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OBS! platsen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på Säröhus konferensanläggning, Kungsbacka,
måndagen den 21 september 2015 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
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Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(2 juni 2015, ärende 17–18/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc
Kc

PF

2

3
4

1

Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) om att söka vänortssamarbete i staten Israel.
(2011/KS0489 105-1)

(Bil)

En kommunallag för framtiden.
(2015/KS0393 100-1)

(Bil)

Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden
2015-2018.
(2015/KS0575 016-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 2 juli–25 augusti 2015, ärendenummer 380 och
383–428/2015)
(2015/KS0002 023-1)

b)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Den 13 maj 2015, ärendenummer 2/2015)
(2015/KS0003 023-1)

c)

Delegation för att fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).
(Den 6 maj–27 maj 2015, ärendenummer 36, 38
och 47/2015)
(2015/KS0006 022-1)
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d)

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 13 januari –22 april 2015, ärendenummer 10, 20, 65 och
90/2015)
(2015/KS0007 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut
om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 10 april–12 maj 2015, ärendenummer 1, 2, 5
och 6/2015)
(2015/KS0012 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal.
(Den 22 januari –2 mars 2015, ärendenummer 12 och
19/2015)
(2015/KS0013 021-1)

g)

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 16 februari–9 april 2015, ärendenummer 15, 18, 21–28,
31–33, 39–40, 42, och 46/2015)
(2015/KS0016 021-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 21 augusti 2015, ärendenummer 0001–2783/2015)
(2015/KS0017 024-1)

i)

Delegation för förhandling och överenskommelse om för
mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald
lön.
(Den 29 april 2015, ärendenummer 35/2015)
(2015/KS0020 024-1)
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j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 11 februari–8 maj 2015, ärendenummer 001–178/2015)
(2015/KS0023 024-1)

(Förslag: a-j till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärende:
a)

Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad;
Systematiskt kvalitetsarbete 2015.
(2014/KS0817 600-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-08-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Sandareds Tennisklubb, förslag om finansiering
avseende tennisbanor m.m.
(2015/KS0515 805-3)

(Bil)

Ersättning 2015 för kostnader på grund av ökad
vårdtyngd.
(2014/KS0695 706-3)

(Bil)

Åtagandebesked Kommuninvest i Sverige AB
2015-06-30.
(2015/KS0570 106-1)

(Bil)

(Förslag: a–d till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - placering av likvida medel, upptagande
av lån, konvertering av lån, avtal om leasing samt utfärdande av härför erforderliga förbindelser enligt
fastställda riktlinjer.
(16 juni - 7 september 2015, ärende 21-29/2015)
I enlighet med gällande delegation har finanschefen under perioden
16 juni 2015 t o m 7 september 2015 beslutat om placering av
likvida medel, utlåning och upptagande av lån enligt delegationsbeslut 21-29/2015. Delegationsbeslut 27+28/2015 avser första
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delen av finansieringen av Borås Energi och Miljö AB:s investering
i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken
(2015/KS0044 045-1)
b)

Likviditetsfrågor, besluta om handkassor för högst 5 000
kronor.
(8 september 2015, ärende 2/2015)
Stadsdelsförvaltningen Öster har beslutats få en ökad växelkassa
på Svärdfästets restaurang i enlighet med inkommen begäran.
(2015/KS0045 049-1)

(Förslag: a-b till handlingarna)
E

3

Donation av skulptur till Borås Stad av Åke Björsell och Andreas
Swan.
(2015/KS0555 046-2)
(Bil)

E

4

Donation av skulptur till Borås Stad av Tore G Wärenstams
stiftelse.
(2015/KS0565 046-2)

(Bil)

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 med anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för Blinda
i Borås.
(2015/KS0579 007-1)

(Bil)

Vindkraft - Borås Energi och Miljö AB.
(2013/KS0805 107-1)

(Bil)

E

E

5

6

E

7

Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mikroelproduktion
avlastar elnätet.
(2014/KS0599 107-1)
(Bil)

E

8

Broddar till ålderspensionärer.
(2015/KS0472 042-3)

(Bil)

E

9

Projekteringsframställan för ombyggnad av Fristadskolan 7 - 9,
Fristads Prästgård 1:101.
(2015/KS0582 287-3)
(Bil)

E

10

Projekteringsframställan för ombyggnad till tillagningskök på
Almåsgymnasiet.
(2015/KS0584 287-3)

(Bil)
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SP
SP

SP

1
2

3

Svar på Sverigeförhandlingens begäran om nyttoanalys.
(2015/KS0296 532-1)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Sjömarken,
Räveskalla 1:25 m.fl.
(2007/KS0212 214-2)

(Bil)

Lokalisering av förskola på Norrby.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

