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Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 14 december 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 – Hur prioriteras arbetet med att göra Eskilstuna till en stad med en väl
fungerande ladd-infrastruktur
KSKF/2017:586
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Magnus Arreflod (MP)
6. Svar på interpellation om underhåll av cykelvägar
KSKF/2017:540
Ställd till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) av Magnus Arreflod (MP)
7. Vision och målbild 2030 för Eskilstuna
KSKF/2017:544
8. Revidering av taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde
KSKF/2017:588
9. Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållares samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde
KSKF/2017:587
10. Godkännande av justering av priser i Mälardalstaxan (Movingo)
KSKF/2017:579
11. Revidering av riktlinjer för lokalförsörjning
KSKF/2017:548
12. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
KSKF/2017:635

Eskilstuna kommun

2017-12-04

2 (4)

13. Revidering av det gemensamma reglementet för Eskilstuna kommuns nämnder
KSKF/2017:636
14. Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen
KSKF/2017:640
15. Utbetalning av partistöd för första halvåret 2018
KSKF/2017:637
16. Nya regler för partistöd från och med den
15 oktober 2018
KSKF/2017:638
17. Förändrat ansvar för LSS-verkställande verksamheter, inklusive revidering av reglemente för
barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
KSKF/2017:575
18. Avfallsplan för Eskilstuna kommun
KSKF/2017:291
19. Medfinansiering av Robotdalen 2018-2020
KSKF/2017:584
20. Nya kriterier för tilläggsbelopp för samtliga skolformer samt överflyttning av nämndansvaret för
tilläggsbelopp (Bordlagt den 23november)
KSKF/2016:527
21. Förändrat ansvar för skolverksamhet, inklusive revidering av reglemente för kommunstyrelsen
och barn- och utbildningsnämnden
KSKF/2017:646
22. Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
KSKF/2017:552 (Bordlagt den 23november)
23. Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
KSKF/2017:144 (Bordlagt den 23november)
24. Kriterier för tilläggsbelopp för lovskola
KSKF/2017:536
25. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Sörmland
KSKF/2017:546
26. Avveckling av Näshultagården AB och överföring av byggnaden till Eskilstuna kommun
KSKF/2016:633
27. Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB
KSKF/2017:647
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28. Uppdragsavtal mellan Eskilstuna kommun och Eskilstuna Jernmanufaktur AB
KSKF/2017:648
29. Slutrapport samarbete/samorganisering mellan Torshälla och Eskilstuna
KSKF/2017:432
30. Svar på motion om hållbar kost
KSKF/2017:112 (Bordlagt den 23november)
31. Svar på motion - Motion om ökad operativ förmåga vid utsläpp i miljön
KSKF/2017:252 (Bordlagt den 23november)
32. Svar på motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
KSKF/2017:259 (Bordlagt den 23november)
33. Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag
KSKF/2017:330 (Bordlagt den 23november)
34. Svar på motion – Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb
KSKF/2017:269 (Bordlagt den 23november)
35. Svar på motion - Snöfria gator
KSKF/2017:225
36. Svar på motion om pilotprojekt rörande specialkost
KSKF/2017:255
37. Svar på motion - Extern utredning om skolans resultat
KSKF/2017:268
38. Svar på motion - Trafikinfarkt - framtida lösningar?
KSKF/2017:277
39. Svar på motion om fria bussresor dygnet runt för 65+
KSKF/2016:332
40. Svar på motion om att minska befolkningsökningen av nyanlända
KSKF/2017:363
41. Svar på motion - Webbaserad utbildning i jämställdhet för all personal som arbetar inom skolan i
Eskilstuna kommun
KSKF/2017:364
42. Svar på motion - minska konstgräsets negativa miljöpåverkan
KSKF/2017:365
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43. Svar på motion - inför sopsaltning av gång- och cykelvägar
KSKF/2017:366
44. Svar på motion - Pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare
KSKF/2017:640
45. Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om
uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor
KSKF/2016:623 (Bordlagt den 23november)
46. Svar på medborgarförslag - Låna ut cyklar via skolbusskorten
KSKF/2017:392
47. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS)
kvartal 1, 2017
KSKF/2017:5 (Bordlagt den 23november)
48. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS)
kvartal 2, 2017
KSKF/2017:5
49. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
kvartal 1, 2017
KSKF/2017:6 (Bordlagt den 23november)
50. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
kvartal 2, 2017
KSKF/2017:6
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

