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Eskilstunan kunnanvaltuusto
kokoontuu kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 17. maaliskuuta 2016 klo 09.00.
Kokous aloitetaan kunnan tilintarkastuksen tiedotuksella klo 9:00.

1. Pöytäkirjan tarkistaminen
2. Vastaus välikysymykseen sosiaalipalvelun suuresta työtaakasta joulukuussa
Esittänyt Karolin Fridell (L) sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Göran Gredforsille (M)
KSKF/2015:575
3. Vastaus välikysymykseen turvallisista kouluteistä
Esittänyt Niklas Frykman (L) lapsi- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Jari Puustiselle (S)
KSKF/2016:75
4. Vastaus häädettyjä lapsia koskevaan välikysymykseen
Esittänyt Helen Wretling (L) sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Göran Gredforsille (M)
KSKF/2016:112
5. Vastaus kirjaston levotonta tilannetta koskevaan välikysymykseen
Esittänyt Niklas Frykman (L) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Mona
Kanaanille (S)
KSKF/2016:122
6. Vastaus välikysymykseen pakolaisopastoiminnan kohtalosta toukokuun 2016 jälkeen
Esittänyt Joel Hamberg (V) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jimmy Janssonille (S)
KSKF/2016:127
7. Kyselytuokio ajankohtaisista kunnallisista asioista
KSKF/2016:4
8. Ilmoitus kunnanvaltuuston uusia jäseniä ja varajäseniä koskevasta lääninhallituksen
päätöksestä
KSKF/2016:3
9. Valinnat kunnallisiin tehtäviin
KSKF/2016:2
10. Kommuninvestin takuusitoumus
KSKF/2015:515

Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 mars 2016 - på finska

Eskilstunan kunta

2016-03-07

2 (3)

11. Kriisinjohtolautakunnan tarkistettu ohjesääntö
KSKF/2014:443
12. Tarjouskilpailu valinnanvapausjärjestelmästä annettuun lakiin (LOV) perustuvista
lasten/nuorten/perheiden ja aikuisten hoito- tai asumiskodeista
KSKF/2016:16
13. Erityisen tuen ja äidinkielenopetuksen lisäsummien korvaustason muutos vuonna 2016
KSKF/2016:71
14. Tutkimukseen perustuvaa matematiikan opetusaineistoa koskevaan kehityshankkeeseen
osallistuminen
KSKF/2016:93
15. Palvelujen ja esteettömyyden suuntaviivat Eskilstunan kunnassa
KSKF/2015:451
16. Onnettomuuksilta suojautumisesta annettuun lakiin (2003:778) perustuva toimenpideohjelma
KSKF/2016:81
17. Kansalaisaloitetta koskeva ilmoitus ja käsittelyehdotus – Perustakaa tapaamispaikkoja, joissa
on toimintaa työttömille maahanmuuttajille ja eläkeläisille
KSKF/2016:148
18. Kansalaisaloitetta koskeva ilmoitus ja käsittelyehdotus – Häätäkää telttailijat Ekebyn
leirintäalueelta
KSKF/2016:150
19. Kansalaisaloitetta koskeva ilmoitus ja käsittelyehdotus – Laatikaa uudet kunnalliset
suuntaviivat aukioloajoista keskustan ravintoloissa, suljetuissa tilaisuuksissa ja taajaman
ulkopuolella niin, että ne vastaavat asuntoalueita koskevia suuntaviivoja
KSKF/2016:151
20. Aloite – Antakaa useampien työntekijöiden jatkaa työntekoa 70 vuoden ikään saakka
Aloitteentekijä: Stefan Krstic (L)
KSKF/2016:152
21. Aloite tupakointipaikan järjestämisestä Fristadstorgetille
Aloitteentekijä: Ingrid Sermeno Escobar (–)
KSKF/2016:171
22. Välikysymys rasismin vastaisesta työstä
Esittänyt Maria Chergui (V) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jimmy Janssonille (S)
KSKF/2016:174
23. Välikysymys tasa-arvosta kunnan yhtiöissä
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Esittänyt Maria Forsberg (V) Eskilstuna Kommunföretag AB:n puheenjohtaja Lars
Anderssonille (S)
KSKF/2016:178
Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata paikan päällä kaupungintalossa. Kokousta voi myös
seurata suorana nettitelevisiolähetyksenä tai kuunnella osoitteesta www.eskilstuna.se. Sen voi
myös ladata jälkikäteen podcastina iTunesista tai podcast-sovelluksen avulla iPhoneen.
Kokousasiakirjoihin voi tutustua kaupungintalolla kunnanvaltuuston sihteerin luona.
Tervetuloa!

Ann-Sofie Wågström
Puheenjohtaja
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