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Kallelse och
föredragningslista
2019-02-04

Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 14 februari 2019, klockan 09.00 i
fullmäktigesalen i stadshuset.
1. Upprop och protokollsjustering
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan av länsstyrelsens beslut om nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
KSKF/2019:3
4. Val till kommunala uppdrag
KSKF/2019:2
5. Anmälan av gruppledare för politiska partier i Eskilstuna kommun mandatperioden 20182022
KSKF/2018:364
6. Fråga
KSKF/2019:4
7. Svar på interpellation - Inrätta en skolkommission i Eskilstuna
KSKF/2018:473
Ställd till grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) av Marielle Lahti (MP)
8. Förlängning av deltagande i projekt för utveckling av forskningsbaserade läromedel i
matematik
KSKF/2018:439
9. Inriktningsbeslut för organisation av verksamheten i Eskilstuna Jernmanufaktur AB
(Munktell Science Park)
KSKF/2019:25
10. Rapport från Eskilstuna Kommunföretag AB - Förslag till biogasstrategi för Eskilstuna
kommunkoncern
KSKF/2018:467
11. Förändring av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Eskilstuna kommun
KSKF/2018:360
12. Svar på motion – Divestera ur fossilindustrin och inför miljömässiga hållbarhetskrav för
kommunkoncernens finansverksamhet
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KSKF/2018:221
13. Svar på motion – Avstå från fyrverkerier och fira med en lasershow istället
KSKF/2018:95
14. Svar på motion – Skydda lärarnas yttrandefrihet
KSKF/2018:210
15. Svar på motion – Inför 6 timmars arbetsdag på prov i äldreomsorgen i Eskilstuna kommun
KSKF/2018:222
16. Svar på motion – Enkla jobb
KSKF/2018:86
17. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service
(LSS) kvartal 3, 2018
KSKF/2018:5
18. Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
(SoL) kvartal 3, 2018
KSKF/2018:6
19. Interpellation – Krossa hedersförtryck
KSKF/2018:476
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Stefan Krstic (L)
20. Motion – Narkotikasök på skolor
KSKF/2019:12
Inlämnad av Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Nygren (SD)
21. Motion – Stoppa majoritetens övervakning av oppositionen
KSKF/2018:31
Inlämnad av Kim Fredriksson (SD) samt Mikael Nygren (SD)
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
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