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Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 27 april 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
- Kommer Kommunfastigheter att sluta ett nytt boendeavtal med Hyresgästföreningen som
gäller hela allmännyttan i Eskilstuna?
Ställd till Eskilstuna Kommunfastigheter AB:s ordförande Bertil Andersson (M) av Maria
Chergui (V)
5. Svar på interpellation - Ytterligare ett tankställe för biogas i Eskilstuna?
KSKF/2017:170
Ställd till Eskilstuna Energi och Miljö AB:s ordförande Ann-Sofie Wågström (S) av Maria
Forsberg (V)
6. Svar på interpellation - Bada eller inte bada, det är frågan!
KSKF/2017:185
Ställd till kultur och fritidsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Helen Wretling (L)
7. Svar på interpellation - Trygghetsboenden
KSKF/2017:226
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Erika Rydja Sandvik
(L)
8. Svar på interpellation - Situationen för deltidsbrandmännen i Eskilstuna kommun
KSKF/2017:227
Ställd till miljö- och räddningstjänstnämndens ordförande Geerth Gustavsson (S) av Erika
Rydja Sandvik (L)
9. Svar på interpellation - Utöka antalet korttidsplatser
KSKF/2017:228
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Aza Safari (-)
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10. Svar på interpellation - Tillgången till studie- och yrkesvägledare
KSKF/2017:229
Ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av Maria Chergui
(V)
11. Svar på interpellation - Situationen i förskolan
KSKF/2017:230
Ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av Maria Chergui
(V)
12. Svar på interpellation - Vilka åtgärder avser den rödblåa kommunmajoriteten göra för att
minska antalet bilbränder?
KSKF/2017:256
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Kim Fredriksson (SD)
13. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2016 för Eskilstuna kommun
KSKF/2017:305
14. Årsredovisning 2016 för Eskilstuna kommun
KSKF/2017:246
15. Instruktion till ombud vid årsstämmor för kommunala bolag verksamhetsåret 2016
KSKF/2017:156
16. Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
KSKF/2017:272
17. Reviderad bolagsordning för SEVAB Energiförsäljning AB
KSKF/2017:273
18. Begäran om investeringsanslag för ombyggnad och upprustning av Munktellarenans
skärmtak
KSKF/2017:244
19. Förändrad ansvarsfördelning mellan Torshälla stads nämnd och facknämnderna
KSKF/2017:251
20. Förslag till ändring av de lokala ordningsföreskrifterna gällande område där alkoholförtäring
är förbjuden
KSKF/2017:152
21. Revidering av modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom
äldreomsorgen
KSKF/2016:584
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22. Svar på revisionsrapport – Granskning av konsult och uppdrag
KSKF/2016:367
23. Länsstyrelsens tillsynsrapport från inspektion av Överförmyndare/Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs
KSKF/2016:663
24. Vänortsdelegationens rapport från 2016
KSKF/2017:39
25. Svar på motion - Möjlighet för löneavdrag vid cykelköp för kommunanställda
KSKF/2016:315
26. Svar på motion om ett pilotprojekt för ökad idrott i skolan
KSKF/2016:444
27. Svar på motion om dialogmöten innan beslut fattas om asylboenden eller HVB-hem för
ensamkommande
KSKF/2016:433
28. Svar på motion – Jämlika förutsättningar för chefer i Eskilstuna kommun
KSKF/2016:506
29. Svar på motion - Revidera riktlinjer för ekonomiskt bistånd
KSKF/2016:564
30. Redovisning av motioner som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige
KSKF/2017:130
31. Redovisning av medborgarförslag som inte slutbehandlats i kommunfullmäktige
KSKF/2017:17
32. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Inför en fritidsbank för utlåning av
utrustning till olika sport- och fritidsaktiviteter
KSKF/2017:257
33. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Gör plats för MC-parkering på den
stora parkeringsplatsen vid före detta Myntverket
KSKF/2017:264
34. Motion - Extern utredning om skolans resultat
KSKF/2017:268
Inlämnad av Stefan Krstic (L)
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35. Motion - Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb
KSKF/2017:269
Inlämnad av Stefan Krstic (L)
36. Motion - Trafikinfarkt-framtida lösningar?
Inlämnad av Erika Rydja Sandvik (L)
KSKF/2017:277

37. Motion - Införa trygghetsvakter i Eskilstuna kommun
KSKF/2017:278
Inlämnad av Erika Rydja Sandvik (L)
38. Interpellation - Trafikinfarkt
KSKF/2017:279
Ställd till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) av Erika Rydja Sandvik (L)
39. Interpellation - LSS i Eskilstuna
KSKF/2017:280
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Erika Rydja Sandvik
(L)
40. Interpellation - Arbetet mot våldsverkande extremism
KSKF/2017:281
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Erika Rydja Sandvik (L)
41. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Sätt upp pollare vid infarterna till
gågatorna i centrum och till Fristadstorget för att förhindra smash and grab-kupper och
terrordåd
KSKF/2017:294
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

