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Val av justerare

Tobias Gustafsson utsågs av styrelsen att justera protokollet jämte

ordföranden.
___
§2

Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
___
§3

Föregående protokoll

Protokoll 3/2022 godkändes och lades till handlingarna.
___
RAPPORTER
§4

Fördjupning nuläge koncernen

VD kommenterade nuläge och några väsentliga händelser i bolagen. Mer
information finns i utsänt VD-brev.
Kriget i Ukraina slår hårt mot vissa aktörer som bl a innebär långa
leveranstider och prishöjningar.
Efter det inträffade i AFC Eskilstuna och Eskilstuna United har föreningarna
vidtagit åtgärder och utarbetat handlingsplaner varför utbetalning av
sponsringsmedel återupptagits. Under våren 2023 planeras en
värdegrundsdag tillsammans med elitföreningarna.
Martin Roos slutar som VD på Destination Eskilstuna den 30/9.
Det var Securitas som vann upphandlingen av Trygghetsjouren. Fredrik
Elf gav kort information om det.
Ekonomiska prognosen lämnad till kommunen. Resultatutfall per sista
mars i nivå med budget. Investeringar har inte upparbetats i takt med
budgeten. OH-kostnaderna kommer att redovisas i samband med
tertialredovisningen.
EEM organisering
Kjell Andersson redogjorde för ESEMs nya organisation. IT är en viktig
funktion och kommer att prioriteras.
Styrkort
Inga avvikelser att rapportera i styrkorten.
___
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BESLUTSÄRENDEN
VD redogjorde för hantering av remisser. 5 olika remissvar nedan
behandlades på dagens möte. Styrelsen diskuterade generellt vilka
remisser som bolagen ska svara på. Bestämdes att i samband med
styrelseutbildning, efter valet, diskutera vilken roll och ansvar de olika
styrelserna har för remisshanteringen.

§5

Remissvar – Motion PFAS-halterna i dricksvatten
Dnr 2022:018

Styrelsen beslutade
att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande och därmed anse att
motionen är besvarad, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion om att utreda vilka investeringar
och kostnader som krävs för att PFAS-halterna i dricksvatten hamnar på
den säkra sidan av de nya gränsvärdena (KSKF/2022:42, 2022-03-08) till
EEM för yttrande. I motionen anges bland annat:
• Att Eskilstuna kommunfullmäktige, enligt motionens intentioner, beslutar
om att utreda vilka investeringar som kommunen behöver göra för att
säkerställa att PFAS-halterna i Eskilstunas dricksvatten hamnar på den
säkra sidan av de nya gränsvärdena.
• Att Eskilstuna kommunfullmäktige, enligt motionens intentioner, beslutar
om att utreda hur mycket investeringarna kommer att kosta kommunen
för att säkerställa att PFAS-halterna i Eskilstunas dricksvatten hamnar på
den säkra sidan av de nya gränsvärdena.
Grundat på det samlade kunskapsläget är Energi och Miljös bedömning och
rekommendationen att det inte behövs någon mer djupgående utredning i
egen regi än det som redovisats.
Styrelsen instämmer vidare till de medskick som Energi och Miljö har gjort i
sitt remissvar.
___
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Remissvar – Handlingsprogram för förebyggande av
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor
Dnr 2022:019

Styrelsen beslutade
att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till Handlingsprogram för
förebyggande verksamhet enlig lagen om skydd mot olyckor. Ärendet
remitterades till bolagen för yttrande.
Enligt lag om skydd mot olyckor är Eskilstuna kommun skyldig att ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Kommunfullmäktige
beslutar om handlingsprogram. Programmet gäller tills vidare men den
revideras minst en gång per mandatperiod.
Programmet syftar till att kartlägga och stärka kommunens
olycksförebyggande arbete inom olyckstyperna brand i byggnad, brand
utomhus, trafikolycka, utsläpp med farliga ämnen, naturolycka samt
drunkningsolyckor.
Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till ” Handlingsprogram
för förebyggande verksamhet enlig lagen om skydd mot olyckor” och har
inga invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer också till de medskick
som bolagen har gjort i sina remissvar.
___

§7

Remissvar – Kulturpolitiskt program Eskilstuna
Dnr 2022:020

Styrelsen beslutade
att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Kultur- och Fritidsnämnden, Eskilstuna kommun.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har skickat förslag till ”Kulturpolitiskt program för
Eskilstuna” till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.
Programmet beskriver riktningen för det kulturpolitiska arbetet i Eskilstuna och
är ett styrande dokument för hela kommunkoncernen. Programmet är
vägledande i samverkan och samarbeten med aktörer från civilsamhället,
näringslivet och akademin.
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Fem målområden identifierats, där kulturens potential och värden tillförsäkrar
Eskilstunas invånare ett gott liv och är framgångsfaktorer i utvecklingen av ett
hållbart och attraktivt samhälle. Varje målområde inleds med en övergripande
och beskrivande text och sedan följer ett antal mer konkreta mål.
Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till ”Kulturpolitiskt program för
Eskilstuna” och har inte invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer även till
de medskick som Destination Eskilstuna AB har gjort i sitt remissvar.
___

§8

Remissvar – Idrottspolitiskt program Eskilstuna
Dnr 2022:021

Styrelsen beslutade
att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Kultur- och Fritidsnämnden, Eskilstuna kommun.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har skickat förslag till ”Idrottspolitiskt program för
Eskilstuna” till berörda nämnder och bolag för att lämna synpunkter.
Idrottspolitiskt program för Eskilstuna beskriver riktningen för det
idrottspolitiska arbetet och är ett styrande dokument för hela
kommunkoncernen. Programmet ska vara vägledande i samverkan med
aktörer från civilsamhället, näringslivet och akademin.
Eskilstuna Kommunföretag är positiva till förslaget till ”Idrottspolitiskt program för
Eskilstuna” och har inte invändningar till förslaget. Styrelsen instämmer även till
de medskick som Destination Eskilstuna AB har gjort i sitt remissvar.
___

§9

Remissvar – Gårdsförsäljning
Dnr 2022:022

Styrelsen beslutade
att godkänna Eskilstuna Kommunföretags yttrande, samt
att överlämna yttrandet till Eskilstuna kommun.
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 12 november 2020 att ge en särskild utredare i
uppdrag att utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, under
förutsättning att Systembolagets monopol säkras (dir. 2020:118).
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 10 juni
2022.
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Utredningens övergripande uppdrag har varit att utreda om och i så fall hur
gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan införas i Sverige, under förutsättning
att Systembolagets monopol säkras. Frågan om gårdsförsäljning har utretts
tidigare, senast år 2010 (SOU 2010:98), utan att resultera i förändrad
lagstiftning. Avgörande frågor för utredningen att besvara har varit vilket
utrymme som EU-rätten medger för att tillåta gårdsförsäljning med ett i
övrigt bevarat detaljhandelsmonopol, samt vilka eventuella
folkhälsokonsekvenser som ett införande av gårdsförsäljning skulle kunna
innebära.
Eskilstuna kommun är remissinstans och Destination Eskilstuna AB har valt
att svara på remissen.
Eskilstuna Kommunföretag instämmer till yttrandet som Destination Eskilstuna
AB har gjort i sitt remissvar.
___

§ 10

Utökning verksamhetsområde Vatten och Avlopp
Dnr 2022:023

Styrelsen beslutade
att godkänna förslag till förändring av verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster, enligt styrelsebeslut Eskilstuna Energi och Miljö AB 2022-0315, samt
att överlämna förslaget till kommunfullmäktige i Eskilstuna för beslut.
I detta beslut ingår följande områden:
• Omvandlingsområdet Grundby Kullersta Sand
• Exploateringsområdena Ärla Nytorp och Borsökna 1:304
• Enstaka fastigheter i närhet till befintligt verksamhetsområde
• Inskränkning av VO vid Lilla Nyby
• Utökning av verksamhetsområde i Hållsta för tjänsten dagvatten
___

§ 11

Revidering sponsringspolicy
Dnr 2022:024

Styrelsen beslutade
att godkänna förslag till Policy för affärsmässig sponsring och samverkan för
ortsutveckling.
BAKGRUND
Eskilstuna Kommunfullmäktige har genom beslut i februari 2022 fastställt
riktlinje för sponsring och sponsorsliknande överenskommelser för Eskilstuna
kommunkoncern och har sedan tidigare fattat beslut om att ansvar och
handläggning av samverkansöverenskommelser för ortsutveckling ska flyttas
till Eskilstuna Kommunföretag.
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Sedan 1 januari 2022 har ekonomisk och praktisk hantering avseende
samverkansöverenskommelserna överflyttats till bolagskoncernen.
Ovanstående två förändringar medför ett behov av att uppdatera och
anpassa befintlig sponsringspolicy.
Policyn kompletteras därför med avsnitt avseende
samverkansöverenskommelser och vissa redaktionella förändringar
genomförs därvid. I samband med att policyn omarbetas så föreslås
ytterligare ett par revideringsförslag, enligt nedan.
Den årliga ambitionsnivån i befintlig policy uppgår till 7-9 Mkr, till detta ska
även 1,5 Mkr avseende samverkansöverenskommelser för ortsutveckling
läggas till enligt beslut i Kommunfullmäktige. För närvarande uppgår
bolagskoncernens sponsring till cirka 9 Mkr och för att skapa
handlingsutrymme föreslås den årliga ambitionsnivån för sponsring att uppgå
till 8-10 Mkr samt 1,5 Mkr avseende samverkansöverenskommelser. Ett
starkt förenings- och kulturliv bedöms vara viktigt för Eskilstuna och bolagens
varumärken.
Sponsring av elit kompletteras till att även omfatta individuell idrott, det är
fortsatt föreningen som individen företräder som avtal tecknas med. Detta
bedöms möjliggöra att elitidrottare eller idrottare på väg till elit kan fortsätta
sin satsning i en Eskilstunaförening.
Avsnitt om ansvarsfördelning och organisation uppdateras utifrån befintlig
organisation och dotterbolagens ansvar för att säkerställa att motprestationer
aktiveras förstärks.
___

§ 12

Parkendagen
Dnr 2022:025

Styrelsen beslutade
att godkänna genomförandet av en kunddag i Parken Zoo för 500 000 kr
under 2022.
Förra årets Parkendagen fick kritik för att ordningen inte fungerade. Styrelsen
framförde att det är viktigt att ha dialog och tydlighet i kravställning gentemot
Parken Zoo som är ansvariga för Parkendagen. Parken Zoos ansvar bör
framgå av avtal som är under framtagande.
ÄRENDEBESKRIVNING
Eskilstuna Kommunföretagskoncernen har årligen haft en återkommande
aktivitet där vi abonnerat Parken Zoo i syfte att genomföra en kunddag för
bolagskoncernens kunder. Arrangemanget har historiskt varit populärt och
lockat många besökare vilket medför att bolagens varumärken synliggörs och
då i synnerhet EEM och KFAST.
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Av sponsringspolicy framgår att genomförandet av kunddagar inte är att
betrakta som sponsring men syftar i delar till att uppnå samma mål varför
sponsringsgruppen fortsatt har ansvar för att tillsammans med Parken Zoo
planera kunddagen. Parken Zoo ansvarar för genomförandet av dagen men
där bolagens varumärken lyfts fram. Med en kunddag stärks bolagens
varumärken samt befintliga kundrelationer. Det lyfter även fram
bolagskoncernen som en engagerad aktör som tar samhällsansvar. Flertalet
av besökarna under Parkendagen har historiskt varit från socioekonomiskt
svagare delar av Eskilstuna.
Att genomföra en kunddag där Parken Zoo har öppet exklusivt för våra
kunder och bemannar upp djur- och nöjesparker med fri åkning för alla
besökare kostar 500 000 kr. Bedömningen är att kostnaden är rimlig utifrån
det värde som erhålls via kunddagen.
Att vårda kundrelationer och vara långsiktig i dessa är av vikt. Detta är även
aktuellt vad gäller de föreningar som vi sponsrar där vi avser att återkomma
under hösten med förslag till beslut på förlängningar av avtal.
___

INFORMATION/DISKUSSIONSPUNKTER

§ 13
Uppföljning sponsring 2021
Mikael Brodén redogjorde för uppföljning av sponsring 2021.
Benchmark avseende sponsring kommer att redovisas under hösten.
___

§ 14
Lägesrapport avtal med Transdev
Stefan Wennerström redogjorde för status gällande biogas. Frågan måste
ses som en helhet.
ESEM har skickat framställan till Transdev avseende priskompensation för
ökade produktionskostnader. Detta utgör även underlag för Transdevs vidare
dialog med Region Sörmland.
Prishöjningar på gas vid publika tankstället kommer att ske i två steg innan
sommaren.
Styrelsen i EEM har gett bolaget i uppdrag att se på vad
produktionskostnaden för biogas skulle kunna vara, baserat på tidigare
kalkyl för en egen anläggning.
___

§ 15
Redovisning Vindkraft
Ärendet ströks pga tidsbrist och redovisas på nästa möte.
___
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§ 16
Tema Jobb
Tommy Malm inledde med bakgrund till temapunkten.
Magnus Gustafsson, förvaltningschef Arbetsmarknads- och
Vuxenutbildningsförvaltningen, redovisade statistik över arbetslösheten i
Eskilstuna, utbildningsnivåer samt vilka utmaningar som kommunen har
inom dessa områden.
David Hofmann, VD på Eskilstuna Logistik och Etablering AB, redovisade
säljprocessen för etableringsmark i Eskilstuna. Bolagets utmaningar och
möjligheter redovisades. Tillgång till etableringsmark är högt prioriterat
inom kommunen.
Martin Roos, VD Destination Eskilstuna AB, redovisade i korthet hur
bolaget arbetar med att öka antalet kommuninnevånare och attrahera
besökare till Eskilstuna.
___
§ 17
Övrigt
Inga övriga frågor hanterades.
___
§ 18
Ärendelista
Genomgång och uppdatering av ärendelistan. Ett ärende tillkom.
Ärendelistan godkändes.
___
§ 19 Utvärdering av dagens möte
Det var ovanligt många återbud till dagens möte.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 25 maj kl 13:00-17:00.
___
§ 20 Tema Jobb
Styrelsen åkte på en bussrundtur till Svista och Eskilstuna Logistikpark.
Mikael Jonsson, Etableringschef på Eskilstuna Logistik och Etablering
AB, guidade och informerade om etableringarna i Eskilstuna.
___
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