Kommunfullmäktige

Kallelse och
föredragningslista
2016-04-18

Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 28 april 2016, klockan 09:00 i
fullmäktigesalen i stadshuset.
Sammanträdet inleds klockan 09.00 med information från överförmyndarnämnden.

1. Protokollsjustering
2. Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
KSKF/2016:3
3. Val till kommunala uppdrag
KSKF/2016:2
4. Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
a) Vårdnadsutredningar
Ställd till socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) av Stefan Krstic.
KSKF/2016:4
5. Svar på interpellation – Vad händer med flyktingguideverksamheten efter maj 2016?
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Joel Hamberg (V)
KSKF/2016:127
6. Svar på interpellation - Arbetet med att motverka rasism
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Maria Chergui(V)
KSKF/2016:174
7. Svar på interpellation – Jämställdhet även i kommunens bolag?
Ställd till Eskilstuna Kommunföretag AB;s ordförande Lars Andersson (S) av Maria
Forsberg (V)
KSKF/2016:178
8. Svar på interpellation – Fristadsreservatet
Inlämnad av Marielle Liikanen (MP)
KSKF/2016:221
9. Svar på interpellation - Tre bra skolreformer
Inlämnad av Niklas Frykman (L)
KSKF/2016:229
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10. Svar på interpellation - Sjukfrånvaron i vård och omsorg
Inlämnad av Aza Safari (-)
KSKF/2016:230
11. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2015 för Eskilstuna kommun
KSKF/2016:291
12. Årsredovisning 2015 för Eskilstuna kommun
KSKF/2016.205
13. Arvodesnivå för Eskilstuna Logistik och Etablering AB
KSKF/2016:117
14. Revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder
KSKF/2014:441
15. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen
KSKF/2014:442
16. Instruktion för kommunstyrelsens utskott
KSKF/2015:365
17. Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB
KSKF/2016:13
18. Reviderad bolagsordning för Stadsnät i Svealand AB, SISAB
KSKF/2015:308
19. Instruktion till ombud vid bolagsstämmor för kommunala bolag för verksamhetsåret 2015
KSKF/2016:242
20. Rätt att ingå tilläggsavtal avseende idrottslokaler i Skjulsta samt anvisning om finansiering
till kultur- och fritidsnämnden
KSKF/2016:237
21. Upphörande av riktlinjer för parkeringsnorm
KSKF/2016:125
22. Detaljplan för Slagsta 1:13
KSKF/2016:57
23. Förvaltningsavtal för järnvägsinfrastruktur
KSKF/2016:240
24. Svar på motion om att revidera Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s uthyrningspolicy
KSKF/2015:529
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25. Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden
KSKF/2015:544
26. Svar på motion om att erbjuda arbetsskor till personalen inom vård och omsorg
KSKF/2016:566
27. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige
KSKF/2016:123
28. Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga
miljöer
KSKF/2015:364
29. Svar på medborgarförslag - Förse personalen på servicekontoret i Värjan med små skyltar
eller pins som visar vilka språk de kan prata
KSKF/2015:581
30. Svar på medborgarförslag - Ge förslagsställaren möjlighet att debattera sitt medborgarförslag
på ett förberedande möte inför kommunfullmäktige
KSKF/2015:474
31. Redovisning av medborgarförslag
KSKF/2016:243
32. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 4, 2015
KSKF/2015:5
33. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 4, 2015
KSKF/2015:6
34. Yttrande över ansökan från Kunskapscompaniets Gymnasium KCGY AB om godkännande
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna kommun - Dnr 32-2016:654
KSKF/2016:121
35. Yttrande över ansökan från föreningen Cultura om godkännande som huvudman för en
nyetablering av ett fristående fritidshem och grundskola vid Kulturskolan i Eskilstuna
kommun fr.o.m. läsåret 2017/18 - Dnr 31-2016:624
KSKF/2016:155
36. Yttrande över ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Eskilstuna fr.o.m.
läsåret 2017/2018
KSKF/2016:160
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37. Yttrande över remiss från Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan
Kunskapscompaniets Gymnasium i Eskilstuna kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018
KSKF/2016:176
38. Motion om att införa tiggeriförbud
Inlämnad av Kim Fredriksson (SD)
KSKF/2016:241
39. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Stoppa byggnationen av
vindkraftverk på Kafjärden
KSKF/2016:244
40. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Besvara Fritidsreservatets
kulturhistoriska värde
KSKF/2016:258

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 eller ladda
hem sammanträdet i efterhand som podd från iTunes eller via en podcast-app i din iPhone.
Om du vill läsa sammanträdeshandlingarna kan du besöka kommunfullmäktiges sekreterare i
stadshuset.
Välkommen!

Ann-Sofie Wågström
Ordförande

