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Kutsu ja esityslista
2019-03-11

Eskilstunan kunnanvaltuusto
kokoontuu kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 21. maaliskuuta 2019 klo 09.00.

Kokouksen aluksi annetaan koulutusta kunnanvaltuuston uudesta digitaalisesta läsnäolo- ja
äänestysjärjestelmästä.

1. Nimenhuuto ja pöytäkirjan tarkastaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Ilmoitus kunnanvaltuuston uusia jäseniä ja varajäseniä koskevasta lääninhallituksen päätöksestä
KSKF/2019:3
4. Valinnat kunnallisiin tehtäviin
KSKF/2019:2
5. Kysymyksiä
KSKF/2019:4
6. Vastaus välikysymykseen kunniaväkivallan murskaamisesta
KSKF/2018:476
Esittänyt Stefan Krstic (L) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jimmy Janssonille (S)
7. Vastaus välikysymykseen ruokakulujen nousemisen syystä
KSKF/2019:55
Esittänyt Maria Chergui (V) palvelulautakunnan puheenjohtaja Arne Jonssonille (C)
8. Vastaus välikysymykseen siitä, mistä syystä kunnan tulisi poistaa hyvin toimiva työkalu, kuten
KRAV, joka takaa kouluruokalahenkilökunnan osaamiskehityksen, hyvän karjanhoidon ja
ekologisen ruoan.
KSKF/2019:58
Esittänyt Marielle Lahti (MP) palvelulautakunnan puheenjohtaja Arne Jonssonille (C)
9. Eskilstunan kunnan vuoden 2018 vuosikertomus.
KSKF/2019:39
10. Tilintarkastuskertomus ja kysymys vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2018 toiminnasta
11. Ohjeet kunnallisten yhtiöiden toimintavuoden 2019 vuosikokousten edustajille
KSKF/2019:40
12. Sisäisen johtamisen ja tarkastuksen tarkastusraportti vuoden 2018 toiminnasta
KSKF/2019:48
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13. Eskilstunan kunnan kaavoitus- ja rakennuslupataksan tarkistus
KSKF/2018:488
14. Suuntaviivat psyykkiselle ja sosiaaliselle huolenpidolle suurempien onnettomuuksien ja vakavien
ja poikkeuksellisten tapahtumien (POSOM) yhteydessä
KSKF/2018:281
15. Johdonmukainen työ tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten työpaikkojen saavuttamiseksi
KSKF/2018:465
16. Eskilstunan kulttuurienvälisen strategian arviointi ja kumoaminen
KSKF/2018:471
17. Vastaus aloitteeseen startup-yritysten käyttämisestä kunnan ongelmien ratkaisemiseen
KSKF/2018:268
18. Vastaus aloitteeseen vuosittaisesta esikoulujen henkilöstölle annettavasta ensiapu-, elvytys- ja
onnettomuuskoulutuksesta
KSKF/2018:270
19. Aloitevastaus: Pornografiasta vapaa ympäristö lapsille – tärkeä toimenpide seksuaalisen häirinnän
ja väkivallan ehkäisemiseksi
KSKF/2018:271
20. Vastaus aloitteeseen rikollisten nuorisojengien toiminnan vastaisen kampanjan käynnistämisestä
KSKF/2018:305
21. Vastaus aloitteeseen turvallisuusavustuksen käyttöönotosta
KSKF/2018:327
22. Vastaus aloitteeseen Mestan koulun laajentamisesta
KSKF/2018:331
23. Vastaus aloitteeseen paluumuuttajakeskuksen perustamisesta
KSKF/2018:337
24. Ilmoitus PwC:n tarkastusraportista, joka koskee Eskilstunan kunnan selontekoa Ruotsin
elinkeinoelämän kehittämisvirastolle hankkeesta ”Strategisen aluetyön kehittäminen”
KSKF/2018:406
Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata paikan päällä kaupungintalossa. Kokousta voi myös seurata
suorana lähetyksenä nettitelevisiosta tai kuunnella linkin kautta osoitteesta www.eskilstuna.se.
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Kokousasiakirjoihin voi tutustua kaupungintalolla kunnanvaltuuston sihteerin luona.
Tervetuloa!
Ann-Sofie Wågström
Puheenjohtaja
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