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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 31 augusti 2015 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
Sammanträdet kommer att inledas med information av säkerhetschef
Bo Hansson. Informationen innehåller det arbete som kommunen för
närvarande bedriver för att motverka våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Stadskansliet:
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M
E
N
SP

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

Kc
Kc
Kc
PF

1

2
3
4
1

Bevara eller gallra - råd om bevarande och gallring av kartor
och ritningar hos kommuner och landsting.
(2015/KS0505 004-1)

(Bil)

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen.
(2014/KS0411 730-1)

(Bil)

Nämndbudget 2016 för Kommunstyrelsen.
(2015/KS0502 041-1)

(Bil)

Initiativärende: Effektiviserad beredning av motioner.
2015/KS0489 101-1)

(Bil)

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten.
(2011/KS0721 001-1)

(Bil)

PF

2

Svar på motion av Patric Cerny (FP): om att ta fram ett system
för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
(2014/KS0457 023-1)
(Bil)

PF

3

Svar på motion av Leif Häggblad (SD); Digitalisering av
löneunderlag.
(2015/KS0361 005-1)

PF
KU

4
1

Tillsättning av tjänst som miljöchef till Miljöförvaltningen.
(2015/KS0562 023-1)

(Bil)
(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Årlig redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter
2014.
(2015/KS0218 100-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Våldsbejakande extremism – vad gör Borås Stad?
(2015/KS0537 106-3)

(Bil)
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M

1

Anmälningsärende:
a)

Ärende angående protestlista för att anlägga en
kanal på Västerlånggatan i Borås överflyttas till
Tekniska nämnden för handläggning.
(2014/KS0420 311-2)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-07-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Förfrågan avseende avfallstjänster.
(2014/KS0421 107-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för beslut i ärenden om betalkort i
tjänsten till förtroendevalda och tjänstemän.
(1 april – 30 juni 2015, Ärende 27-60)
I enlighet med gällande delegation har under perioden april till juni
2015 beslutats om 34 st nya betalkort. Av dessa kort har 32 st en
kreditgräns på 3.000:- kr och 2 st en kreditgräns på 4.000:-.
(2015/KS0055 002-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Förslag att avsluta donationsfonder som inte har delat ut medel
på 5 år.
(2015/KS0548 046-1)
(Bil)

E

4

Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att
inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar.
(2012/KS0209 615-3)
(Bil)
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E

5

Överklagande av Förvaltningsrättens dom, mål nr 15570-15,
angående ansökan från Internationella Engelska Skolan i
Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning
av en befintlig fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem.
(2015/KS0171 611-3)
(Bil)

E

6

Lån till Borås Minigolfklubb.
(2015/KS0346 805-3)

(Bil)

Anslagsframställan för infart Kransmossens idrottsområde,
flytt av fotbollsplan och parkering kv Guldhornet 1 Borås.
(2015/KS0224 821-3)

(Bil)

Utredning Skolekonomi Borås Stad 2011-2015.
(2015/KS0500 610 3)

(Bil)

Deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB
(2014/KS0532 141-1)

(Bil)

E

E
N
SP

7

8
1
1

Anmälningsärende:
a)

Miljömålsuppföljning 2014 Borås Stad.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

(Förslag a till handlingarna)
SP

SP

2

3

Granskningsyttrande över detaljplan för Norra Brämhult,
Brämhult 4:2 m.fl.
(2014/KS0468 214-2)

(Bil)

Miljörapport tertial 1:2015 för Kommunstyrelsen.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

