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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 2 maj 2016 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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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Utvärdering 2015 av Plan för lika rättigheter och
möjligheter 2014-2016 för Stadskansliet.
(2015/KS0838 026-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

PF

2

1

Tillsättning av tjänst som avdelningschef för Centrum för
kunskap och säkerhet (CKS).
(2016/KS0365 023-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om
driftbidrag för 2016
(2015/KS0280 705-1)

(Bil)

b)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares
Riksförbund (PLR), ansökan om driftbidrag 2016
(2015/KS0282 705-1)
(Bil)

c)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan
om driftbidrag år 2016
(2015/KS0275 805-1)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 15 februari-31 mars 2016: ärendenummer 53, 77, 81,
92-97, 99-103, 105-109, 111-130, 132-161, 163-172,
175-182, 184-188, 190-191, 193-227/2016)
(2016/KS0002 023-1)
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b)

Delegation för vakansprövning rörande
verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef
(Den 7 mars 2016: ärendenummer 4-5/2016)
(2016/KS0003 023-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärende:
a)

Kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska
uppdrag vid förskolan Paletten.
(2016/KS0321 718-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

KU

2

3

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför
elevhälsogaranti i Borås.
(2014/KS0456 624-3)

(Bil)

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Fler speciallärare på skolorna i Borås.
(2014/KS0455 624-3)

(Bil)

KU

4

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp –
ett måste för en aktiv barnkommun!
(2012/KS0129 701-3)
(Bil)

KU

5

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!
(2015/KS0209 106-3)

(Bil)

Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
(2016/KS0372 106-1)

(Bil)

KU
E

6
1

Anmälningsärenden:
a)

Flyktingmottagande 2016 – anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn
(2016/KS0336 133-3)

(Bil)
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b)

Frågor om samordning av uppgrävning och nedläggning av fiber.
(2016/KS0326 107-1)
(Bil)

c)

Insatser mot langning av alkohol i Västra Götalands län 2016
(2016/KS0338 761-3)

(Bil)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 januari – 31 mars 2016. Ärende 1-24)
I enlighet med gällande delegation har under perioden januari
till mars beslutats om 24 nya betalkort, varav 21 st har en
kreditgräns på 3.000:- kr, 1 st en kreditgräns på 4.000:- kr,
1 st en kreditgräns på 9.000:- kr samt 1 st en kreditgräns på
10.000:- kr.
(2016/KS0055 002-1)

b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(15 april 2016. Ärende 03)
Fordringar om en sammanlagd summa av 484 887 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2016/KS0050 108-1)

(Förslag: a – b till handlingarna)
E

3

Ansökan från Strömma Naturbrukscentrum AB om godkännande
som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
(2016/KS0195 612-3)
(Bil)

E

4

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående skola vid
Realgymnasiet i Borås
(2016/KS0191 162-3)

(Bil)
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E

5

Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i Bredared,
Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult,
Sundholmen och Vänga
(2016/KS0288 045-1)
(Bil)

E

6

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande
klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande
företeelser
(2015/KS0305 534-2)
(Bil)

E

7

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter inom 24 timmar
(2015/KS0306 289-2)

(Bil)

Projekteringsframställan för ombyggnad av fritidsgård och
Mötesplats Norrby, Västra Nygatan 54.
(2016/KS0347 282-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av Tallbackens
förskola, Stora Vägen, Fristad kv. Sölebo 2:11, Borås
(2016/KS0350 290-3)

(Bil)

E

E

8

9

E

10

Ärendet utgår (Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål
53-16 angående Överklagande av beslut om utebliven kompensation
till fristående skolor och förskolor 2007 – 2013).

E

11

Dom från förvaltningsrätten i mål angående ersättning till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende 2015
(2015/KS0333 611-3)
(Bil)

E

12

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående ersättning till
fristående skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem avseende 2016
(2016/KS0291 611-3)

E

13

(Bil)

Remiss från Miljö- och energidepartementet – Promemoria om
ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens
direktiv (EU) 2015/1127
(2016/KS0205 450-2)
(Bil)
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SP
SP

SP
SP

1
2

3
4

Yttrande över samråd planändring Hedvigsborg 1:2.
(2013/KS0425 214-2)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Bygg gångbana
Rydboholm - Borås!
(2014/KS0657 312-2)

(Bil)

Ny tomt för kommunal verksamhet, bostäder.
(2015/KS0327 214-2)

(Bil)

Yttrande planbesked för Norra Brämhult, Brämhult 14:1.
(2015/KS0699 214-2)

(Bil)

