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2015-05-29

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 8 juni 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

Anmälningsärenden:
a)

Information om Sveriges Kommuner och Landstings
kongress för mandatperioden 2015–2019.
(2014/KS0507 102-1)
(Bil)

b)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2015.
(2015/KS0159 106-1)
(Bil)

c)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106-1)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-03-10, ärende 10–12/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

M

3

1

Kommunstyrelsens uppsikt över genomförandet av
Kommunfullmäktiges beslut.
(2015/KS0103 007-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av
kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen. Ingående och uppsägningar av
arrendeavtal 2014 (nr 1–19/2014).
(2014/KS0033 261 -2)

b)

Delegation för fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp (nr 1-2/2014).
( 2014/KS0031 245 -2)
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c)

Delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understiganden ett basbelopp.
Ingående servituts- och nyttjanderättsavtal
understigande ett basbelopp 2014 (nr 1–16/2014).
(2014/KS0030 255–2)

d)

Delegation för tilldelning av småhustomter (nr 1/2014)
(2014/KS0027 272– 2)

(Förslag a–d till handlingarna)
M

E

2

1

Angående anmälan om intresse att förvärva del av fastigheten
Laxöringen 14.
(2013/KS0682 253–2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Kvartalsrapport från Sjuhärads samordningsförbund.
(2015/KS0416 107-1)
(Bil)

b)

Insatser som syftar till att underlätta bosättning och
väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet 2015-2016.
(2015/KS0430 131-3)
(Bil)

c)

Migrationsverket, ersättning för vissa särskilda
kostnader samt extraordinära kostnader för vårdinsatser.
(2015/KS0412 133-3)

d)

(Bil)

Ärendet utgår (Överklagande av Kommunstyrelsens
beslut 2015-03-09, § 101, Ersättning till fristående
skolor, förskoleklass, förskolor och fritidshem)
(2015/KS0333 611-3)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Ekonomisk delårsrapport januari – april 2015 från nämnderna och
de kommunala bolagen.
(2015/KS0425 042-1
2015/KS0431 042-1)
(Bil)
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6

Inrapporteringskanal och kunskapscentrum – organisation
för att förebygga oegentligheter, korruption och organiserad
brottslighet.
(2015/KS0390 028-1)

(Bil)

Upplösning av donationsstiftelser.
(2015/KS0419 046-1)

(Bil)

Svar på departementspromemoria om avskaffandet av
systemet med etableringslotsar.
(2015/KS0401 131-3)

(Bil)

Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
(2015/KS0399 135-1)

(Bil)

E

7

Remiss av Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
(2015/KS0335 040-1)
(Bil)

E

8

Årsredovisning 2014 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
(2015/KS0246 107-1)

(Bil)

E

9

Projektansökan sociala investeringar 2015.
(Kompletta handlingar finns tillgängliga på Ekonomistyrning, rum 1218)
(2015/KS0278 576-1)
(Bil)

SP

1

Planstudie för fortsatt utbyggnad av Hestraområdet.
(2015/KS0405 219-2)

(Bil)

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer avseende
yttranden på planbesked till Samhällsbyggnadsnämnden.
(2015/KS0355 002-1)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för kv Eolus, kongresshuset.
(2014/KS0666 214-2)

(Bil)

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

(Bil)
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