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Eskilstunan kunnanvaltuusto
kokoontuu kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 23. marraskuuta 2017 klo 09.00.
1. Pöytäkirjan tarkistaminen
2. Ilmoitus kunnanvaltuuston uusia jäseniä ja varajäseniä koskevasta lääninhallituksen päätöksestä
KSKF/2017:3
3. Valinnat kunnallisiin tehtäviin
KSKF/2017:2
4. Kyselytuokio ajankohtaisista kunnallisista asioista
KSKF/2017:4
5. Vastaus välikysymykseen nuorten hoivatoiminnasta (Ung omsorg)
KSKF/2017:540
Esittänyt Erika Rydja Sandvik (L) hoito- ja hoivalautakunnan puheenjohtaja Mikael Edlundille (S)
6. Vastaus välikysymykseen parasta koulukuntaa koskevasta Opettajaliiton rankkauslistasta
KSKF/2017:553
Esittänyt Niklas Frykman (L) lapsi- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Jari Puustiselle (S)
7. Vastaus välikysymykseen, jossa tiedustellaan, millä tavoin Eskilstunassa priorisoidaan toimintaa
hyvin toimivan latausinfrastruktuurin kehittämiseksi
KSKF/2017:586
Esittänyt Magnus Arreflod (MP) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jimmy Janssonille (S)
8. Eskilstunan kunnan vuoden 2018 vuosisuunnitelman täydentäminen
KSKF/2017:245
9. Eskilstuna Kommunföretag AB:n vuoden 2018 omistajadirektiivin täydentäminen
KSKF/2017:274
10. Eskilstunan kunnan ottolainaus sekä antolainaus ja takuut kunnallisille yrityksille
KSKF/2017:535
11. Konsernin sisäisen valvonnan yhteiset vaiheet
KSKF/2017:530
12. Siviilivihkimisestä perittävä maksu
KSKF/2017:360
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13. Toimintaperiaatteet tasa-arvoisen terveyden ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi
KSKF/2017:579
14. Ateriaorganisaation yhteensovittaminen
KSKF/2017:262
15. Ehdotus toimenpiteiksi Sundbyholmin ulkoilualueen kehittämiseksi edelleen vuosina 2018–2025
KSKF/2017:554
16. Seuraavien kiinteistöjen myynnin hyväksyminen: Muraren 2, Smärglaren 2, 3 ja 4 sekä Eskilstuna
Tunafors 1:21 ja 1:22
KSKF/2017:443
17. Kahden tulevan kiinteistön myynti (Trumtorp, Odlaren) Kärnhem Bostadsproduktion AB:lle
KSKF/2017:409
18. Uudet kriteerit kaikkien koulumuotojen lisämäärille ja lautakunnan lisämääriä koskevan vastuun
siirtäminen
KSKF/2016:527
19. Esikoulun, vapaa-ajankotien ja pedagogisen päivähoidon taksojen soveltamismääräykset
KSKF/2017:552
20. Suuntaviivat paikkojen myöntämiselle esikouluissa, pedagogisessa päivähoidossa ja vapaaajankodeissa
KSKF/2017:144
21. Vastaus aloitteeseen kestävästä ravinnosta
KSKF/2017:112
22. Vastaus aloitteeseen ympäristöpäästöihin liittyvän operatiivisen osaamisen kehittämisestä
KSKF/2017:252
23. Vastaus aloitteeseen syötävän puiston perustamisesta Eskilstunan asukkaille
KSKF/2017:259
24. Vastaus aloitteeseen tarjouskilpailujen yhteydessä sovellettavien vaatimusten tarkistamisesta
paikallisten yritysten suosimiseksi
KSKF/2017:330
25. Vastaus aloitteeseen mahdollisuuksista parantaa maahan vasta saapuneiden maahanmuuttajien
ensimmäisen työpaikan saantia
KSKF/2017:269
26. Vastaus kansalaisaloitteeseen kameravalvonnan käyttöönotosta Lagersbergsskolanin kohdalla
sekä päätös koulujen kohdalla sovellettavaa kameravalvontaa koskevan mallin laatimisesta
KSKF/2016:623
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27. Raportti LSS-lain (eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta annettu laki)
mukaisista myönteisistä, toteuttamatta olevista avuntarvepäätöksistä vuoden 2017 ensimmäiseltä
vuosineljännekseltä
KSKF/2017:5
28. Raportti sosiaalipalvelulain 4 luvun 1 §:n nojalla tehdyistä myönteisistä, toteuttamatta olevista
avuntarvepäätöksistä vuoden 2017 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
KSKF/2017:6
29. Lausunto Amazon Web Services Sweden AB:n tietokonekeskusta ja siihen liittyviä
varavoimageneraattoreita koskevasta lupahakemuksesta Eskilstunassa
KSKF/2017:567
30. Kansalaisaloitetta koskeva ilmoitus ja käsittelyehdotus: Pystyttäkää tiettyihin liikennepaikkoihin
jalankulkijoille ja pyöräilijöille suunnattuja tiedotuskilpiä liikennesäännöistä
KSKF/2017:573
31. Kansalaisaloitetta koskeva ilmoitus ja käsittelyehdotus: Lopettakaa läheisyysperiaatteen
käyttäminen Eskilstunan ylä-asteen koulujen oppilasvalinnan yhteydessä
KSKF/2017:590
32. Kansalaisaloitetta koskeva ilmoitus ja käsittelyehdotus: Palatkaa aiempaan 15 viikkotunnin
oleskeluaikaan esikoulussa niiden lasten osalta, joiden vanhemmat ovat työnhakijoita
KSKF/2017:643
33. Aloite nuorten hoivatoiminnasta
KSKF/2017:644
34. Aloite valkoisista viivoista puistojen kävelyteillä
KSKF/2017:656
35. Vårdförbundet Sörmlandin tilintarkastajien ilmoitus vuoden 2017 osavuosiraportista
KSKF/2017:10
Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata paikan päällä kaupungintalossa. Kokousta voi myös seurata
suorana lähetyksenä nettitelevisiosta tai kuunnella linkin kautta osoitteesta www.eskilstuna.se.
Kokousasiakirjoihin voi tutustua kaupungintalolla kunnanvaltuuston sihteerin luona.
Tervetuloa!

Ann-Sofie Wågström
Puheenjohtaja

