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2017-10-13
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset:
OBS!

måndagen den 23 oktober 2017, kl 09.30
tisdagen den 24 oktober 2017, kl 09.30
Ulf Olsson
Göran Björklund
Inledning
Information från Stadsledningskansliet angående Uppsiktspliktsärende
avseende fördyringar vid nytt energi- och miljöcenter (EMC) på
Sobacken.
Information från Grundskolenämnden om nämndens arbete med
åtgärder efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn.
Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 23/10

Sammanträdet börjar med föredragning
av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde.
Därefter genomgång av budgeten och
gruppvisa överläggningar resten av
dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Tisdag 24/10

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps
bestämmande.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.
Måndagen den 6 november hålls ett beslutssammanträde med
start kl 09.30 (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden
samt övriga ärenden). Kallelsen publiceras på webben den 27 oktober
2017.
OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej
gruppöverläggningarna om budgeten.
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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)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2017.
(2017/KS0198 106-1)
(Bil)

b)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2017.
(2017/KS0298 101-1)

(Bil)

c)

Direktionsprotokoll 2017 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2017/KS0323 106-1)
(Bil)

d)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2017.
(2017/KS0277 106-1)
(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
Kc

2

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2017/KS0662 112-1)

(Bil)

Kc

3

Reningsverket på fastigheten Lerbäck 1:32- Lerbäcks
samfällighetsförening.
(2017/KS0472 108-1)

(Bil)

Kc

4

Revisionsrapport - Kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg.
(2016/KS0795 007-3)
(Bil)

Kc

5

Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus i
Borås.
(2017/KS0073 102-1)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 7 september 2017.
(2017/KS0026 103-3)

(Bil)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016.
(Huvudmannens svar till Skolinspektionen avseende
åtgärder efter tillsyn inom Fritidshem, Förskoleklass och
Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola och
Vuxenutbildning)
(2016/KS0518 600-3
(Bil)
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c)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2016-2017: Kvalitetsrapport
Undervisning och resultat läsåret 2016-2017.
(2017/KS0636 600-3)
(Bil)

d)

Uppföljning i kommunen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk.
(Ärendet överlämnas till Arbetslivsnämnden för fortsatt
handläggning)
(2017/KS0670 130-1)
(Bil)

e)

Synpunkter till politikerna i Borås Stad.
(Vård- och äldrenämnden handlägger ärendet)
(2017/KS0500 732-3)

f)

(Bil)

Synpunkter på vård och omsorg.
(Vård- och äldrenämnden har svarat på öppet brev till ansvariga)
(2017/KS0481 739-3)
(Bil)

(Förslag: a-f till handlingarna)
KU

2

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson
(KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och
Else- Marie Lindgren (KD): Borås Stads förskolor implementerar
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy.
(2017/KS0386 710-3)
(Bil)

KU

3

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
Sol och LSS t.o.m. den 30 juni 2017.
(2017/KS0313 739-3)

(Bil)

KU

4

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola
läsåret 2015-2016: Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2016redovisning till Kommunstyrelsen.
(2015/KS0567 600-3)
(Bil)

M

1

Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Stormen, Viared Västra,
tomt 22 och 23.
(2017/KS0646 253-2)

(Bil)

Begäran om marktilldelning för kv Astern, Ulysses och Venus.
(2017/KS0623 269-2)

(Bil)

Försäljning av del av fastigheten Kyllared 1:4.
(2017/KS0618 253-2)

(Bil)

M
M

2
3
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M

4

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2018.
(2017/KS0586 256-2)

E

1

Anmälningsärenden:
a)

(Bil)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-09-30.
(2017/KS0008 049-1)

(Bil)

b)

Utbyggnad av Skatehallen.
(2017/KS0168 821-3)

(Bil)

c)

Tertialrapport två 2017 för Sjuhärads Samordningsförbund
(2017/KS0509 107-1)
(Bil)

d)

Prövningstillstånd Kammarrätten Islamiska skolan
(2016/KS0197 611-)

(Bil)

(Förslag: a-d till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende.
(25 september 2017, Ärende 05)
Fordringar om en sammanlagd summa av 425 992 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2017/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Delårsrapport januari – augusti 2017 för nämnderna och de
kommunala bolagen
(2017/KS0617 042
2017/KS0621 042-1)

(Bil)

E

4

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet 2018
(2017/KS0658 047-3)
(Bil)

E

5

Anslagsframställan för ombyggnation av Scenteknik på Borås
Stadsteater.
(2016/KS0822 287-3)

(Bil)
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E

6

Projekteringsframställan för nybyggnad av Gånghester förskola,
del av Hulta 4:2
(2017/KS0669 290-3)
(Bil)

E

7

Fastighet Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet - förhyrning
av lokaler för evakuering av skolor.
(2017/KS0642 282-3)
(Bil)

E

8

Borås Stads budget för 2018.
(Första genomgången utdelas endast till KS-ledamöter och ersättare på
sammanträdet)
(2017/KS0069 041-1)

N

1

Revidering av Internationell Policy för Borås Stad.
(2017/KS0583 105-3)

SP

1

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norrmalm, Norrmalm 1:1
m.fl. – Ynglingagatan.
(2017/KS0592 214-2)
(Bil)

SP

2

Kompletterande yttrande över detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:24 m.fl.
(2017/KS0437 214-2)
(Bil)

SP

3

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1.
(2017/KS0415 214-2)
(Bil)

(Bil)

