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Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 18 maj 2017, klockan 09.00 i fullmäktigesalen i
stadshuset.
1. Protokollsjustering
2. Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
KSKF/2017:3
3. Val till kommunala uppdrag
KSKF/2017:2
4. Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter
KSKF/2017:4
5. Svar på interpellation – Utöka antalet korttidsplatser
KSKF/2017:228
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Aza Safari (-)
6. Svar på interpellation - Trafikinfarkt
KSKF/2017:279
Ställd till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) av Erika Rydja Sandvik (L)
7. Svar på interpellation - LSS i Eskilstuna
KSKF/2017:280
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Erika Rydja Sandvik (L)
8. Svar på interpellation - Arbetet mot våldsverkande extremism
KSKF/2017:281
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Erika Rydja Sandvik (L)
9. Svar på interpellation – Stödcentrum för barn och ungdom har lagts ned – Hur ser elevhälsan ut
idag?
KSKF/2017:324
Ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av Maria Chergui (V)
10. Svar på interpellation – Annullera utsläppsrätterna
KSKF/2017:325
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Alar Kuutmann (V)
11. Svar på interpellation – Varför bygger inte Kommunfastigheter i Hållsta
KSKF/2017:326
Ställd till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil Andersson (M) av Maria Chergui (V)
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12. Delårsrapport 1 2017 Eskilstuna kommun
KSKF/2017:284
13. Förvärv av vattenkraftstationer
KSKF/2017:271
14. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö ABs redogörelse för uppnådd effektivisering
KSKF/2017:276
15. Avveckling av kommanditbolagen Tunavallen Fastighetsförvaltning, Gröndal stadion 1,
Ekängens arena förvaltning och överföring av fastigheterna till Eskilstuna kommun
KSKF/2017:197
16. Godkännande av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om
Sörmlandstaxan
KSKF/2016:651
17. Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om samverkan
för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
KSKF/2017:33
18. Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna
KSKF/2017:251
19. Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val
KSKF/2017:288
20. Införande av upphandling av hem för vård och boende enligt lagen om valfrihet (LOV)
KSKF/2017:308
21. Svar på motion - Möjliggör ombyggnation av vindar till bostäder
KSKF/2016:502
22. Svar på motion - Pilotprojekt med innovationstimme
KSKF/2016:560
23. Svar på motion - Sällskapsdjur på äldreboende
KSKF/2016:512
24. Svar på motion - Ge föräldrar större valfrihet att välja den omsorg som är bäst för barnet och
familjen; fyramånadersregeln och pedagogisk omsorg
KSKF/2016:576
25. Svar på motion om att stärka stödet till landsbygdsskolorna
KSKF/2016:567
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26. Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare
KSKF/2017:115
27. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS)
kvartal 4, 2016
KSKF/2016:5
28. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
kvartal 4, 2016
KSKF/2016:6
29. Interpellation – Appen ”Min Friskvård”
KSKF/2017:339
Ställd till kommunstyrelsens personalutskotts ordförande Mikael Edlund (S) av Maria Chergui (V)
30. Interpellation – Eskilstuna flygplats – ett högriskprojekt och ett spel med skattebetalarnas
pengar?
KSKF/2017:340
Ställd till Eskilstuna Logistik och Etablering AB:s ordförande Johan Holmkvist (utan partibeteckning,
nominerad av Moderaterna) av Maria Forsberg (V)

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

