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2016-10-07

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset:
OBS!

måndagen den 17 oktober 2016, kl 09.30
tisdagen den 18 oktober 2016, kl 09.30
Ulf Olsson

Göran Björklund

Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 17/10

Sammanträdet börjar med föredragning
av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde.
Därefter genomgång av budgeten och
gruppvisa överläggningar resten av
dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Tisdag 18/10

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps
bestämmande.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.

Måndagen den 31 oktober hålls ett beslutssammanträde med
start kl 09.30 (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden
samt övriga ärenden). Kallelsen publiceras på webben den 21 oktober
2016.
OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej
gruppöverläggningarna om budgeten.

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Stadskansliet:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)
d)

Skrivelse om Fjärdingskolan.
(2016/KS0665 020-3)

(Bil)

Blocksekreterarservice åt SD Borås.
(2016/KS0608 104-1)

(Bil)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2016.
(2016/KS0268 101-1)

(Bil)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2016.
(2016/KS0216 106-1)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2016-10-04, ärendenummer 15-19/2016)
(2016/KS0054 164-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc

KU

KU
KU
M

3

1

2
3
1

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
(2016/KS0073 102-1)

(Bil)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2016.
(2016/KS0356 739-3)

(Bil)

Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd.
(2016/KS0618 012-3)

(Bil)

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program.
(2016/KS0619 760-3)

(Bil)

Överenskommelse med Trafikverket avseende ombyggnad av
anslutningar från väg 1771 samt väg 1800 till Rv 42 i Sparsör.
(2010/KS0545 311-2)

(Bil)
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E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

e)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-09-30.
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgsboendet på Distansgatan 7c.
(2016/KS0599 739-3)

(Bil)

Redovisning avseende rektors användande av
etableringsmedel.
(2016/KS0613 610-3)

(Bil)

Ändrad inriktning av platser på vård- och omsorgsboende Furuvägen 1 i Sandhult (Ekekullen).
(2016/KS0598 739-3)

(Bil)

Skrivelse till kommunalråden om synpunkter på
färdtjänsttaxor.
(2016/KS0644 736-2 )

(Bil)

(Förslag: a-e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(19 september 2016, Ärende 05)
Fordringar om en sammanlagd summa av 574 886 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2016/KS0050 108-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda
och tjänstemän
(1 juli – 30 september 2016 Ärende 52-62)
I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till
september beslutats om 11 nya betalkort, varav 1 st kort har en
kreditgräns på 500:- kr, 6 st en kreditgräns på 3.000:- kr, 3 st en
kreditgräns på 4.000:- kr och 1 st på 6.000:-.
(2016/KS0055 002-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
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E

E

3

4

Delårsrapport januari – augusti 2016 för nämnderna och de
kommunala bolagen
(2016/KS0631 042
2016/KS0629 042-1)

(Bil)

Anmälningsärende som behandlas i samband med Delårsrapport
januari – augusti 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen
a)

Äskande avseende kompetensutveckling för Centrum för
flerspråkigt lärande (CFL)
(2016/KS 0677 042-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

5

Borås Stads budget för 2017.
(Första genomgången utdelas på sammanträdet )
(2016/KS0069 041-1)

E

6

Borås Arena AB, begäran om amorteringsfrihet.
(2016/KS0203 045-1)

(Bil)

Svar på motion av Mats Brandt (C); ”Alla goda ting äro tre”.
(2010/KS0640 824-3)

(Bil)

Broddar till ålderspensionärer.
(2015/KS0472 042-3)

(Bil)

Yttranden till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag till
fristående grundskola och förskoleklass.
(2015/KS0333 611-3
2016/KS0560 611-3)

(Bil)

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2016/KS0049 108-1)

(Bil)

Yttrande över samråd på detaljplan för del av Sjöbo, Pluggskivlingen 4.
(2014/KS0811 214-2)

(Bil)

Yttrande över samråd om utpekande av områden av riksintresse för
friluftslivet.
(2016/KS0614 430-2)

(Bil)
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SP

3

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo,
Mjölskivlingen 10 och 16.
(2016/KS0501 214-2)
(Bil)

SP

4

Granskningsyttrande för Sjöbo, del av Torpa-Sjöbo 2:1,
Gyllingstorpsgatan.
(2016/KS0448 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:5
(Skogsfrugatan).
(2015/KS0530 214-2)

(Bil)

Revidering av detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 med flera.
(2016/KS0324 214 -2)

(Bil)

Svar på remiss från Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västra
Götalandsregionen om förslag till Strategiska vägval för ett gott liv
i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030.
(2016/KS0517 429-2)

(Bil)

Utvecklingsplan för stadstrafiken.
(2016/KS0667 530-2)

(Bil)

SP
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