KALLELSE

1 (6)

2015-08-07

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 17 augusti 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Sammanträdet inleds med information av områdeschef Helen
Magnusson, om arbetet med att ta bort delade turer inom
äldreomsorgen på Stadsdelsnämnd Norr
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-08-17

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

b)

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)

Bidrag för 2015 års verksamhet till Bestyrelsen för
Nationaldagen i Borås.
(2015/KS0383 105-1)
(Bil)

e)

Revisionsrapport – Färdtjänst.
(2015/KS0418 736-2)

(Bil)

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2015/KS0438 112-1)

(Bil)

Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare.
(2015/KS0438 112-1)

(Bil)

f)

g)

(Förslag: a–g till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-06-10 i ärende 9, 13-16/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

3

Personlig assistans enligt LSS i Borås Stad.
(2015/KS0126 007-3)

(Bil)
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Kc
PF

4
1

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2015.
(2015/KS0366 164-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning
av vakant tjänst dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 20 april-1 juli 2015, ärendenummer 152,
182-221, 223-299, 301-314, 316-357 och
359-379/2015)
(2015/KS0002 023-1)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

SCB:s medborgarundersökning 2015.
(2014/KS0778 100-1)

(Bil)

Samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland.
(2015/KS0376 738-3)

(Bil)

Rätt till utevistelse varje dag.
(2015/KS0486 730-3)

(Bil)

d)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper; Kommunikationsklassernas framtid.
(2014/KS0447 610-3)
(Bil)

e)

Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2015/16.
(2015/KS0347 047-1)

(Bil)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll
från sammanträdet den 2 juni 2015.
(2015/KS0025 103-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
sammanträdet den 20 maj 2015.
(2015/KS0026 103-3)

(Bil)

f)

g)
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h)

i)

Redovisning av rapporterade lex Sarah och
lex Maria-ärenden verksamhetsåret 2014.
(2015/KS0215 730-3)

(Bil)

Tillämpning av LOV under 65 år.
(2015/KS0382 732-3)

(Bil)

(Förslag: a–i) till handlingarna
KU

KU
M
E

2

3
1
1

Skolinspektionens regelbundna tillsyn: Överklagande av
Förvaltningsrättens dom, mål 27266-14, Vitesföreläggande
enligt skollagen.
(2012/KS0652 600-3)

(Bil)

Välfärdsbokslut 2014.
(2015/KS0427 009-3)

(Bil)

Försäljning av del av Torpa-Sjöbo 2:81, Nordskogen.
(2015/KS0547 253-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-06-30.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Tolkförmedling Väst. Förslag till budget och
verksamhetsplan 2016-2018.
(2015/KS0503 135-1)

(Bil)

Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets kommuner gällande anvisningar
av ensamkommande barn.
(2015/KS0473 133-3)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing
samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser
enligt fastställda riktlinjer.
(5 juni 2015, Ärende 08-20)
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I enlighet med gällande delegation har finanschefen under perioden
13 april 2015 t o m 5 juni 2015 beslutat om placering av likvida
medel och upptagande av lån enligt delegationsbeslut 08-20/2015.
(2015/KS0044 045-1)
(Förslag: a till handlingarna)
E
E

3
4

Vård- och omsorgsboende på entreprenad.
(2015/KS0488 739-3)

(Bil)

Särskild medlemsinsats 2015 i Kommuninvest Ekonomisk
förening.
(2015/KS0464 106-1)

(Bil)

E

5

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2014 års förvaltning.
(2015/KS0482 007-1)
(Bil)

SP

1

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Viared
Elden 1 m.fl. – Råddehultsvägen.
(2014/KS0089 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Frufällan, Längjum 5:8,
Riggvägen.
(2012/KS0510 214-2)

(Bil)

Svar på motion av Monica Johansson (M); Fri parkering för
och utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!
(2014/KS0364 514-2)

(Bil)

Svar på motion av Monica Hermansson Friedman (M);
Solcellsbelys mera.
(2014/KS0528 317-2)

(Bil)

SP

SP

SP

SP

2

3

4

5

Samrådsyttrande över detaljplan för Sparsör, Längjum 3:39 m.fl.
Mellanvägen.
(2015/KS0398 214-2)
(Bil)

