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2017-04-07

OBS! dagen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, tisdagen
den 18 april 2017 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Inledning
Sammanträdet inleds med information från Söderberg & Partners
inför kommande förslag till beslut om försäkringslösning av intjänad
pensionsrätt

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering

2 (5)

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (5)

2017-04-18

Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Revisionsrapport - Granskning av rutiner för externa
hyror.
(2016/KS0747 007-3)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc
Kc
KU

2
3
4
5
1

Skolstrukturutredning 2016-2017: Budgetuppdrag 2016.
(2016/KS0334 609-3)

(Bil)

Olle Lindeblad ./. Borås Stad; mål nr 887-17.
(2017/KS0293 041-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2017 till Miljöpartiet de Gröna.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Fördjupad analys i nämndernas uppföljningar.
(2017/KS0334 007-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Årlig redovisning av Kommunstyrelsens synpunkter 2016.
(2017/KS0309 100-1)

(Bil)

b)

Förvaltningsområde för finska och meänkieli 2017:
Utbetalning av statsbidrag.
(2017/KS0308 130-1)
(Bil)

c)

Årlig redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2016.
(2016/KS0836 100-1)

d)

(Bil)

Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av
intervallerna för kommunens verksamhetsrapporteringar.
(2014/KS0442 012-1)
(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
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1

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016.
(2016/KS0518 600-3)

(Bil)

Försäljning av Borås Bosnäs 3:108, ladan i Bosnäs.
(2013/KS0572 261-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-03-31
(2017/KS0008 049-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende.
(3 april 2017, Ärende 02)
Fordringar om en sammanlagd summa av 686 094 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i
enlighet med delegation.
(2017/KS050 108-1)

b)

Likviditetsfrågor – placering av likvida medel, uppoch utlåning m.m, däribland till Borås Energi och
Miljö AB:s EMC-investering.
(17 januari - 14 mars 2017, Ärende 01-10)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen under januari-mars 2017 beslutat om
låneomsättning i befintligt borgensåtagande, räntesäkring,
placering, upplåning och utlåning. Ärende 07+08 avser
upp- och utlåning för Borås Energi och Miljö AB: s EMCinvestering där 1 250 mnkr nu har upplånats.
(2017/KS0044 045-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
E

3
4

Ersättningar till fristående förskola 2017.
(2016/KS0736 611-3)

(Bil)

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass
(2016/KS0291 611-3)

(Bil)
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E

E

SP

5

6

1

Projekteringsframställan för restaurering av Vattentornet
kv. Kvarnberget 1.
(2016/KS0821 287-3)

(Bil)

Ombud till föreningsstämman Kommuninvest.
(Ärendet behöver behandlas före Kommuninvests stämma den 20 april)
(2017/KS0338 106-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5 (Delegationsbeslut 2017-03-17)
(2015/KS0616 214-2 )

Förslag: a till handlingarna)
SP
SP
SP

2
3
4

Lokalisering av ny förskola Norrby 2.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

Miljörapport 2016 Borås Stad.
(2016/KS0643 403-2)

(Bil)

Beslut om ansökan nr 3, 4 och 18 om Medel för lokal utveckling
2017.
(Ärendet behöver behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde den 18 april
eftersom Kommunstyrelsens delegation för Medel för lokal utveckling hade ett
försenat beslutsmöte och sökanden behöver få besked om eventuella utbetalningar
till sina respektive ansökningar.)
(2017/KS0175 106-1)
(Bil)

