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Kallelse och
föredragningslista
2019-03-29

Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 11 april 2019, klockan 09.00 i fullmäktigesalen
i stadshuset.

Sammanträdet inleds med en presentation från kommunrevisionen, valda för
mandatperioden 2019-2022

1. Upprop och protokollsjustering
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
KSKF/2019:3
4. Val till kommunala uppdrag
KSKF/2019:2
5. Fråga
KSKF/2019:4
6. Svar på interpellation - Varför ta bort ett väl inarbetat verktyg som KRAV som säkerställer
kompetensutveckling hos skolmatspersonal, god djurhållning och ekologisk mat?
KSKF/2019:58 (Bordlagd av kommunfullmäktige den 21 mars 2019)
Ställd till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) av Marielle Lahti (MP)
7. Svar på interpellation – Lärare måste få vara lärare
KSKF/2019:103
Ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Stefan Krstic (L)
8. Svar på interpellation – Utveckla Fritstadsreservatet till nytta för Eskilstunas invånare - två år
efter beslut om utredning vad händer
KSKF/2019:121
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Marielle Lahti (MP)
9. Svar på interpellation - Vilka konkreta åtgärder kommer majoriteten vidta för att nå målen i
Parisavtalet och för att garantera ett fossilfritt Eskilstuna 2045
KSKF/2019:122
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Marielle Lahti (MP)
10. Svar på interpellation – Stoppa barnvräkningar
KSKF/2019:123
Ställd till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) av Maria Chergui (V)
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11. Svar på interpellation - Får barn med psykiska funktionsnedsättningar det stöd de har rätt till i
skolan
KSKF/2019:124
Ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Maria Chergui (V)
12. Svar på interpellation - Fler barn berörs av vräkning igen
KSKF/2019:129
Ställd till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av Helen Wretling
(L)
KSKF/2019:129
13. Utvecklingsplan för Torshälla
KSKF/2018:182
14. Slutrapport fördjupad förstudie Torshälla hamn, 700 års present
KSKF/2019:34
15. Återkallande av tillsynsansvar för vattenverksamhet enligt kap 26 § 4 i miljöbalken
KSKF/209:59
16. Vänortsdelegationens rapport för 2018
KSKF/2018:334
17. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige
KSKF/2019:32
18. Svar på motion om att införa trygghetsbidrag
KSKF/2018:327 (Bordlagd av kommunfullmäktige den 21 mars 2019)
19. Svar på motion – Bygg ut Mesta skola
KSKF/2018:331 (Bordlagd av kommunfullmäktige den 21 mars 2019)
20. Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
KSKF/2018:337 (Bordlagd av kommunfullmäktige den 21 mars 2019)
21. Svar på motion – Upprätta en bostadsförmedling i Eskilstuna
KSKF/2018:174
22. Svar på motion – Inrätta årligt byggvårdsbidrag
KSKF/2018:177
23. Svar på motion – Bättre koll på bilköerna
KSKF/2018:326
24. Svar på motion – Förändra budgetprocessen
KSKF/2018:460
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Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde på plats i stadshuset. Du kan också följa
sammanträdet i direktsändning i webb-TV eller lyssna via länk via www.eskilstuna.se.
Om du vill läsa sammanträdeshandlingarna kan du besöka kommunfullmäktiges sekreterare i
stadshuset.
Välkommen!
Ann-Sofie Wågström
Ordförande
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