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Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 23 mars 2017, klockan 09.00 i
fullmäktigesalen i stadshuset.
Sammanträdet inleds med information: Sammanträdesklimat
Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande i Örebro
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 – Nattstopp i Eskilstuna?
Ställd till stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S) av Joel Hamberg (V)
KSKF/2017:110
6. Svar på interpellation - Vad kommer majoriteten göra för att garantera Eskilstunaborna
säkerhet
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Kim Fredriksson (SD)
KSKF/2017:120
7. Svar på interpellation - Interpellation för kost av hög kvalitet i skola och omsorg
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Marielle Lahti (MP)
KSKF/2017:121
8. Begäran om utökad investeringsram för byggnation av gruppbostäder, fastigheten Hökaren
KSKF/2016:630
9. Avgift för hemsjukvård i Eskilstuna kommun
KSKF/2016:653
10. Försäljning av Valören 1, f d. Myntverket - Eskilstuna
KSKF/2017:97
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11. Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Eskilstuna kommuns försäljning av aktierna i
firman Gjutaren i Torshälla AB - ändring av köpare
KSKF/2016:172
12. Revidering av Eskilstuna kommuns riktlinjer för alkoholservering
KSKF/2016:549
13. Revidering av taxa för alkohollagens, tobakslagens och lagen om receptfria läkemedels
tillämpningsområde
KSKF/2016:601
14. Återrapportering av internkontrollarbete 2016
KSKF/2017:56
15. Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget
KSKF/2016:171
16. Svar på motion – Handlingsplan mot hedersförtryck
KSKF/2016:345
17. Svar på motion – Upprätta riktlinjer för skolors och förskolors skolgårdar
KSKF/2016:327
18. Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
KSKF/2016:351
19. Svar på motion - Obligatoriskt skolval
KSKF/2016:385
20. Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm
KSKF/2016:577
21. Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster
KSKF/2016:222
22. Svar på medborgarförslag - Inrätta en offentlig badplats i Kvicksund
KSKF/2016:407
23. Svar på medborgarförslag - Reglera användning av miljögifter och farliga kemikalier i
förskolor
KSKF/2016:467
24. Svar på medborgarförslag - Att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska
ingå i skolpengen
KSKF/2016:485

Eskilstuna kommun

2017-03-13

3 (4)

25. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 3, 2016
KSKF/2016:5
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26. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 3, 2016
KSKF/2016:6
27. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Se över bemanningsenhetens
kapacitet att tillgodose vikariebehovet inom kommunen
KSKF/2017:138
28. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Sätt upp en tydlig skylt om vilka
regler som gäller för samspelsytan på Köpmangatan
KSKF/2017:168
29. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Fräscha upp grönområdena runt
Tunavallen
KSKF/2017:201
30. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning – Erbjud medborgare olika sätt att
begära ut offentliga handlingar
KSKF/2017:212
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

