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2015-11-06

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 16 november 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

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M);
Att bygga broar.
(2013/KS0541 641-1)
(Bil)

Kc

2

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner.
(2015/KS0076 101-1)

(Bil)

Definition av upphandlande myndigheter och förändring av
tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling.
(2015/KS0268 050-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016.
(2015/KS0675 006-1)

(Bil)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016.
(2015/KS0676 006-1)

(Bil)

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budget.
(2015/KS0634 007-1)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Förbättra villkoren
i daglig verksamhet.
(2014/KS0429 733-3)

(Bil)

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
(2014/KS0457 023-1)

(Bil)

Kc

Kc
Kc
Kc
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1

2

1

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 16 september 2015.
(2015/KS0025 103-3)

(Bil)

Representation i Centrala pensionärsrådet.
(2014/KS0642 103-3)

(Bil)

Angående beslut om flytt.
(Kommunfullmäktiges ordförande har besvarat brevet).
(2015/KS0661 734-3)

(Bil)
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d)

Årets sverigefinska minoritetskommun.
(Ärendet har överlämnats till Arbetslivsnämnden för
handläggning)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU

E

2

1

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 september 2015.
(2015/KS0357 739-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-10-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Begäran om möte - privata hemtjänstutförare.
(2015/KS0642 730-3)

(Bil)

c)

Förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU
Sjuhärad Välfärd 2015.
(2014/KS0809 730-3)
(Bil)

d)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, budget och
taxor 2016.
(2015/KS0706 170-1)
(Bil)

e)

Översyn av verksamhetsbidrag.
(2015/KS0649 705-3)

(Bil)

(Förslag: a–e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande
av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt
utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt
fastställda riktlinjer
(17 september 2015, Ärende 30-35)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om placering av likvida medel, upptagande av
lån och omsättning av extern borgen enligt delegationsbeslut 3035/2015.
(2015/KS0044 045-1)
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b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(23 oktober 2015, Ärende 07)
Fordringar om en sammanlagd summa av 403 311 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2015/KS0050-108-1)

c)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 juni – 30 september 2015, Ärende 61-71)
I enlighet med gällande delegation har under perioden juli till
september beslutats om 14 st nya betalkort. Av dessa har 11 st en
kreditgräns på 3.000 kr, 1st på 5.000 kr , 1 st på 20.000 kr
samt 1 st på 30.000 kr
(2015/KS0055 002-1)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E
E
E

SP

3
4
5

1

Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning.
(2015/KS0707 170-1)

(Bil)

Borgensavgifter för nya externa borgensåtaganden 2015.
(2015/KS0736 045-1)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnation av SoL-boende,
Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås.
(2015/KS0379 293-3)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings
kommuner bildar gemensam projektorganisation för
Götalandsbanan.
(2014/KS0303 532-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

2

Svar på remiss: Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.
(2015/KS0726 222-2)
(Bil)

