KALLELSE

1 (5)

2015-01-05

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 12 januari 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

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.
(Delegationsbeslut den 28 oktober 2014, ärendenummer
2/2014)
(2014/KS0053 282-1)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Redovisning av inkomna synpunkter januariaugusti 2014.
2014/KS0635 100-1)

(Bil)

b)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 2 december 2014.
(2014/KS0025 103-3)
(Bil)

c)

Ny politisk organisation för Hälso- och sjukvårdsnämnderna från den 1 januari 2015.
(2014/KS0830 001-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
KU

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
för annan pedagogisk verksamhet.
(1 oktober 2014, ärendenummer 1/2014)
(2014/KS0247 717-3)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

3

Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP);
Stöd till unga dementa ute i samhället och deras anhöriga.
(2014/KS0592 739-3)
(Bil)

KU

4

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.
(2013/KS0754 717-3)
(Bil)
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KU

5

Kvalitetsrapport Barn och elever med annat modersmål än
svenska 2014.
(2014/KS0817 600-3)
(Bil)

M

1

Förvärv av fastigheten Norrmalm 1:7, Kype Sjöslätt vid
Djurparken.
(2014/KS0837 252-2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Bosnäs 3:105, Funningens Gård
i Funningen.
(2014/KS0834 253-2)

(Bil)

Upplåta fastigheten Källbäcksryd 1:433 med tomträtt.
(2014/KS0750 256-2)

(Bil)

Försäljning av del av fastigheten Kråkered 2:69.
(2014/KS0826 261-2

(Bil)

M

M
M
E

2

3
4
1

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kvartalsrapport från Sjuhärads samordningsförbund
(2014/KS0824107-1)

(Bil)

Delårsrapport från Tolkförmedling Väst.
(2014/KS0835 135-1)

(Bil)

Regelbunden tillsyn av den fristående skolan
Praktiska Borås
(2014/KS0846 612-3)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - förnyelse av borgen Riksbyggens
kooperativa hyresrättsförening Skogslid.
(4 december 2014, Ärende 19)
I befintligt borgensåtagande för Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Skogslid har en låneomsättning skett vilket
föranlett borgensunderskrift av de omsatta lånen.
Likviditetsfrågor – upptagande av lån
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(4 december 2014, Ärende 20)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
8 december 2014, enligt delegationsbeslut den 4 december 2014.
(2014/KS0044 045-1)
(Förslag: a–d till handlingarna)
E

3

Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad.
(2014/KS0464 615-3)
(Bil)

E

4

Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M)
och Marie Fridén (M): Praktik på gymnasiets alla program.
(2013/KS0730 618-3)
(Bil)

SP

1

Utredning om att låta väg 1729, Skogsrydsvägen övergå i
kommunal regi.
(2014/KS0633 310-2)

SP

2

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för Viared, del av Viared
14:19, Prognosgatan.
(2014/KS0791 214-2)
(Bil)

