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2017-03-24

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 3 april 2017 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund
Inledning
Sammanträdet inleds med föredragningar om "Nya funktioner på
Stadsledningskansliet" (initiativärende den 20 mars). Respektive
funktion disponerar 15 minuter för information inkl ev. frågor.

Tisdag den 2 maj 2017 är ett företagsbesök inplanerat för Kommunstyrelsen kl 09.30-12.00.
Program utsänds senare

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)

b)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2018.
(2017/KS0295 006-1)

(Bil)

Förenkla medborgarens röst (e-petition).
(2016/KS0543 101-1)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
Kc
Kc
Kc

2
3
4

Utbetalning av partistöd 2017 till Sverigedemokraterna.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd 2017 till Socialdemokraterna.
(2017/KS0151 104-1)

(Bil)

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
(2016/KS0707 002-1)

(Bil)

Kc

5

Borås Stads remissyttrande över betänkande Värna demokratin
mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och
kommunernas ansvar (SOU 2016:92).
(2017/KS0201 106-1)
(Bil)

PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl
och därav föranl överenskommelse vilka ej delegerats till
annan (inkl uppl av anställningsavtal): föra kommunens
talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 18 augusti 2016–2 januari 2017, ärendenummer 61,
62, 67, 70 och 97/2016)
(2016/KS0007 021-1)

b)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 4 november 2016, ärendenummer 4/2016)
(2016/KS0012 021-1)
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c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 6 oktober 2016–27 december 2016, ärendenummer 8186, 90, 104, 106–107, 109 och 113/ 2016)
(2016/KS0013 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutr (i nära
samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Den 31 mars 2016–1 december 2016, ärendenummer 36, 69,
76–77 95, 101 och 105/2016)
(2016/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 29 september–30 december 2016, ärendenummer 3753–
4951/2016)
(2016/KS0017 024-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 30 september–30 december 2016, ärendenummer
265–398/2016)
(2016/KS0023 024-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 2 december 2016–24 januari 2017, ärendenummer 01,
03, 07, 11–12/2017)
(2017/KS0012 021-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 2 januari—31 januari 2017, ärendenummer 1–
268/2017)
(2017/KS0017 024-1)

(Förslag: a-h till handlingarna)
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PF
KU

2
1

Personalekonomisk redovisning för 2016.
(2017/KS0294 020-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Remiss: Inriktningsdokument ungdomsmottagningar.
(2017/KS0250 701-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete.
(2017/KS0221 700-3)

(Bil)

KU

3

Initiativärende: Regelbunden avrapportering angående situationen i
grundskolan.
(Besked från programansvarigt kommunalråd att ärendet ska behandlas på
sammanträdet)
(2017/KS0321 291-3)
(Bil)

M

1

Riktlinjer för markanvisningar.
(2016/KS0363 250-2)

(Bil)

M

2

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark (Budgetuppdrag
2015).
(2015/KS0187 250-2)
(Bil)

M

3

Försäljning av fastigheterna Tyngden 6 och Tyngden 7 på
Kelvingatan i Hässleholmen.
(2017/KS0300 253-2)

(Bil)

M

4

Exploateringsavtal beträffande Detaljplan för Hulta, Hultahus 4
m.fl.
(2017/KS0213 251-2)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Nytt ersättningssystem för mottagandet av
ensamkommande barn.
(2017/KS0209 133-3)

(Bil)

Flyktingmottagande 2017.
(2017/KS0209 133-3)

(Bil)
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c)

d)

Skrivelse från Förskolenämnden att tillstyrka
förslaget att Lokalförsörjningsnämnden inleder
en förstudie för nybyggnation av förskola på
Byttorpskolans gård.
(2017/KS0289 290-3)

(Bil)

Skrivelse från Grundskolenämnden med begäran
att Lokalförsörjningsnämnden ska inleda en förstudie kring ombyggnation av Byttorpskolan.
(2017/KS0274 287-3)

(Bil)

e)

Skrivelse från Grundskolenämnden med begäran att
Lokalförsörjningsförvaltningen ska inleda förstudie
kring anpassning av lokaler på Norrbyskolan till
grundskola årskurs F-6.
(2017/KS0275 287-3)
(Bil)

f)

Förslag av hantering av hyreshöjning för särskilda
boenden enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
(2016/KS0725 206-3)
(Bil)

(Förslag: a – f till handlingarna)
E

2

Årsredovisning 2016 .
(2017/KS0070 042-1,
2017/KS0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236,
0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244 107-1)
(Bil)

E

3

Anmälningsärenden som behandlas i Årsredovisning 2016
a)

Möjligheten för utbildning inom särskild utbildning
för vuxna.
(2017/KS0187 615-3)
(Bil)

b)

Redovisning av uppdraget att undanta nyanlända
från fristående skolors kösystem.
(2016/KS0831 611-3)

c)

(Bil)

Anslag för utbyggnad av cykelbanor utmed det statliga
vägnätet: Rydboholm-Ridhuset och Sandhult.
(2016/KS0841 312-2)
(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

7 (8)

2017-04-03

d)

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag att se
över kostnadsbilden för färdtjänst.
(2016/KS0672 736-2)
(Bil)

e)

Skrivelse till kommunalråden om synpunkter på
färdtjänsttaxor.
(2016/KS0644 736-2)

(Bil

(Förslag a – e till handlingarna)
E

4

Svar på remiss från Miljö- och energidepartement. Promemoria om
nationellt förbud mot plastartiklar i kosmetiska produkter som är
avsedda att sköljas av.
(2017/KS0143 439-2)
(Bil)

E

5

Avveckling av vård- och omsorgsboende på Källebergsgatan 31,
Viskafors.
(2017/KS0290 739-3)
(Bil)

E

6

Årsredovisning 2016 för Sjuhärads samordningsförbund.
(2017/KS0288 107-1)

(Bil)

E

7

Begäran om ytterligare investeringsmedel i samband med flytt.
(2017/KS0301 049-1)
(Bil)

E

8

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2016.
(2016/KS0751 759-3)

(Bil)

E

9

Rekommendation angående Utväg Södra Älvsborg - finansiering
och avtal.
(2016/KS0694 759-3)
(Bil)

E

10

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan
än Borås Stad (Budgetuppdrag 2015)
(2015/KS0198 050-1)
(Bil)

E

11

Fastighet Simonsland 16, Järnvägen 2 - förhyrning av lokaler för
kommunal verksamhet
(2017/KS0174 282-3)
(Bil)

E

12

Tilläggsanslag i Budget 2017 - Fördelning av generellt statsbidrag
med anledning av flyktingsituationen.
(2016/KS0189 042-1)
(Bil)
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E
SP

13
1

Orangeriet 2.0
(2016/KS0767 299-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Utpekande av nya riksintresseområden för friluftslivet.
(2016/KS0614 430-2)
(Bil)

b)

Textilvandringsled med miljö- och industritema.
(2016/KS0449 269-2)

(Bil)

(Förslag: a-b till handlingarna)
SP

2

Granskningsyttrande, ändring av detaljplan för Kv Pallas 1.
(2015/KS0371 214-2)

(Bil)

SP

3

Granskningsyttrande över detaljplan för Hulta, Hultahus 4 och 5.
(2015/KS0787 214-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över Borås Elnät AB:s ansökan om nätkoncession för
ny 130 kV-ledning mellan Kråkered och Sobackens miljöanläggning.
(2013/KS0599 372-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet.
(2017/KS0219 530-2)
(Bil)

SP

6

Samrådsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn m.fl.
(2017/KS0110 214-2)

(Bil)

