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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 25 januari 2016
Ulf Olsson
Göran Björklund
OBS!

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB
avslutat sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde
börjar kl 14.00.
Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppet
för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning
eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106-1)

(Bil)

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

(Bil)

c)

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

d)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2016.
(2015/KS0394 006-1)

(Bil)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015.
(2015/KS0815 027-1)

(Bil)

Redovisning av utbildningsbidrag 2015.
(2015/KS0815 027-1)

(Bil)

e)
f)

(Förslag: a–f till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän
(Delegationsbeslut 2 november 2015, ärende 21/2015)
(2015/KS0054 164-1)

b)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
(Ärende 1/2016)
(2016/KS0053 282-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc

3

Kommunstyrelsens utredningsuppdrag.
(2016/KS0098 041-1)

(Bil)
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2

3

Instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor.
(2016/KS0109 107-1)

(Bil)

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för Lyckebo
förskola.
(2015/KS0704 712-3)

(Bil)

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut –
även för äldre!
(2015/KS0497 009-3)

(Bil)

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
(2012/KS0233 106-3)

(Bil)

KU

4

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Stärk familjehemmen!
(2015/KS0422 751-3)
(Bil)

KU

5

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Inför socialtjänsten online!
(2015/KS0421 700-3)
(Bil)

KU

6

Program för ett integrerat samhälle.
(2015/KS0253 139-3)

E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-12-31
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

b)

Vårdföretagarna, angående den statliga kompensationen
för höjda arbetsgivaravgifter för unga.
(2015/KS0516 041-1)
(Bil)

c)

Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande
som huvudman för fristående fritidshem, förskoleklass
och grundskola i Borås Stad fr.o.m. läsåret 2015/16.
(2014/KS0162 611-3)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
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E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för likviditetsfrågor - placering av likvida
medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om
leasing samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt fastställda riktlinjer.
(10 december 2015, Ärende 41)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om placering av likvida medel.
(2015/KS044 045-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän.
(1 oktober – 31 december 2015. Ärende 75-88)
I enlighet med gällande delegation har under perioden oktober till
december beslutats om 13 nya betalkort, varav 12 st har en
kreditgräns på 3.000:- kr och 1 st på 5.000:- kr. Därutöver har
en höjning av befintlig kreditgräns till 15.000:- på 1 st kort
beslutats.
(2015/KS0055 002-1)

(Förslag: a – b till handlingarna)
E

E

3

4

Förslag till preliminära koncernbidrag år 2015 inom koncernen
Borås Stadshus AB.
(2016/KS0090 045-1)

(Bil)

Utredning om Centrum för Kunskap och Säkerhet i Borås, CKS.
(2015/KS0745 001-1)

(Bil)

E

5

Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förslag till nya föreskrifter om hantering av explosiva varor.
(2015/KS0790 175-1)
(Bil)

E

6

Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn.
(2015/KS0836 133-3)

(Bil)

E

7

Projekteringsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
(2015/KS0830 290-3)
(Bil)

E

8

Borås Energi och Miljö AB; utökning av verksamhetsområde VA
(Vatten och Avlopp).
(2016/KS0092 303-1)

(Bil)
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10

11
12

13
1

Borås kommuns Parkerings AB; Uppförande av parkeringshus
på fastigheten Vulcanus.
(2015/KS0779 315-1)

(Bil)

Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med
funktionsnedsättning 2016.
(2015/KS0780 706-3)

(Bil)

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen.
(2015/KS0777 107-1)

(Bil)

Överklagande av KF:s beslut 2015-11-18--19, § 185.
Regler för hyror för LSS-boenden.
(2015/KS0806 206-1)

(Bil)

Komplettering av beslut om ”Regler för hyror för LSS-boenden”.
(2015/KS0315 206-3)

(Bil)

Medborgardialog – Öp16 är på samråd.
(2013/KS0272 212-2)

(Bil)

