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2015-04-29

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 11 maj 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 yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-03-31 i ärende 8/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
Kc
Kc

E

2
3
4

1

Hantering av övergrepp vid förskola.
(2014/KS0850 007-3)

(Bil)

Begäran om skadestånd.
(2014/KS0100 108-1)

(Bil)

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
Budget 2015 samt innestående budgetuppdrag.
(2015/KS0354 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2014.
(2015/KS0372 007-1)

(Bil)

Föreningsarkivets budget.
(2015/KS0359 040-1)

(Bil)

Framställan om anläggning av promenadväg/motionsslinga runt Dalsjön i Dalsjöfors.
(2015/KS0303 823-3)

(Bil)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - upptagande av lån.
(30 mars 2015, Ärende 07)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
1 april 2015, enligt delegationsbeslut den 30 mars 2015
(2015/KS0044 045-1)
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b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(31 mars 2015, Ärende 02)
Fordringar om en sammanlagd summa av 425 863,15 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 januari – 31 mars 2015, Ärende 01-26)
I enlighet med gällande delegation har under perioden januari till
mars 2015 beslutats om 26 st nya betalkort. Av dessa har 21 st
en kreditgräns på 3.000:- kr, 1 st en kreditgräns på 4.000:-, 1
st en kreditgräns på 5.000:-, 1 st en kreditgräns på 7.000:-, 1 st
en kreditgräns på 30.000:- och 1 st en kreditgräns på 35.000:-)
(2015/KS0055 002-1)
(Förslag: a–c till handlingarna)

E
E

E

E

3
4

5

6

Konstgräsplaner 2015.
(2015/KS0360 821-3)

(Bil)

Årsredovisning 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
2015/KS0247 107-1)

(Bil)

Översyn av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i
syfte att få en jämnare könsfördelning.
(2015/KS0302 612-3)

(Bil)

Kommunalt anläggningslån till Borås Minigolfklubb.
(2015/KS0346 049-1)

(Bil)

E

7

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar .
(2012/KS0209 615-3)
(Bil)

E

8

Tilläggsanslag i Budget 2015.
(2015/KS0389 042-1 )

(Bil)

