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2016-05-20

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 30 maj 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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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)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2017.
(2016/KS0368 006-1)

(Bil)

b)

Bidrag till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås för
2016 års verksamhet.
(2016/KS0400 105-1)
(Bil)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2016.
(Bil)
(2016/KS0252 106-1)

(Förslag: a-c till handlingarna)
Kc

Kc

Kc

PF

2

3

4

1

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M): Elektronisk röstning.
(2013/KS0544 110-1)

(Bil)

Verksamhetsbidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund år
2015/2016.
(2016/KS0388 164-1)

(Bil)

Val av representanter till arbetsgrupp för de nya nämnderna i
enlighet med styrgruppens förslag.
(2016/KS0327 102-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och därav föranledd överenskommelse vilka
ej delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal): föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i
domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 26 november-11 december 2015 ärendenummer 67
och 73/2015)
(2015/KS0007 021-1)
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b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 19 oktober – 18 december 2015 ärendenummer 56, 71
och 75/ 2015)
(2015/KS0013 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.
(Den 18 september 2015 – 23 mars 2016 ärendenummer 29,
55, 68, 70, 72 och 74/2015)
(2015/KS0016 021-1)

d)

Delegation för att fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).
(Den 1 juni 2015 ärendenummer 07, 23 och 27/2016)
(2016/KS0006 022-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 1 februari 2016 ärendenummer 13/2016)
(2016/KS0013 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser
löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor
och ersättning.
(Den 15 december 2015-8 april 2016 ärendenummer 01, 08,
11, 17, 19, 26, 28, 30, och 34/2016)
(2015/KS0016 021-1)

g)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt
utbetald lön.
(Den 1 april 2016 ärendenummer 25/2016)
(2016/KS0020 024-1)
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h)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 5 oktober 2016 ärendenummer 12 och 00010317/2016)
(2016/KS0023 024-1)

i)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 1 april-17 maj 2016 ärendenummer 98, 104, 110, 162,
173-174, 182, 189, 228-264, 266-306, 308-328 och 330398/2016)
(2016/KS0002 023-1)

(Förslag: a-i till handlingarna)
PF

KU

2

1

Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda
2015-2018 – ändring av § 2a.
(2016/KS0227 024-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
om insatser till äldre och personer med funktionshinder.
(Ärendet har överlämnats till Stadsdelnämnd Öster för
handläggning)
(2016/KS0408 730-3)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för
personer med permobil.
(2014/KS0654 739-3)
(Bil)

KU

3

Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och Hanna
Werner (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.
(2014/KS0598 780-3)

(Bil)

Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.
(2014/KS0677 739-3)

(Bil)

KU

4
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KU

M

M
E

5

1

2
1

Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
(2016/KS0372 106-1)

(Bil)

Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön för
år 2016
(2016/KS0376 261-2)

(Bil)

Riktlinjer för markanvisningar
(2016/KS0363 250-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-04-30.
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

Regelbunden tillsyn av den fristående skolan
Ljud- och Bildskolan.
(2016/KS0312 612-3)

(Bil)

Inbjudan till årsstämma för SKL Kommentus AB.
(2016/KS0390 106-1)
(Bil)

(Förslag: a- c till handlingarna)
E

E

E

E
E

2

3

4

5
6

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016.
(2016/KS0403 706-3)

(Bil)

Årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
(2016/KS0246 107-1)

(Bil)

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern
kontroll 2015.
(2015/KS0821 007-1)

(Bil)

Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland.
(2015/KS0387 048-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
(2016/KS0405 290-3)
(Bil)
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E

7

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag
till fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren
2007 - 2013.
(2015/KS0845 611-3)
(Bil)

SP

1

Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan för Viared Norr,
kv Sjöhästen.
(2015/KS0664 214-2)
(Bil)

SP

2

Yttrande över samråd för detaljplan Dammsvedjan, kv Släpan 2.
(2014/KS0630 214-2)
(Bil)

SP

3

Svar på motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco
Güldenpfennig (KD): Gräv ner för att satsa på miljön och
bygga nytt!
(2012/KS0126 311-2)
(Bil)

SP

4

Miljörapport 2015 Borås Stad.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) – Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.
(2011/KS0661 219-2)

(Bil)

SP

SP

5

6

Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning BollebygdBorås, Götalandsbanan.
(Ärendet kommer att behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde
den 7 juni 2016)
(2015/KS0296 532-1)
(Bil)

