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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 2 oktober 2017 kl 14.00.

Ulf Olsson
Göran Björklund
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Kommunstyrelsens arbetsmöte den 2 oktober 2017 kl 09.3011.00 (ej öppet för allmänheten)

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
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Finansiering av Grannsamverkansskyltar.
(2017/KS0413 048-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2017-09-14 , ärendenummer 18/2017
(2017/KS0054 164-1)

(Förslag a till handlingarna)
Kc

3

SKL-projekt för ett förenklat och effektivare styrsystem.
(2017/KS0535 012-1)

(Bil)

Kc

4

Regler för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad.
(2017/KS0634 167-1)

(Bil)

Kc

5

Valdistriktsindelning och valkretsjustering.
(Ärendet måste enligt Vallagen behandlas på Kommunfullmäktiges
sammanträde senast den 31 oktober året innan valet inträffar. Beslutet
som tas i Kommunfullmäktige måste fastställas av länsstyrelsen för att gälla)
(2016/KS0615 111-1)
(Bil)

PF

1

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer.
(Kommunstyrelsens delegationer behöver kompletteras för att Delegationen
som hanterar utvecklingsmedel på samma sätt som tidigare ska kunna
fatta beslut. Delegationen har sitt sammanträde kort efter Kommunstyrelsens
sammanträde så det blir för sent att ta upp ärendet på senare KS-sammanträde i oktober)
(2017/KS0200 002-1)
(Bil)

KU

1

Remiss av betänkandet SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag
för en stärkt minoritetspolitik.
(2017/KS0536 130-3)

(Bil)
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M

1

Förlikningsöverenskommelse avseende hantering av föroreningar
inom kvarteret Asplyckan.
(2014/KS0242 253-2)
(Bil)

E

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(7 september 2017, ärendenummer 4)
Fordringar om en sammanlagd summa av 482 518 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation)
(2017/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Yttrande till Kammarrätten i Jönköping avseende Borås Stad ./.
Malmen Montessori och Borås Kristna Skola (mål nr 699-17).
(2015/KS0845 611-3)
(Bil)

E

3

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende Internationella Engelska Skolan i Sverige AB och Borås Kristna skola ./.
Borås Stad (mål nr 73-17).
(2016/KS0845 611-3)
(Bil)

E

4

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende Kunskapsskolan i Sverige AB ./. Borås Stad (mål nr 387-17).
(2016/KS0845 611-3)
(Bil)

E

5

Regler för intern kontroll.
(2017/KS0594 007-1)

(Bil)

E

6

Borås Energi och Miljö AB; Utbyte och uppgradering av bakre
drag PVA på Ryaverket.
(2017/KS0539 379-1)
(Bil)

SP

1

Samarbetsavtal för gemensam projektorganisation Götalandsbanan 2017-2020.
(2014/KS0303 532-1)
(Bil)

