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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 22 augusti 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-08-22

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

Anmälningsärenden:
a)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbunds sammanträden 2016.
(2016/KS0252 106-1)
(Bil)

b)

Anhållan om verksamhetsbidrag.
(2016/KS0472 115-1)

(Bil)

(Förslag: a- b till handlingarna)
Kc

Kc

2

3

Avsägelse och fyllnadsval till den politiska styrgruppen för
Strategiska IT-frågor
(2016/KS0073 102-1)

(Bil)

Överprövning av avtals giltighet enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU).
(2014/KS0565 050-1)

(Bil)

Kc

4

Avsägelse och fyllnadsval till Centrala pensionärsrådet,
Kommunala funktionshinderrådet och Social investeringsfond.
(2016/KS0073 102-3)
(Bil)

PF

1

Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan.
(2014/KS0340 023-1)
(Bil)

PF

2

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP. (Ny version)
(2016/KS0475 106-1)

KU

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Handlingsplan ”Det goda livet för mest sjuka äldre i
Västra Götaland 2016-2018”.
(2016/KS0454 779-3)
(Bil)

b)

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

(Bil)

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2015.
(2016/KS0444 760-3)

(Bil)

c)
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d)

Borås Stads slutrapport gällande SKL Matematik
PISA 2015.
(2016/KS0531 610-3)

(Bil)

e)

Svar på skrivelse om handikappanpassade toaletter vid
Pickesjön och Vänga Mosse.
(2014/KS0677 739-3)
(Bil)

f)

Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria
ärenden verksamhetsåret 2015.
(2016/KS0226 730-3)
(Bil)

g)

Utlysning av bidrag för utveckling av kommunal
verksamhet för romsk inkludering.
(2016/KS0146 130-1)

(Bil)

Access City Award 2017.
(2016/KS0470 730-3)

(Bil)

h)
i)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 16 december 2015.
(2015/KS0025 103-3)
(Bil)

j)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 10 maj 2016.
(2016/KS0025 103-3)
(Bil)

k)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet
den 10 maj 2016.
(2016/KS0026 103-3)
(Bil)

(Förslag: a–k till handlingarna)
KU

2

Uppföljning av Kvalitetsrapport Undervisning och resultat 2015.
(2014/KS0817 600-3)
(Bil)

KU

3

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2015-2016; Kvalitetsrapport Värdegrund.
(2015/KS0567 600-3)
(Bil)

KU

4

Svar på skrivelse från Borås Kristna Center angående Borås
Kristna Förskola.
(2014/KS0637 712-3)

(Bil)
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KU

KU

KU

E

5

6

7

1

Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Arbeta för en
narkotikafri skola i Borås.
(2014/KS0676 609-3)

(Bil)

Familjecentralsverksamhet och Familjecentralsliknande verksamhet. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och
Västra Götalandsregionen för perioden 2011-2016.
(2011/KS0670 701-3)

(Bil)

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Erbjudande om
vård- och omsorgsboende!
(2016/KS0464 739-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-06-30 .
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

b)

Ansökan från Föreningen Islamiska skolan om
godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem.
(2016/KS0197 611-3)
(Bil)

c)

Tolkförmedling Väst; Förslag till budget och
verksamhetsplan 2017-2019.
(2016/KS0522 135-1)

(Bil)

d)

Skolinspektionens beslut efter etableringskontroll av
Ljud och Bildskolan Borås.
(2016/KS0520 612-3)
(Bil)

e)

Ersättning 2016 för extraordinära kostnader för vårdtunga brukare på Vård- och omsorgsboende samt
korttid.
(2016/KS0491 706-3)
(Bil)

f)

Redovisning av statsbidrag för förskola och skola
IFO asyl.
(2016/KS0398 047-3)

(Bil)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Rambudget 2017.
(2016/KS0495 170-1)

(Bil)

g)
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h)

Revision av Tolkförmedling Västs delårsrapport
januari - augusti 2015.
(2015/KS0810 135-1)

(Bil)

i)

Information om att överenskommelser om boendeplatser för ensamkommande barn sägs upp.
(2015/KS0836 133-3)
(Bil)

j)

Svar på inkommen handling angående beslut av
motion angående sprinklers i äldreboenden.
(2009/KS0748 173-3)

(Bil)

(Förslag: a-j till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - upptagande av lånelöfte
(31 maj 2016, Ärende 18)
I enlighet med gällande delegation för likviditetsfrågor har
finanschefen beslutat om upplåning, ett lånelöfte på 250 mnkr
har omsatts.
(2016/KS0044 045-1)

b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(27 juni 2016, Ärende 04)
Fordringar om en sammanlagd summa av 375 626 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2016/KS0050 108-1)

c)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 april – 30 juni 2016, Ärende 25-51)
I enlighet med gällande delegation har under perioden april till
juni beslutats om 27 nya betalkort, varav 21 st har en
kreditgräns på 3.000:- kr, 3 st en kreditgräns på 5.000:-, 1 st
en kreditgräns på 4.000:-, 1 st en kreditgräns på 20.000:- samt
1 st en kreditgräns på 70.000:-.
(2016/KS0055 002-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

3

Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen.
(2016/KS0289 107-1)

(Bil)
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E

4

Initiativärende: Tillsätt ett ledningsutskott under Kommunstyrelsen.
(2015/KS0719 100-1)

(Bil)

E

5

Borås Energi och Miljö AB, prisjustering fjärrvärme 2017 och
framåt.
(2016/KS0480 376-1)
(Bil)

E

6

Anslagsframställan för ombyggnad av Fritidsgård och Mötesplats
Norrby, Västra Nygatan 54.
(2016/KS0347 282-3)
(Bil)

E

7

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
(2016/KS0486 480-1)
(Bil)

E

8

Finansieringsmodell för medlemskommunernas utbildningar
SÄRF 2017.
(2016/KS0494 170-1)

(Bil)

E

9

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 med anhållan
om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för blinda i Borås.
(2016/KS0465 007-1)
(Bil)

E

10

Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum från Stiftelsen
Tomas Lindhs Minnesfond.
(2016/KS0511 042-2)
(Bil)

E

11

Ymerhallen AB; Ansökan om kommunal borgen.
(2016/KS0485 045-1)

(Bil)

E

12

Fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 - Förhyrning av lokaler
för kommunal verksamhet.
(2016/KS0528 282-3)
(Bil)

E

13

Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid
Vuxenutbildningen.
(2016/KS0527 282-3)

(Bil)

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående bidrag till
fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren
2007-2013.
(2015/KS0845 611-3)

(Bil)

E

14
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E

N
SP
SP

15

1
1
2

Förslag till Verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad
Välfärd 2016-2019.
(2015/KS0572 730-3)

(Bil)

Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015).
(2015/KS0183 140-1)

(Bil)

Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad.
(2016/KS0541 403-2)

(Bil)

Förlängning av Miljömålens giltighetstid.
(2015/KS0727 403-2)

(Bil)

SP

3

Samråd enligt kap 6 4 § miljöbalken med anledning av Borås
Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130 kVledning mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning.
(2013/KS0599 372-2)
(Bil)

SP

4

Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid.
(2016/KS0484 023-2)

(Bil)

