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2015-01-30

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 9 februari 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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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)

Inbjudan till möte om budget.
(2014/KS0836 041-1)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

c)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106-1)
(Bil)

d)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2015.
(2014/KS0355 006-1)

(Bil)

Regionfullmäktiges sammanträdestider för återstoden av 2014 och för helåret 2015.
(2014/KS0754 006-1)

(Bil)

Sammanträdestider för Regionfullmäktige 2015.
(2014/KS0562 006-1)

(Bil)

e)

f)
g)

Protokoll från direktionens sammanträden för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2014.
(2014/KS0169 106-1)
(Bil)

h)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Förslag: a–h till handlingarna)
Kc

2

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(Ärende 1/2015, 2015-01-21)
(2015/KS0053 282-1)

(Förslag: a till handlingarna)

(Bil)
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Kc
PF

3
1

Nämndbudget 2015:2 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0839 041-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 4 november 2014–den 7 januari 2015: ärendenummer
347, 381, 426, 430, 433, 437, 439–487, 489–522, 524–
526 och 528–531/2014)
(2014/KS0002 023-1)

b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 21 november 2014–den 7 januari 2015: ärendenummer
5–7/2014)
(2014/KS0003 023-1)

c)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 5–9 januari 2015: ärendenummer 2–8/2015)
(2015/KS0002 023-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Frågor om äldreomsorg.
(2014/KS0734 739-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
sammanträdet den 5 december 2014.
(2014/KS0026 103-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
M

1

Utbyggnad av ny gata för bostäder, förskola och vårdboende på
Dammsvedjan.
(2015/KS0112 311-2)
(Bil)
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E

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän
(1 juli–31 december 2014, Ärende 19–35).
I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till
december 2014 beslutats om 17 st nya betalkort. Av dessa har
13 st en kreditgräns på 3.000 kronor, 2 st har en kreditgräns på
4.000 kronor, 1 st har en kreditgräns på 5.000 kronor och 1 st
en kreditgräns på 10.000 kronor.
(2014/KS0055 002-1)

b)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
(15 januari 2015, Ärende 03)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
19 januari 2015, enligt delegationsbeslut den 15 januari 2015.
(2015/KS0044 045-1)

c)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(26 januari 2015, Ärende 01)
Fordringar om en sammanlagd summa av 371 709 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2015/KS0050 108-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E
E

E
E

2
3

4
5

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2015/KS0049 108-1)

(Bil)

Utökad låneram för Borås Stads certifikats- och obligationsprogram.
(2015/KS0121 045-1)

(Bil)

Alkolås hos Borås Lokaltrafik AB – utvärdering från bolaget.
(2007/KS0685 531-2)

(Bil)

Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde.
(2014/KS0523 824-2)

(Bil)
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E

SP

6

1

Svar på motion av Anna Svalander (FP) angående tillagningskök på Almåsgymnasiet.
(2014/KS0293 291-3)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Hulta 4:1.
(2014/KS0641 214-2)

(Bil)

