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Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 24 november 2016, klockan 09.00 i
fullmäktigesalen i stadshuset.
1. Protokollsjustering
2. Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
KSKF/2016:4
3. Svar på interpellation – Avstängningar från gymnasieskolan
KSKF/2016:563
Ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av Helen Wretling (L)
4. Svar på interpellation – Hur går det med införandet av kostnadsfria arbetsskor för personal inom
vård- och omsorg samt inom förskola?
KSKF/2016:568
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Kim Fredriksson (SD)
5. Svar på interpellation – Varför ska vissa nyanlända få gå före i bostadskön?
KSKF/2016:569
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Kim Fredriksson (SD)
6. Svar på interpellation – Frihet att meddela
KSKF/2016:570
Ställd till personalutskottets ordförande Mikael Edlund (S) av Alar Kuutmann (V)
7. Svar på interpellation – Utegym vid S:t Eskil
KSKF/2016:575
Ställd till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) av Jan Svensson (L)
8. Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
KSKF/2016:3
9. Val till kommunala uppdrag
KSKF/2016:2
10. Komplettering av årsplan 2017 för Eskilstuna kommun
KSKF/2016:349
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11. Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola
KSKF/2016:529
12. Förslag till införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
KSKF/2015:548
13. Godkännande av total och slutlig riktkostnad för byggande av Eskilstuna tågdepå inom
Gredby bangårdsområde
KSKF/2016:554
14. Ramavtal avseende förvärv av fastighet inom Gredby bangårdsområde för Eskilstuna tågdepå
KSKF/2016:596
15. Renhållningstaxa 2017 för Eskilstuna kommun
KSKF/2016:477
16. Revidering av Eskilstuna kommuns klimatplan
KSKF/2016:214
17. Riktlinjer för stadsodling på allmän plats i Eskilstuna kommun
KSKF/2015:468
18. Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag
KSKF/2016:513
19. Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna
Strängnäs Elförsäljning AB
KSKF/2016:466
20. Godkännande av överlåtelser av näringslivsfastigheter från Eskilstuna Kommunfastigheter AB
till Eskilstuna Logistik och Etablering AB och dess dotterbolag - etapp 2
KSKF/2016:465
21. Förlikningsavtal avseende inlösen av fastigheterna Ryningsberg 2:1 m fl samt tillhörande
arrendeavtal
KSKF/2014:309
22. Arvodeskommitténs redovisning av uppdraget att jämföra Eskilstuna kommuns
ersättningsbestämmelser för förtroendevalda med andra kommuner
KSKF/2016:522
23. Nya bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun
KSKF/2016:524
24. Nya bestämmelser om ersättning för uppdrag i kommunala bolag
KSKF/2016:523
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25. Exploateringsavtal för kvarteret Nithammaren 8 m fl, Eskilstuna kommun
KSKF/2016:542
26. Detaljplan för kvarteret Nithammaren 8 m fl, Eskilstuna kommun
KSKF/2016:541
27. Ansvaret för tilläggsbelopp till förskola och skola
KSKF/2016:527
28. Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget
KSKF/2016:171
29. Svar på medborgarförslag - Kräv tillstånd för användande av fyrverkerier och smällare
KSKF/2016:54
30. Svar på medborgarförslag - Totalförbjud försäljning och avfyrande av fyrverkerier
KSKF/2016:56
31. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Skapa ett dansens hus i Eskilstuna
KSKF/2016:562
32. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Ge en familj på fem personer som har
försörjningsstöd rätt att bo i en lägenhet som är större än tre rum och kök
KSKF/2016:565
33. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Låt Turistbyrån och bokhandlare sälja
bilder av Eskilstuna som ska ingå i en samlarserie
KSKF/2016:574

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde på plats i stadshuset. Du kan också följa
sammanträdet i direktsändning i webb-TV eller lyssna 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
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