Kommunstyrelsens sammanträde
torsdag 5 november 2015 kl 8.00 – i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.
Ärendelista
§ 260

Fastställelse av ärendelista

§ 261

Delegationsbeslut

§ 262

Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommunchefen

Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige
§ 263

Svar på motion om solkartor

§ 264

Svar på motion om säkrare överfart från Fridhemsgatan till gamla järnvägens
cykelbana

§ 265

Svar på motion om att varje hushåll kostnadsfritt får två månadskort att användas
inom kommunala kollektivtrafiken

§ 266

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

§ 267

Svar på motion om landsbygdsmiljonen

§ 268

Svar på motion om sockerfri zon - förskola/skola

§ 269

Svar på motion om belysning på gång- och cykelvägar i kommunen

§ 270

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 – förvaltningens förslag

§ 271

Återrapportering av mål inom lärande

§ 272

Avkastningskrav STUBO AB

§ 273

Ansökan om investeringsmedel för ny gruppbostad om sex lägenheter enligt LSS, på
Villagatan vid kv Bergryd/Stubbahagen

§ 274

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2015

§ 275

Revidering av förbundsordning Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund

§ 276

Detaljplan för Svalan 7 m.fl. – antagande

§ 277

Översyn av mål och uppdrag (del 1)

sid

§ 278

Nytt samverkansavtal och reglemente för Samverkansnämnd IT

§ 279

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016
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Kommunstyrelsens beslutsärenden
§ 280

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2016

§ 281

Svar på medborgarförslag om komplettering av belysning utmed den nya gång- och
cykelvägen från motorvägsavfarten Hökerum till Hökerum

§ 282

Svar på medborgarförslag om belysning på återvinningsstationen i Köttkulla

§ 283

Svar på medborgarförslag om att sätta upp skylt parkering förbjuden vid korsningen
vid Lövåsgatan och Gula villan

§ 284

Svar på medborgarförslag att erbjuda asylsökande gratis bussresor från och med
höstterminen 2015

§ 285

Svar på uppdrag om seniorkort inom kollektivtrafik i kommunen

§ 286

Giftfri vardag i förskolan – inventering av nuläget

§ 287

Resursfördelningsmodell för grundskolan

§ 288

Prospekt Stadsskogen

§ 289

Riktlinjer för riksfärdtjänst

§ 290

Riktlinjer för färdtjänst

§ 291

Bidragsjustering till fristående förskoleenheter och annan pedagogisk verksamhet
2015

§ 292

Bidragsjustering till fristående förskoleklasser, grundskolor och fritidshem 2015

§ 293

Bidragsjustering till fristående gymnasieskolor 2015

§ 294

Bidragsjustering till Montessoriskolan Lindängen

§ 295

Bidragsjustering till Vistaholms Föräldrakooperativ

§ 259

Yttrande om laglighetsprövning av kommunstyrelsens beslut om justerad
överenskommelse för ensamkommande barn, mål nr 4741-15 (omedelbar
justering)

§ 296

Ärenden för kommunstyrelsens information

