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2014-10-03

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 13 oktober 2014 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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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden
a)

Information kring överenskommelse om att stärka
arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal
nivå.
(2014/KS0515 100-1)
(Bil)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

c)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Bil)

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att Lyckas;
Rapport och uppföljning.
(2013/KS0573 610-3)

(Bil)

Halvårsrapport 2014 för Sjuhärads Samordningsförbund.
(2014/KS0620 107-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunfullmäktige 2014.
(2014/KS0454 042-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunstyrelsen 2014.
(2014/KS0453 042-1)

(Bil)

d)

e)

f)

g)

(Förslag: a–g till handlingarna)
Kc

2

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att lyckas; Ny organisation av Borås Stads centrala stöd gällande barn och elever i
behov av särskilt stöd.
(2013/KS0573 610-3)

(Bil)
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PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut; vakansprövning: återbesättning
av vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 20 augusti-3 september 2014: ärendenummer 182, 184,
234, 262, 332-337, 339-346, 348-349 och 351/2014)
(2014/KS0002 023-1)

(Förslag: a till handlingarna)
I
KU

1
1

Logotyp för Lundby Park
(2011/KS0774 008-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper; Skrivelser till Kommunstyrelsen.
(2014/KS0447 610-3)

(Bil)

Skrivelse angående Funktionshinderrådet.
(2014/KS0615 734-3)

(Bil)

Från möjlighet till brist, Svedjeskolan.
(2014/KS0569 600-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
KU

E

2

1

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2013-2014; Kvalitetsrapport Undervisning och resultat.
(2013/KS0709 600-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Delårsrapport Kommuninvest januari-juni 2014.
(2014/0626 106-1)

(Bil)

Upphandling av second opinion avseende nytt
energi- och miljöcenter på Sobacken.
(2013/KS0762 107-1)

(Bil)
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c)

d)

Bestridande av matavgifter/hyreskostnad för
dementa på äldreboende
(2014/KS0594 706-3)

(Bil)

Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om
godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås Stad läsåret 2015/2016
(2014/KS0317 612-3)
(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
( 20 augusti 2014, Ärende 08 )
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen upptar Borås Stad lån på 300 miljoner kronor, genom
emission på certifikatsmarknaden den 22 augusti 2014. 100
mnkr avser nyupplåning och 200 mnkr avser omsättning av
befintligt lån.
(4 september 2014, Ärende 09)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad befintligt lån på 300 miljoner
kronor, genom emission på certifikatsmarknaden den 8 september
2014.
(16 september 2014, Ärende 11)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad befintligt lån på 300 miljoner
kronor, genom emission på certifikatsmarknaden den 18
september 2014.
(29 september 2014, Ärende 12)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen nyupplånar Borås Stad 300 miljoner kronor, genom
emission på certifikatsmarknaden den 1 oktober 2014.
Likviditetsfrågor - förnyad borgen för Borås Arena AB
(8 september 2014, Ärende 10/)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för likviditetsfrågor
och Kommunfullmäktiges tidigare beslut om borgen till Borås
Arena AB har beslutats om förnyad borgen då två lån på
vardera 20 000 000 kronor nu omsätts. Borås Stads totala
borgensåtagande för bolaget uppgick 2013-12-31 till
79 800 000 kronor.
(2014/KS0044 045-1)
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b)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje enskilt ärende.
(29 augusti 2014, Ärende 02)
Fordringar om en sammanlagd summa av 1 041 011,43 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med delegation.
(2014/KS0050 108-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

3

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2014/KS0049 108-1)

(Bil)

E

4

Nya regler och riktlinjer för finansverksamheten samt ökad ram
för kommunkoncernens externa upplåning 2014.
(2014/LS0651 040-1)
(Bil)

E

5

Ombyggnad av kök vid Frufällegårdens förskola.
(2014/KS0316 287-2)

SP

1

(Bil)

Anmälningsärenden
a)
b)

Miljörapport Tertial 1 2014 för Borås Stad.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

Miljörapport Tertial 2 2014 Kommunstyrelsen.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
SP

SP
SP

2

3
4

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Villastaden,
Trasten 1.
(2008/KS0200 214-2)

(Bil)

Ändring av detaljplan för Eolus 6.
(2014/KS0666 214-2)

(Bil)

Svar på remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet.
(2014/KS0613 510-2)

(Bil)
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SP
SP

SP

SP

5
6

7

8

Detaljplan för del av Centrum, Samariten 4.
(2011/KS0161 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för
del av Göta, Syrenen 4.
(2014/KS0337 214-2)

(Bil)

Svar på remiss angående vägledning för kommunal
tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk.
(2014/KS0607 370-2)

(Bil)

Yttrande över samråd på Översiktsplan för Marks kommun.
(2014/KS0467 212-2)

(Bil)

