernen kommande år. Direktiven har ambitionen att vara långsiktiga och
anger därför en tydlig inriktning i form av generella direktiv som gäller tillsvidare.
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Direktiven innehåller också specifika direktiv som uttrycker en rad uppdrag inför
kommande år.
Ägardirektiven betonar att moderbolagets syfte är bland annat att arbeta för ökad
samverkan mellan bolagen och med kommunen samt att strategiska planer beslutade
av kommunfullmäktige genomförs av bolagen.
Ekonomiska och finansiella direktiv

Moderbolaget ska säkerställa koncernens långsiktiga ekonomiska utveckling och
stabilitet så att koncernen och de olika dotterbolagen långsiktigt kan bidra till
Eskilstunas utveckling. Den genomsnittliga soliditeten för Eskilstuna Energi och Miljö
AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB ska inte understiga 17 procent. Inriktning
ska vara att långsiktigt optimera ägarens nytta från bolagskoncernen. Moderbolaget
fördelar det på dotterbolagen utifrån mål, marknadsförutsättningar och risker inom
respektive verksamhet.
Utdelningskravet på bolagskoncernen är 98,7 miljoner kronor årligen för perioden
2018-2023. Varav 22 miljoner kronor årligen ska Eskilstuna Kommunfastigheter
avsätta av resultatet i särskild utdelning till ägaren, som ska användas till bostadssocialt
arbete i kommunen. Utdelningen ska härutöver svara mot uppväxlingen till Eskilstuna
Logistik och Etablering och Munktell Science Park. Eskilstuna Kommunföretag AB
får i uppdrag att löpande återkoppla koncernens långsiktiga ekonomiska förmåga och
resultatuppfyllnad samt att årligen fördela utdelningen mellan bolagen. Här utgör
reavinster vid försäljning en del.
Koncernen och bolagen i koncernen ska arbeta för att successivt höja sin årliga
resultatnivå. En del i detta sker genom årlig arbeta med effektiviseringar av sin
verksamhet. Likt övriga kommunen ligger bolagskoncernens samlade
effektiviseringskrav på 1,5 procent årligen.
Liberalerna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2018 till
Eskilstuna Kommunföretag AB.
Vänsterpartiet har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för år 2018
till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Sverigedemokraterna har den 30 maj 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för
år 2018 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Miljöpartiet de gröna har den 12 juni 2017 inkommit med ett reviderat förslag till
ägardirektiv för år 2018 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
Lotta Jonsson (KD) har den 7 juni 2017 inkommit med förslag till ägardirektiv för år
2018 till Eskilstuna Kommunföretag AB.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 30 maj 2017, § 128, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.

Yrkanden

Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Arne Jonsson (C), Christina Andersson (C),
Lillemor Nordh (C), Göran Gredfors (M), Lisa Friberg (S), Mikael Edlund (S), Majo
Kuusikoski (S), Robin Tannarp (M), Lars G Linder (S), Lars Göran Karlsson (S),
Tomas Jönsson (M), Tony Meshko (M), Mona Kanaan (S), Håkan Linnskog (M) samt
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas, Centerpartiets och
Moderaternas förslag till ägardirektiv 2018.
Marielle Lahti (MP), Magnus Arreflod (MP), Faisal Hassan (MP), Helena Hirvi
Ringmar (MP) samt Ronny Ilhag (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas förslag till
ägardirektiv 2018.
Maria Chergui (V), Maria Forsberg (V), Solveig Pohjola (V), Alar Kuutmann (V) samt
Firat Nemrud (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till ägardirektiv 2018.
Erika Rydja Sandvik (L), Stefan Krstic (L) samt Jan Svensson (L) yrkar bifall till
Liberalernas förslag till ägardirektiv 2018.
Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag till årsplan 2018.
Kim Fredriksson (SD) samt Elin Blomberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
förslag till ägardirektiv 2018.
Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar avslag på Miljöpartiets de grönas förslag till årsplan
2018 samt avslag på Sverigedemokraternas förslag till ägardirektiv 2018.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande om bifall till Socialdemokraternas,
Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv 2018.
•

Marielle Lahtis (MP) med fleras yrkande om bifall till Miljöpartiet de grönas
förslag till ägardirektiv 2018.

•

Maria Cherguis (V) med fleras yrkande om bifall till Vänsterpartiets förslag till
ägardirektiv 2018.

•

Erika Rydja Sandviks (L) med fleras yrkande om bifall till Liberalernas förslag
till ägardirektiv 2018.
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•

Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till Sverigedemokraternas
förslag till ägardirektiv 2018.

•

Lotta Jonssons (KD) yrkande om bifall till Kristdemokraternas förslag
ägardirektiv 2018.

•

Ingrid Sermeno Escobars (-) yrkande om avslag på Miljöpartiets de grönas
förslag till årsplan 2018 samt avslag på Sverigedemokraternas förslag till
ägardirektiv 2018.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer proposition
på de olika förslagen till ägardirektiv 2018 mot varandra. Kommunfullmäktige
godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
Socialdemokraternas, Centerpartiets och Moderaternas förslag till ägardirektiv 2018.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB
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KSKF/2017:339

§ 181
Svar på interpellation - Appen "Min Friskvård"
Maria Chergui (V) har den 28 april 2017 lämnat in en interpellation – Appen ”Min
friskvård”. Interpellationen ställs till kommunstyrelsens personalutskotts ordförande
Mikael Edlund (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 169, att interpellationen får
ställas till kommunstyrelsens personalutskotts ordförande Mikael Edlund (S).
Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande Mikael Edlund (S) besvarar
interpellationen.
Maria Chergui (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mikael Edlund (S), Maria Chergui (V), Jimmy Jansson (S)
och Maria Forsberg (V) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:340

§ 182
Svar på interpellation - Eskilstuna flygplats - ett
högriskprojekt och ett spel med skattebetalarnas
pengar?
Maria Forsberg (V) har den 28 april 2017 lämnat in en interpellation – Eskilstuna
flygplats - ett högriskprojekt och ett spel med skattebetalarnas pengar?
Interpellationen ställs till Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s ordförande Johan
Holmkvist (utan partibeteckning, nominerad av Moderaterna).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 170, att interpellationen får ställas
till Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s ordförande Johan Holmkvist (utan
partibeteckning, nominerad av Moderaterna).
Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s ordförande Johan Holmkvist (utan
partibeteckning, nominerad av Moderaterna) besvarar interpellationen.
Maria Forsberg (V) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Johan Holmkvist (utan partibeteckning, nominerad av
Moderaterna), Maria Forsberg (V), Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V), Jari
Puustinen (M), Magnus Arreflod (MP) och Faisal Hassan (MP), Laszlo Von Óvári
(SD), Arne Jonsson (C), Faisal Hassan (MP), Stefan Krstic (L) samt Lillemor Nordh
(C) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:361

§ 183
Svar på interpellation - Kanot/båtuthyrning
Jan Svensson (L) har den 12 maj 2017 lämnat in en interpellation –
Kanot/båtuthyrning.
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 171, att interpellationen får
ställas till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) besvarar interpellationen.
Jan Svensson (L) tackar för svaret och håller ett anförande.
Efter ytterligare inlägg från Mona Kanaan (S), Jan Svensson (L) samt Jimmy Jansson
(S) förklarar ordföranden interpellationsdebatten avslutad.
_____
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KSKF/2017:4

§ 184
Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
Följande fråga i aktuella kommunala angelägenheter ställs och besvaras under
sammanträdet:
_____

Kommunanställd stödjer terrorism

Ställs av Kim Fredriksson (SD).
Besvaras av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
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KSKF/2017:327

§ 185
Erbjudande gällande förvärv av aktier i Inera AB
Beslut

1. Aktieöverlåtelseavtalet avseende Inera AB enligt bilaga 1 tillhörande ärendet
godkänns. Eskilstuna kommun genom dess kommunstyrelse förvärvar 5 (fem)
aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320, för en köpeskilling om
42 500 kronor.
2. Aktieägaravtalet enligt bilaga 2 tillhörande ärendet godkänns och Eskilstuna
kommun genom dess kommunstyrelse inträder som part i aktieägaravtalet i
enlighet med anslutningsavtalet i bilaga 3 tillhörande ärendet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
april 2017. Av skrivelsen framgår att företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills
ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade
tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet)
och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till Sveriges Kommuner och
Landstings arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och
beslutsprocess beslutade styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting den 7
oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i
Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu
landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma
villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan,
sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.
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Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, bedöms det finnas möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen
också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med Sveriges Kommuner och Landstings uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling
genom digitala lösningar.
Finansiering

Finansiering sker från kommunledningskontorets budgeterade utvecklingsmedel.
Kommunledningskontorets synpunkter

Kommunledningskontoret ser flera fördelar att vara delägare i Inera AB. Främst att
kommunen har möjlighet att påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
Genom att ta del av gemensamt kravställda och utvecklade tjänster skapas stora
kostnadsfördelar samt enklare att samverka med andra kommuner. Det är även
positivt att kommunen får möjligheten köpa tjänster av bolaget utan föregående
upphandling i den mån lagstiftningen medger detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 130, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
SKL Företag AB (inera@skl.se)
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi
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KSKF/2016:547

§ 186
Utbetalning av partistöd för andra halvåret 2017
Beslut

Partistöd betalas ut för andra halvåret 2017 enligt följande:
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna

686 650 kronor
443 000 kronor
354 400 kronor
199 350 kronor
199 350 kronor
155 050 kronor
132 900 kronor
110 750 kronor

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 maj
2017. Av skrivelsen framgår att partistöd ges till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet betalas ut med ett grundstöd för
varje parti som är representerat i kommunfullmäktige, samt ett mandatbundet stöd.
Stöd får enbart ges till ett parti som är en juridisk person. Enligt kommunens regler
ska kommunfullmäktige fatta beslut om utbetalning av partistöd i juni och december.
Den utbetalning som kommunfullmäktige nu ska behandla avser andra halvåret 2017.
Kommunledningskontoret konstaterar att samtliga ledamotsplatser i
kommunfullmäktige är tillsatta enligt 14 kapitlet vallagen, vilket innebär att alla
mottagare av partistöd, utifrån den bestämmelsen, har rätt att erhålla hela det
mandatbundna stödet. Av kommunens regelverk framgår att det mandatbundna
stödet ska tillfalla det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i
kommunfullmäktige, även om ledamoten lämnat partiet.
Partistödet grundas på prisbasbeloppet för föregående år. Grundstödet uppgår till tre
prisbasbelopp per år och det mandatbundna stödet till ett prisbasbelopp per år.
Prisbasbeloppet för år 2016 uppgår till 44 300 kronor, vilket är 200 kronor lägre än för
2015.
Det ger följande fördelning av partistödet:
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Parti

Mandat

Totalt partistöd
2017

Partistöd 2017,
månad 7-12

Socialdemokraterna

28

1 373 300 kr

686 650 kr

Moderaterna

17

886 000 kr

443 000 kr

Sverigedemokraterna

13

708 800 kr

354 400 kr

Miljöpartiet

6

398 700 kr

199 350 kr

Vänsterpartiet

6

398 700 kr

199 350 kr

Liberalerna

4

310 100 kr

155 050 kr

Centerpartiet

3

265 800 kr

132 900 kr

Kristdemokraterna

2

221 500 kr

110 750 kr

79

4 562 900 kr

2 281 450 kr

Totalt

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 131, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_____
Beslutet skickas till:
Stödberättigade partier
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben
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KSKF/2017:342

§ 187
Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun
Beslut

Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun 2017 – 2021 antas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 2 maj
2017. Av skrivelsen framgår bland annat att Biblioteksplan för Eskilstuna kommun
2008 – 2011 antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2008, § 197. I april 2014
gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny
biblioteksplan som skulle gälla från 2016. Planen försenades något då det bedömdes
att det var viktigt att planen gick i linje med förslag till reviderad kulturpolitisk plan.
Förslag till Biblioteksplan har remitterats till berörda nämnder, kommunala
samverkansråd, Landstinget Sörmland och allmänheten. Yttranden har bearbetats och
det finns ett färdigt förslag till ”Plan för biblioteksverksamhet i Eskilstuna kommun”.
Efter beredning av kultur- och fritidsnämnden den 18 april 2017, § 21
(KFN/2016:172) har planen lämnats till kommunfullmäktige för beslut.
Syftet med planen är att alla invånare ska ha möjlighet att ta del av kultur, information
och bildning för att stärka den egna utvecklingen. Biblioteksverksamheten ska vara
tillgänglig, angelägen och anpassad efter invånares behov. Planen bidrar till en ökad
bildning genom läslust, programverksamhet och deltagande.
Den kommunala biblioteksverksamheten i Eskilstuna utgår från ett
barnrättsperspektiv. All folk- och skolbiblioteksverksamhet ska bidra till att uppfylla
målen i FN:s konvention om barns rättigheter.
Genomförandet av planen finansieras inom ansvariga nämnders ram.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 133, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Mona Kanaan (S) samt Maud Ekman (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Torshälla stads nämnd
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, kommunikation
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KSKF/2016:488

§ 188
Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna
kommun
Beslut

Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun antas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 10
maj 2017. Av skrivelsen framgår bland annat att på senare tid har behovet av en
samlad planering för all typ av vatten- och avloppsförsörjning blivit tydligare. Att
inom kommunkoncernen gemensamt planera för utbyggnad, förnyelse och andra
åtgärder är en nödvändighet för en fungerande vatten- och avloppsförsörjning för
såväl befintlig som nytillkommande bebyggelse. En god framförhållning som grund
för planering av åtgärder ökar möjligheten för kommunens förvaltningar och bolag att
planera sina investeringar. På så vis kan en mer hållbar ekonomisk situation skapas.
Under 2009 tog kommunfullmäktige beslut om att anta förslag till allmänt
verksamhetsområde för vatten och avlopp i enlighet med vattentjänstlagen. Det
beslutade verksamhetsområdet överensstämde i princip med då befintligt utbyggt
vatten- och avloppsnät.
I samband med antagandet av verksamhetsområde för befintlig allmän vatten- och
avloppsanläggning 2009 fick kommunledningskontoret, Eskilstuna Energi och Miljö
AB, miljö-och räddningstjänstnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
påbörja en utredning om behovet av verksamhetsområde för vatten och avlopp även
för övriga delar av kommunen. Vatten- och avloppsutredningen färdigställdes 2011.
Denna utredning hanterade kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen om
skyldighet att ordna med vatten- och avloppsförsörjning om det behövs med hänsyn
till människors hälsa eller miljön för bebyggelse i ett större sammanhang. Den nu
genomförda utredningen är en uppdatering av arbetet från 2011, nu baserad på GISanalyser utförda i egen regi för att möjliggöra fortlöpande uppdateringar. Områdena
som pekats ut 2011 i behov av allmänt vatten och avlopp sammanfaller till största del
med nu föreslagen utbyggnadsplan. Två områden har dock tillkommit jämfört med
utredningen 2011 och andra har fallit ifrån.
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska område inom
vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän vatten- och avloppsanläggning.
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Eskilstuna kommun fastställs av
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kommunfullmäktige. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och samråd har skett med
dem under framtagandet av vatten- och avloppsplanen.
Finansiering

Utbyggnad av allmän vatten- och avloppsanläggning finansieras med anläggningsavgift
och brukningsavgift enligt vatten- och avloppstaxa. Dessa avgifter betalas av
fastighetsägarna inom verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster.
Utbyggnadsplanen bedöms för sina sex första år 2017-22 innebära investeringar om
cirka 200 miljoner kronor för vatten- och avloppshuvudmannen Eskilstuna Energi
och Miljö AB, baserat på grova tidiga kalkyler.
Vatten- och avloppsplanering och genomförande av planen sker även inom
miljökontoret, stadsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningskontoret, varför
kommunala resurser krävs för att kunna bedriva det arbetet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 136, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Thomas Hylvander (M), Sarita Hotti (S), Magnus Arreflod (MP), Maria Forsberg (V),
samt Arne Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna Energi och miljö AB
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö- och samhällsbyggnad

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

27(49)

2017-06-14
2017-06-15

KSKF/2017:286

§ 189
Svar på remiss - Region Sörmland 2019 - Remiss
gällande landstingets ansökan till regeringen om att
bilda region
Beslut

1. Tillstyrka Landstinget Sörmlands ansökan om regionbildning.
2. Tillstyrka att den kommande regionen blir länets kollektivtrafikmyndighet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 26
maj 2017. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har fått möjlighet att yttra sig
i frågan om Landstinget Sörmlands ansökan till regeringen att bilda region.
Regionsbildningen innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland
går samman. Eskilstuna kommun ställer sig bakom Landstinget Sörmlands ansökan
om regionbildning och eventuell förändring av det regionala kollektivtrafikansvaret.
När länet nu går in i ett nytt skede bör frågan om ledningens och administrationens
geografiska placering tas upp för diskussion.
Regionfrågan handlar om ansvaret för den regionala utvecklingen och regleras i Lag
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630). Allt fler viktiga frågor har fått en
regional dimension.
Regionsbildningen innebär att Landstinget Sörmland och Regionförbundet Sörmland
går samman. Landstinget skulle vid en ombildning ha fortsatt ansvar över befintliga
uppgifter och tillföras nya i enlighet med lagen, bland annat:
• Utarbeta och fastställa strategi för regional utveckling och samordna insatser
för genomförandet
• Besluta om användning av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
• Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
• Samverka med länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga
myndigheter.
Regionen skulle stärka den demokratiska legitimiteten för regionala utvecklingsfrågor
då ett direktvalt politisk organ får samlat ansvar. Förberedelserna för genomförandet
av regionbildningen kommer inledas parallellt med att ansökan lämnas till regeringen.
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Yttrande
Med anledning av att kommunerna i länet har involverats i processen med att bilda
Region Sörmland och det mandat som kommer att tillfördelas regionfullmäktige så
anser Eskilstuna kommun att det är av största vikt att tidigt i processen fastställa hela
organisationsstrukturen.
Det är angeläget att säkerställa att Region Sörmland utvecklas i linje med sitt syfte och
mål. Organisationens struktur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt Region
Sörmland.
Utöver det är det också angeläget att överväga nyttan av den nystart som en
regionbildning innebär. Eskilstuna kommun är största kommun i länet. Bland annat är
Mälarsjukhuset en stor och viktig verksamhet och arbetsplats i länet.
Kollektivtrafikfrågorna med Mälabs tågdepå är också viktig för regionen. Likaså
Mälardalens högskola som förstärker sin närvaro i länet med det nya Campus som
byggs i Eskilstuna. Närheten till Stockholm är en annan viktig faktor.
När länet nu går in i ett nytt skede bör frågan om ledningens och administrationens
geografiska placering tas upp för diskussion.
Det finns en uttalad ambition med en stark politisk vilja att Eskilstuna som största
kommun borde utgöra ett naturligt centrum för den nya regionbildningen.
Kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor, näringslivs- och tillväxtfrågor är av många
tungt vägande skäl väl lämpade att förläggas i Eskilstuna, och förväntas därför också
att förläggas dit. Eskilstuna kommun tillsammans med Strängnäs kommun utgör mer
än halva länets befolkning.
Eskilstuna kommun ställer sig bakom Landstinget Sörmlands ansökan om
regionbildning och eventuell förändring av det regionala kollektivtrafikansvaret.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 150, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Anton Berglund (SD), Arne Jonsson (C),
Göran Gredfors (M), Lotta Jonsson (KD), Kim Fredriksson (SD), Madeléne Tannarp
(M), Marielle Lahti (MP), Maria Chergui (V), Ingrid Sermeno Escobar (-), Tomas
Jönsson (M), Tony Meshko (M), Aza Safari (-) samt Jan Svensson (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till yttrande.
______
Beslutet skickas till:
Landstinget Sörmland
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd
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KSKF/2016:448

§ 190
Svar på motion - Inför trygghetsväktare
Beslut

1. Motionen avslås.
2. Kommunstyrelsen får till uppdrag att under våren 2018 återkomma med
förslag till åtgärder.

Reservation

Niklas Frykman (L), Helen Wretling (L), Stefan Krstic (L), Jan Svensson (L) samt Aza
Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för Liberalernas förslag. Skriftig
reservation lämnas (bilaga).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för det egna
förslaget, Sverigedemokraternas förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4 maj
2017. Av skrivelsen framgår att i en motion från den 26 augusti 2016 lämnar Niklas
Frykman, Liberalerna ett förslag om att Eskilstuna kommun ska införa
trygghetsväktare. Anledningen till förslaget är att Eskilstuna plågas av kriminalitet,
skadegörelse och oroligheter och på senare tid bilbränder och stenkastning emot
brandkår och polis. Det förekommer främst i vissa av Eskilstunas bostadsområden.
Motionären menar att polisen inte har resurser att hålla områdespoliser på plats under
sommaren. Kommunen har börjat bygga upp en organisation med ett fältteam men
som anses behöver förstärkas.
Trygghetsväktare finns i ett antal andra kommuner, bland annat Botkyrka och där
funktionen arbetar mer proaktivt, uppsökand och brottsförebyggande för att förhindra
att problem uppstår. Trygghetsväktare är i grunden en ordningsvakt och har därför
samma utbildning och befogenheter som en ordningsvakt och kan även utföra
traditionella bevakningsuppdrag samt rycka ut vid larm.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förslaget att införa trygghetsväktare i
Eskilstuna då fler vuxna behövs ute i syfte att öka tryggheten i vissa bostadsområden.
Genom ett generellt flöde av människor så kan människor i områdena känna ökad
trygghet. Om vi får fler vuxna ute som kan se och förindra att brott sker så kan
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resultatet också bli att människor blir tryggare. Ofta har brott som sker en koppling till
ökad otrygghet men inte alltid. Otrygghet kan också bero på den fysiska miljön, hur en
plats är tillgänglig, den egna erfarenheten och människors kontroll av sin egen
säkerhet. Utifrån den situation som råder i dag i vissa bostadsområden med kriminella
gängbildningar som även hanterar narkotika öppet, behövs en stark mobilisering av
olika saker. Det är anledningen till att det behövs ännu mer synliga poliser men också
andra vuxna för att störa.
Motionen att införa trygghetsväktare avslås i dagsläget eftersom det saknas ett effektivt
system för analys av aktuell läges- och hotbild i kommunen. Det pågår flera nya
säkerhetsprojekt och kommunens bevakningsavtal är under upphandling vilket gör att
beslut om behovet av trygghetsväktare bör avvakta till senare i år eller till 2018.
Kommunen, tillsammans med polisen och andra aktörer, har under april månad inlett
ett arbete utifrån en modell, EST (effektiv samordning för trygghet). Syftet med
modellen är att få en gemensam lägesbild kring trygghet. Utifrån den gemensamma
lägesbilden, som samlas in från olika verksamheter, analyseras sen vilka behov av
resurser som finns. Modellen handlar om ett både kort och långsiktigt perspektiv, att
se vilka resurser som krävs för att öka tryggheten och minska brott.
Det pågår även andra insatser i syfte att öka tryggheten och minska brott. Bland annat
så har ett utökat och förstärkt samarbete mellan skola, socialtjänst, fritid och polis
inletts med fokus mot vissa skolområden. Ung fritid har sitt mobila team, som har ett
främjande fokus och som har betydelse för det förebyggande arbetet. Det är i
dagsläget inte igång på grund av resursbrist. Det pågår dialog och det finns intresse
från det vaktbolag som kommunen har avtal med i dag, att de skulle vilja arbeta mer
proaktiv. Det arbetas aktivt med att få till fler nattvandringsgrupper i de prioriterade
områdena, redan idag sker nattvandring inom vissa stadsdelar regelbundet och under
våren har nya grupper startat. Dessutom pågår en diskussion i den strategiska
operativa gruppen (socialtjänst, fritid, skola) kring de avsedda trygghetspengarna som
finns, vad och på vilket sätt de skulle kunna användas i ett hållbart och effektivt
perspektiv. Frågan är sen om trygghetsväktare är rätt funktion för att ”störa” de
kriminella gängen. Funktionen ska kanske i så fall tillsättas i syfte att ge boende i
området en ökad trygghet, inte med fokus på att störa kriminell verksamhet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2016, § 144 att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Niklas Frykman (L) samt Lotta Jonsson (KD) yrkar bifall till motionen.
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till punkten 1 samt att punkten 2 ändras enligt
följande:
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast under 2017 återkomma med förslag på
effektiva åtgärder.
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Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att motionen
avslås samt att kommunstyrelsen får till uppdrag att under våren 2018 återkomma med
förslag till åtgärder. Han yrkar därefter avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:
• Niklas Frykmans (L) med fleras yrkande om bifall till motionen.
•

Kim Fredrikssons (SD) yrkande om bifall till Sverigedemokraternas förslag till
ändring av punkten 2.

•

Jimmy Janssons (S) yrkande om bifall kommunstyrelsens förslag.

•

Jimmy Janssons (S) yrkande om avslag på Kim Fredrikssons (SD)
ändringsyrkande, Sverigedemokraternas förslag.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer
beslutspunkt 1, om bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen.
Därefter förslår ordföranden att hon ställer beslutspunkt 2, om bifall till
kommunstyrelsens förslag mot bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden ställer först proposition på förslagen i beslutspunkt 1, innebärande bifall
till kommunstyrelsens förslag mot bifall till motionen och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag om att motionen avslås.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla
kommunstyrelsens förslag, innebärande avslag på motionen, röstar JA.
Den som röstar på Niklas Frykmans (L) med fleras förslag om att bifalla motionen,
röstar NEJ
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår
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Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Hans Bergström (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Clarence Palm (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)
Lill Holmström (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
David Dishart (M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Patrick Sannetjärn (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M)
Ann-Louise How Ling (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Håkan Linnskog (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Solveig Pohjola (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V)
Jan Svensson (L)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Benny Ekström (SD)
Elin Blomberg (SD)
Bo Larsson (SD)
Mattias Swärd (SD)
Per Johnsson (SD)
Thomas Lindeberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
68

X
X
X
X
X
X
X

X
7

1

Omröstningsresultat
Med 68 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras förslag mot 7
NEJ-röster för bifall till Niklas Frykmans (L) med fleras förslag samt 1 ledamot som
avstår från att rösta, finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat enlig
Jimmy Janssons (S) förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag om att
avslå motionen.

Fortsättning på propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på förslagen i beslutspunkt 2, innebärande
bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till Sverigedemokraternas förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Jimmy Janssons (S)
med fleras förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag om att
kommunstyrelsen får till uppdrag att under våren 2018 återkomma med förslag till
åtgärder.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, välfärd, för åtgärd
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KSKF/2016:571

§ 191
Svar på motion - Inrätta borgerliga
namngivningsofficianter
Beslut

Motionen avslås.

Reservation

Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 4
april 2017. Av skrivelsen framgår att motionären Ingrid Sermeno Escobar (-) föreslår
att förutsättningar för att inrätta borgerliga namngivningsofficianter utreds.
Motionären hänvisar till att allt fler väljer bort kyrkans barndop, vilket kan bero på att
familjen inte tillhör någon kyrkan eller inte är troende. Många familjer ordnar i stället
en namngivningsfest på egen hand och här föreslår motionären att en person som är
utsedd av kommunen kan hålla i ceremonien, som en borgerlig vigselförrättare.
Borgerliga vigselförrättare utses av Länsstyrelsen. Vigselförrättarna får ett så kallat
förordnande och följer vid vigselakten en viss juridik.
Oavsett om familjen väljer en namngivningsceremoni eller inte så måste barnets namn
anmälas till Skatteverket av vårdnadshavaren inom tre månader.
Kommunledningskontoret anser att familjen själv kan välja ceremoni och person som
de anser lämplig vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den
kommunala administrationen då inga juridiska krav för sådana ceremonier finns.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 145, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Yrkanden

Ingrid Sermeno Escobar (-) yrkar bifall till motionen.
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag innebärande att motionen
avslås.
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Propositionsordning

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

Ingrid Sermeno Escobars (-) yrkande om bifall till 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) förslag, innebärande bifall till kommunstyrelsens
förslag om att motionen avslås.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige fastställer följande omröstningsproposition:
Den som röstar på Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om att bifalla
kommunstyrelsens förslag, innebärande avslag på motionen, röstar JA.
Den som röstar på Ingrid Sermeno Escobars (-) förslag om att bifalla motionen, röstar
NEJ
Ledamöter med rösträtt
Jimmy Jansson (S)
Lars Andersson (S)
Karola Bast (S)
Gunilla Cederfjord (S)
Mikael Edlund (S)
Inger Eriksson (S)
Ove Eriksson (S)
Lisa Friberg (S)
Geerth Gustavsson (S)
Magnus Hansson (S)
Sarita Hotti (S)
Abdirisak Hussein (S)
Hans Bergström (S)
Marianne Jonsson (S)
Mona Kanaan (S)
Benny Karlsson (S)
Lars-Göran Karlsson (S)
Nicklas Karlsson (S)
Clarence Palm (S)
Teresa Laurén (S)
Lars G Linder (S)

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

Nej

Avstår
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Lill Holmström (S)
Timothy Stayton (S)
Marie Svensson (S)
Nina Tuncer (S)
Göran Gredfors (M)
Ann Berglund (M)
David Dishart (M)
Thomas Hylvander (M)
Tomas Jönsson (M)
Annelie Klavins Nyström (M)
Lars-Olof Lundkvist (M)
Patrick Sannetjärn (M)
Abshir Osman (M)
Jari Puustinen (M)
Tony Meshko (M)
Ann-Louise How Ling (M)
Ulf Ståhl (M)
Madeléne Tannarp (M)
Håkan Linnskog (M)
Monica Wikberg (M)
Arne Jonsson (C)
Christina Andersson (C)
Lillemor Nordh (C)
Magnus Arreflod (MP)
Faisal Hassan (MP)
Helena Hirvi Ringmar (MP)
Ronny Ilhag (MP)
Marielle Lahti (MP)
Maria Chergui (V)
Maria Forsberg (V)
Solveig Pohjola (V)
Alar Kuutmann (V)
Firat Nemrud (V)
Maud Ekman (V)
Jan Svensson (L)
Niklas Frykman (L)
Stefan Krstic (L)
Helen Wretling (L)
Lotta Jonsson (KD)
Bo Hellmark (KD)
Kim Fredriksson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Benny Ekström (SD)
Elin Blomberg (SD)
Bo Larsson (SD)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Mattias Swärd (SD)
Per Johnsson (SD)
Thomas Lindeberg (SD)
Tobias Gustafsson (SD)
Mikael Strömberg (SD)
Seppo Vuolteenaho (SD)
Laszlo von Óvári (SD)
Aza Safari (-)
Ingrid Sermeno Escobar (-)
Ann-Sofie Wågström (S), ordförande
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
75

X
1

Omröstningsresultat
Med 75 JA-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) förslag mot 1 NEJ-röst för bifall till
Ingrid Sermeno Escobars (-) med fleras förslag, finner ordföranden att
kommunfullmäktige har beslutat enlig Jimmy Janssons (S) med fleras förslag,
innebärande bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningskansli
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KSKF/2016:514

§ 192
Svar på medborgarförslag - Låt inte personal på
skola och fritidshem snusa under arbetstid
Beslut

Medborgarförslaget avslås.

Reservation

Marielle Lahti (MP) reserverar sig muntligt emot beslutet.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att inte låta personal i skolan och på fritids snusa
under arbetstid har lämnats in den 27 september 2016. Motivering och
argument för förslaget är att personalen borde vara ett föredöme för barnen och
inte använda tobak. Det luktar inte gott och det är inte trevligt att ha en snusare
hängande över sig.
Torshälla stads nämnd har yttrat sig över förslaget och föreslår att det ska
avslås, nämndens beslut den 28 februari 2017, § 16 (TSN/2016:154).
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår att det
ska avslås, nämndes beslut den 16 februari 2017, § 6 (BUN/2016:487).
Det tobaksförebyggande arbetet som idag bedrivs i Sverige består av ett brett
samhällsarbete med flera strategier och åtgärder: lagstiftning, en aktiv prispolitik,
aktiva informationsinsatser, utbildning, tillsyn och tobakssavvänjning. Alla dessa
åtgärder är viktiga för att minska tobaksbruket.
Kommunledningskontoret anser att ett viktigt steg för kommunen är att behålla
och tillföra god kompetens inom området samt att följa redan etablerade lagar
och kontinuerligt följa utvecklingen kring dessa frågor.
I dagsläget delar kommunledningskontoret yttrandena från Torshälla stads
nämnd samt barn- och utbildningsnämnden och anser att medborgarförslaget
ska avslås.
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår i beslut från den 21 april 2017, § 24, att
medborgarförslaget ska avslås.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 146, att
kommunfullmäktige beslutar enligt personalutskottets förslag.

Yrkanden

Marielle Lahti (MP) samt Faisal Hassan (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Mikael Edlund (S) samt Jari Puustinen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
innebärande att medborgarförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut:
• Mikael Edlunds (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag.
•

Marielle Lahtis (MP) med fleras yrkande om bifall till 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 Mikael Edlunds (S) med fleras förslag, innebärande bifall till
kommunstyrelsens förslag om att medborgarförslaget avslås.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Torshälla stads nämnd, för kännedom
Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom
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KSKF/2017:347

§ 193
Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2016
för Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för 2016.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8 maj
2017. Av skrivelsen framgår att de av kommunfullmäktige utsedda revisorer har
granskat verksamheten inom Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (org. Nr 222000-2931).
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 bedöms ha varit
tillräcklig. Resultatet bedöms vara förenligt i allt väsentligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som direktionen uppställt. Förbundet visar ett överskott på 1000
kronor.
Revisorerna föreslår att direktion och ledamöter i styrelsen för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för 2016.
Kommunstyreslens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 140, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2017:347

§ 194
Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Beslut

Årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 8 maj
2017. Av skrivelsen framgår att det ekonomiska resultatet uppgick till 1000 kronor.
Myndighetens medlemmar har betalt 589 600 kronor i medlemsbidrag under året
vilket är 42 816 kronor lägre än budgeterat.
Genomförda serviceresor uppgick till 343 000 under februari – december. 11 miljoner
resenärer reste med buss i den allmänna kollektivtrafiken och 2,8 miljoner resenärer
reste med lokal- och regiontåg i Sörmland – vilket är en ökning med 7 respektive 3,9
procent. Jämfört med 2015 har utsläppen av koldioxid, på bussar i den allmänna
kollektivtrafiken, halverats, då bussarna drivs med förnybara drivmedel till 93,9
procent.
De kunder som använder myndighetens tjänster är överlag nöjda och medarbetarna
inom myndigheten upplever i stor utsträckning att de är engagerade och motiverade i
sitt arbete.
Arbete med verksamhetsutveckling, dels internt och dels kopplat till samhällsutvecklingen, har varit intensiv under året. Bland annat har Servicecenter Sörmland,
ett nytt betal- och realtidssystem, samt en ny Sörmlandstaxa implementerats i
verksamheten. Efter flera år av förberedelser har också Ny Trafik 2017 lanserats med
utökad regionaltågstrafik i Mälardalen. För serviceresor, skolskjuts och riksfärdtjänst
har nya avtal tecknats. Myndigheten har ökat tillgängligheten för kunderna genom att
Servicecenter Sörmland är öppet dygnet runt, att mobilappen och hemsidan har
integrerats med betal- och realtidssystemet, liksom audiovisuella utrop och realtidsinformation samt att försäljningsombuden numera säljer myndighetens samtliga
produkter.
Kommunstyreslens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 141, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
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KSKF/2017:9

§ 195
Fastställande av 2018 års budget för
Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera
med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med
gemensamma Resurser (RAR:s) budget för år 2018 till 16 miljoner kronor, varav
Eskilstuna kommuns andel preliminärt uppgår till 1,49 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 19
april 2017. Av skrivelsen framgår att Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera
med gemensamma Resurser (RAR) i Sörmland har inkommit med förslag till budget
för år 2018.
Förbundets totala budget för 2018 beräknas till 16 miljoner kronor (kommuner
4 miljoner kronor, landstinget 4 miljoner kronor och staten 8 miljoner kronor).
Budgeten är oförändrad jämfört med innevarande år.
Kommunmedlemmarnas andel av förbundets årliga budget beräknas på
befolkningsunderlag per den 1 november. Eskilstuna kommuns andel av
Samordningsförbundets totala budget för 2018 är preliminärt 1,49 miljoner kronor
(23,75 kronor/invånare 16-64 år).
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer
Samordningsförbundet RAR:s budget för år 2018 till 16 miljoner kronor, varav
Eskilstuna kommuns andel uppgår till 1,49 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslår i beslutet från den 30 maj 2017, § 143, att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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KSKF/2017:391

§ 196
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Ta fram en handlingsplan för
identifikation av och stöd till särskilt begåvade
elever
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att ta fram en handlingsplan för identifikation av och stöd
till särskilt begåvade elever, har lämnats in till kommunfullmäktige den 9 maj 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 barnoch utbildningsnämnden för beslut.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden, för åtgärd.
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KSKF/2017:392

§ 197
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Låna ut cyklar via skolbusskorten
Beslut

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att låna ut cyklar via skolbusskorten, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 12 maj 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.
______
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, för åtgärd.
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Justerandes sign
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KSKF/2017:393

§ 198
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Inrätta allmänt duschrum i Eskilstuna
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att inrätta ett allmänt duschrum i Eskilstuna, har lämnats in
till kommunfullmäktige den 29 maj 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, för åtgärd.
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Kommunfullmäktige
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KSKF/2017:394

§ 199
Motion- Inför E-petitioner i Eskilstuna
Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendebeskrivning

Stefan Krstic (L) har den 12 juni 2017 lämnat in en motion – Inför E-petitioner i
Eskilstuna.
Motionärerna yrkar på följande:
Att kommunfullmäktige beslutar att se över en implementering av systemet
med E-petitioner eller liknande system i Eskilstuna kommun.

______

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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KSKF/2017:397

§ 200
Interpellation - Finns det fungerande hörslinga i alla
kommunala lokaler i Eskilstuna kommun?
Beslut

Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning

Maria Forsberg (V) har den 13 juni 2017 lämnat in en interpellation - Finns det
fungerande hörslinga i alla kommunala lokaler i Eskilstuna kommun?
Interpellationen ställs till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S).
______
Beslutet skickas till:
Mikael Edlund (S)
Maria Forsberg (V)
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KSKF/2017:398

§ 201
Interpellation - Satsningen på Inkludering på riktigt,
även benämnt 150-jobb
Beslut

Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning

Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 13 juni 2017 lämnat in en
interpellation - Satsningen på Inkludering på riktigt, även benämnt 150-jobb.
Interpellationen ställs till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).
______
Beslutet skickas till:
Jimmy Jansson (S)
Marielle Lahti (MP)
Magnus Arreflod (MP)
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KSKF/2017:399

§ 202
Interpellation - Konstgräsets påverkan på miljö och
hälsa
Beslut

Interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning

Marielle Lahti (MP) och Magnus Arreflod (MP) har den 13 juni 2017 lämnat in en
interpellation - Konstgräsets påverkan på miljö och hälsa.
Interpellationen ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S).
______
Beslutet skickas till:
Mona Kanaan (S)
Marielle Lahti (MP)
Magnus Arreflod (MP)
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