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2016-01-29

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 8 februari 2016 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:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Direktionsprotokoll 2016 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2016/KS0116 106-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom
i Sverige.
(2015/KS0721 106-3)

(Bil)

Årlig redovisning av Stadskansliets inkomna synpunkter 2015.
2016/KS0097 100-1)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

M

2

1

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
(2015/KS0304 701-3)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av kommunal mark samt uppsägning av
arrendeavtal som tecknats av kommunen
(Nr 1-16/2015)
Tecknande av arrendeavtal för upplåtelse av kommunal mark och
uppsägning av arrendeavtal som tecknats av kommunen 2015
(2015/KS0033 261-2)

b)

Delegation för fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp (Nr 1-3/2015)
Fastighetsreglering där kommunen erlägger eller erhåller ersättning
till ett belopp inte överstigende ett basbelopp under 2015
(2015/KS0031 245-2)
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c)

Delegation för ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp.
(Nr 1-2/2015)
Ingående av servituts- och nyttjanderättsavtal understigande ett
basbelopp, 2015
(2015/KS0030 255-2)

d)

Delegation för tilldelning av småhustomt
(2015/KS0027 272-2)

(Förslag: a-d till handlingarna)
M
E

2
1

Försäljning av fastigheten Vattnet 4, Viared Norra.
(2014/KS0425 253-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Kallelse till Ägarsamråd för Sjuhärads
samordningsförbund.
(2016/KS0111 107-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende.
(21 januari 2016, Ärende 01)
Fordringar om en sammanlagd summa av 455 121 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i
enlighet med delegation.
(2016/KS050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E
E

E

3
4

5

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2016/KS0049 108-1)

(Bil)

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2016.
(2015/KS0781 706-3)

(Bil)

Nämndbudget 2016.
2015/KS0077 041-1)

(Bil)
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SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp
av ett halvt basbelopp i varje särskilt ärende.
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2015/KS0692
407, 2015/KS0697 407, 2015/KS0729 407, 2015/KS0732
407 samt 2015/KS0740 407 under perioden 20151201–
20151222)
(2015/KS0692 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP
SP
SP
SP
SP
SP

SP

2
3
4
5
6
7

8

Lokalisering av förskola i Gånghester.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

Ställplats för husbilar i centrala Borås.
(2013/KS0422 315-2)

(Bil)

Miljörapport 2015 Kommunstyrelsen.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m.fl.
(2015/KS0600 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för Bergslena, Flugan 9.
(2015/KS0749 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för Centrum, Vulkanus 15
och 16.
(2015/KS0762 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för detaljplan för Druvefors,
Forsen 1.
(2015/KS0666 214-2)

(Bil)

