Kommunfullmäktige

1 (3)

Kallelse och
föredragningslista
2019-03-11

Kommunfullmäktige
i Eskilstuna kommun sammanträder torsdagen den 21 mars 2019, klockan 09.00 i
fullmäktigesalen i stadshuset.
Sammanträdet inleds med en utbildning av kommunfullmäktiges nya, digitala närvaro- och
voteringssystem.

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. Fråga
KSKF/2019:4
6. Svar på interpellation - Krossa hedersförtryck
KSKF/2018:476
Ställd till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) av Stefan Krstic (L)
7. Svar på interpellation - Varför ökar kostnaderna för maten?
KSKF/2019:55
Ställd till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) av Maria Chergui (V)
8. Svar på interpellation - Varför ta bort ett väl inarbetat verktyg som KRAV som säkerställer
kompetensutveckling hos skolmatspersonal, god djurhållning och ekologisk mat?
KSKF/2019:58
Ställd till servicenämndens ordförande Arne Jonsson (C) av Marielle Lahti (MP)
9. Årsredovisning 2018 för Eskilstuna kommun
KSKF/2019:39
10. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2018
11. Instruktion till ombud vid årsstämmor för kommunala bolag verksamhetsåret 2019
KSKF/2019:40
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12. Granskningsrapport av intern styrning och kontroll 2018
KSKF/2019:48
13. Revidering av plan och bygglovstaxa för Eskilstuna kommun
KSKF/2018:488
14. Riktlinje för psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor, allvarliga- och extra
ordinära händelser (POSOM)
KSKF/2018:281
15. Systematiskt arbete för jämställda och jämlika arbetsplatser
KSKF/2018:465
16. Utvärdering och upphävande av strategi interkulturella Eskilstuna
KSKF/2018:471
17. Svar på motion – Låt startups lösa kommunens problem
KSKF/2018:268
18. Svar på motion – Årlig första hjälpen-, hjärt- och lungräddning- och olycksfallsutbildning för
förskolepersonal
KSKF/2018:270
19. Svar på motion – Porrfria miljöer för barn – viktig åtgärd mot sexuella trakasserier och
övergrepp
KSKF/2018:271
20. Svar på motion om kampanj för att motverka kriminella ungdomsgäng
KSKF/2018:305
21. Svar på motion om att införa trygghetsbidrag
KSKF/2018:327
22. Svar på motion – Bygg ut Mesta skola
KSKF/2018:331
23. Svar på motion om att införa ett återvändarcenter
KSKF/2018:337
24. Anmälan av PwC granskningsrapport – Granskning av Eskilstuna kommuns redovisning till
Tillväxtverket för projekt ”Utveckling av strategiskt områdesarbete”
KSKF/2018:406
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.
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Om du vill läsa sammanträdeshandlingarna kan du besöka kommunfullmäktiges sekreterare i
stadshuset.
Välkommen!
Ann-Sofie Wågström
Ordförande
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