Kommunfullmäktige

Kallelse och
föredragningslista
2017-11-13

Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 23 november 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 – Ung omsorg
KSKF/2017:540
Ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Edlund (S) av Erika Rydja Sandvik (L)
6. Svar på interpellation – Lärarförbundets ranking Bästa Skolkommun
KSKF/2017:553
Ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Jari Puustinen (M) av Niklas Frykman (L)
7. 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)
8. Kompletteringar till årsplan 2018 för Eskilstuna kommun
KSKF/2017:245
9. Kompletterande ägardirektiv år 2018 till Eskilstuna Kommunföretag AB
KSKF/2017:274
10. Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag
KSKF/2017:535
11. Koncerngemensamma internkontrollmoment
KSKF/2017:530
12. Avgift för borgerlig vigsel
KSKF/2017:360
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13. Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet
KSKF/2017:579
14. Samlad måltidsorganisation
KSKF/2017:262
15. Förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av friluftsområdet Sundbyholm 2018-2025
KSKF/2017:554
16. Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna
Tunafors 1:21 och 1:22
KSKF/2017:443
17. Försäljning av två blivande fastigheter i Trumtorp, Odlaren till Kärnhem Bostadsproduktion AB
KSKF/2017:409
18. Nya kriterier för tilläggsbelopp för samtliga skolformer samt överflyttning av nämndansvaret för
tilläggsbelopp
KSKF/2016:527
19. Tillämpningsföreskrifter gällande taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
KSKF/2017:552
20. Riktlinjer för intagning och plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
KSKF/2017:144
21. Svar på motion om hållbar kost
KSKF/2017:112
22. Svar på motion - Motion om ökad operativ förmåga vid utsläpp i miljön
KSKF/2017:252
23. Svar på motion - Ge Eskilstunaborna en ätbar park
KSKF/2017:259
24. Svar på motion om att se över kravställningar vid upphandlingar för att gynna lokala företag
KSKF/2017:330
25. Svar på motion – Förbättra möjligheten för nyanlända att få sitt första jobb
KSKF/2017:269
26. Svar på medborgarförslag - Inför kameraövervakning på Lagersbergsskolan samt beslut om
uppdrag att ta fram en modell för kameraövervakning på skolor
KSKF/2016:623
27. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS)
kvartal 1, 2017
KSKF/2017:5

Eskilstuna kommun

2017-11-13

3 (3)

28. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)
kvartal 1, 2017
KSKF/2017:6
29. Yttrande över tillståndsansökan för datacenter med tillhörande reservkraftsgeneratorer i
Eskilstuna - Amazon Web Services Sweden AB
KSKF/2017:567
30. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Sätt upp informationsskyltar med
trafikregler vid speciella trafikplatser riktade till gångtrafikanter och cyklister
KSKF/2017:573
31. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Slopa närhetsprincipen vid intagning
till högstadieskolor i Eskilstuna
KSKF/2017:590
32. Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Återgå till 15 timmar per vecka för
barn i förskola vars föräldrar är arbetssökande
KSKF/2017:643
33. Motion – Ung omsorg
KSKF/2017:644
34. Motion – Vita linjer längs promenadstråk i parker
KSKF/2017:656
35. Anmälan av revisorerna i Vårdförbundet Sörmlands utlåtande avseende delårsrapport 2017
KSKF/2017:10
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

