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OBS!

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 13 april 2015 kl 09.30. Förmiddagen ägnas åt Götalandsbanan.
Beslutssammanträde kl 14.00, öppet för allmänheten.
Ulf Olsson
Göran Björklund

OBS!

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inbjuds till
miljöutbildning. Detta är samma utbildning som alla Borås Stads
anställda enligt Kommunfullmäktigebeslut ska genomgå.
Utbildningen genomförs av Miljöförvaltningens miljökommunikatör
Johan Linderstad. Kommunstyrelsen erbjuds denna utbildning
samlat vid ett tillfälle.
Datum: Måndag den 11 maj
Tid: kl. 17.00–20.00 (tre timmar inklusive paus)
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssalen

Anmäl ev. förhinder till gruppledare eller blocksekreterare
Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår.
I utbildningen ingår bland annat följande:
• jordens utveckling, naturens kretslopp,
• hållbar konsumtion och hållbart resande,
• social hållbarhet, etiska inköp,
• ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster, giftfri miljö och
avfallshantering,
• miljölagstiftning, Borås stads miljömål, miljöarbetets
utveckling,
• miljömärken, miljöledningssystem och den egna
verksamheten.

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

Anmälningsärende:
a)

Redovisning av inneliggande initiativärenden
t.o.m. den 1 mars 2015.
(2015/KS0251 101-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för tillstånd att använda Borås Stads vapen
samt Dalsjöfors, Fristads och Viskafors gamla
kommunvapen.
(Delegationsbeslut den 11 mars 2015, ärende 1/2015)
(2015/KS0051 105-1)

b)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(Delegationsbeslut 2015-03-10, ärende 5-7/2015)
(2015/KS0054 164-1)

c)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
fullmäktigehuset.
(Delegationsbeslut den 5 mars 2015, ärende 3/2015)
(2015/KS0053 282-1)

(Förslag: a–c till handlingarna)
Kc
Kc
Kc
Kc

3
4
5
6

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015.
(2014/KS0731 006-1)

(Bil)

Krav på återbetalning av planavgift för bygglov.
(2015/KS0230 108-1)

(Bil)

Informationsansvaret för 16-19 åringar.
(2014/KS0477 007-3)

(Bil)

Förändring av stadskansliets organisation för mark- och
exploateringsfrågor.
(2015/KS0297 001 -1)
(Bil)
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Kc
PF

7
1

Anställning av markchef.
(2015/KS0298 023-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för
vikariatsförordnanden.
(Den 3 februari–1 november 2014 ärendenummer 018037/2014)
(2014/KS0001 023-1)

b)

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 4 september –24 november 2014 ärendenummer 62,
71/2014)
(2014/KS0007 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.
(Den 27 mars–1december 2014 ärendenummer 27, 79 och
86/2014)
(2014/KS0013 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – för förhandling som leder till
kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen
givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Den 6 oktober –1 december 2014 ärendenummer 80 och
85/2014)
(2014/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 15 oktober–26 november 2014 ärendenummer
3363–4068/2014)
(2014/KS0017 024-1)
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f)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 10 oktober –19 december 2014 ärendenummer
0196–0320/2014)
(2014/KS0023 024-1)

g)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för
vikariatsförordnaden.
(Den 1 jan–1 mars 2015 ärendenummer 001-004/2015)
(2015/KS0001 023-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.
(Den 20 januari 2015 ärendenummer 14/2015)
(2015/KS0013 021-1)

i)

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 1 oktober 2014 –8 januari 2015 ärendenummer 08 och
09/2015)
(2015/KS0016 021-1)

(Förslag: a-i till handlingarna)
PF

PF
KU

2

3
1

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Borås Stads
kulturnämnd ska arbeta med kulturturism.
(2014/KS0700 003)

(Bil)

Personalekonomisk redovisning 2014.
(2014/KS0843 020-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är
intresserade av att utveckla medborgardialog.
(2015/KS0113 106-1)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 29 januari 2015.
(2015/KS0026 103-3)
(Bil)
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c)
d)

e)
f)
g)

Förvaltningsområde för finska 2015.
(2015/KS0264 130-3)

(Bil)

Stadsdelsnämnden Öster; Tillsyn av fristående
förskolor och enskild pedagogisk omsorg 2014.
(2014/KS0537 712-3)

(Bil)

Skolsituationen på Sjöboskolan i Borås Stad.
(2014/KS0815 610-3

(Bil)

Nekad fritidshemsplats.
(2015/KS0114 713-3)

(Bil)

Skrivelse gällande handikappfrågor.
(2015/KS0148 739-1)

(Bil)

h)

Åtgärder inom Sociala omsorgsförvaltningen för att
minska andelen icke verkställda beslut.
(2014/KS0273 739-3)
(Bil)

i)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 24 februari 2015.
(2015/KS0025 103-3)
(Bil)

(Förslag: a-i till handlingarna)
KU

KU

KU

KU

2

3

4

5

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för
fristående förskola; Ansgarsbackens förskola.
(2015/KS0149 712-3)

(Bil)

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd.
(2014/KS0817 600-3)

(Bil)

Förslag på hur Borås Stad kan uppmärksamma FN:s
internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor!
(2012/KS0713 700-3)

(Bil)

Brukarundersökningar 2014; Individ- och familjeomsorgen.
(2014/KS0485 100-1)

(Bil)
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M

1

OBS!

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för rivning av kommunala byggnader av
ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse
2015-03-25 (nr 3-4/2014).
(2014/KS0035 236-2)

b)

Delegation för överflyttning av ärende angående
Bockaby. (Ärendet är ändat till M 6 a) anmälningsärende)
(2015/KS0096 269-2)

(Förslag: a – b till handlingarna)
M
M
M

M

M

2
3
4

5

6

Servitutsavtal – Simonsland 11 och Lundby 1:1.
(2014/KS0733 255-2)

(Bil)

Fastighetreglering berörande Druvefors 1:1 och Kamelian 2.
(2015-/KS0157 245-2)

(Bil)

Medfinansieringsavtal rörande högkapacitetsräcke på Rv 40
med anledning av exploatering på Kamelian 2.
(2015/KS0326 311-2)

(Bil)

Prissättning av kommunala småhustomter på Kadriljgatan på
Brotorp.
(2014/KS0703 272-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Angående Bockaby.
(2015/KS0096 269-2)

(Förslag: a till handlingarn)
E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Nämndbudget 2015.
(2014/KS0077 041-1)

(Bil)

Regelbunden tillsyn av den fristående gymnasieskolan
Ljud & Bildskolan LBS AB.
(2014/KS0133 612-3)
(Bil)
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c)

Tolkförmedling Väst: Förslag till reviderad budget
och verksamhetsplan 2015-2017.
(2015/KS0227 135-1)
(Bil)

d)

Insyn i fristående gymnasieskolor i Borås.
(2015/KS0277 612-1)

(Bil)

e)

Brilusa AB, byggnation av förskola i Saturnushuset.
(2015/KS0290 290-3)
(Bil)

f)

Pro Södra Älvsborg, bidrag och Träffpunkt Simon.
(2015/KS0293 705-3)
(Bil)

g)

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut
2015-03-09 § 101, Ersättning till fristående skolor,
förskoleklass, förskolor och fritidshem.
(2015/KS0333 611-3)
(Bil)

h)

Upphandling av särskilt boende Byttorpsklint
(2015/KS0267 052-3)

(Bil)

(Förslag: a–h till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor - upptagande av lån.
(5 mars 2015, Ärende 05)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
9 mars 2015, enligt delegationsbeslut den 5 mars 2015.
Likviditetsfrågor - förnyelse av borgen
(18 mars 2015, Ärende 06)
I befintligt borgensåtagande för Rångedalahallen AB har en
låneomsättning skett vilket föranlett borgensunderskrift av de
omsatta lånen.
(2015/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Årsredovisning 2014.
(2015/KS0070 042-1,
2015/KS0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239,
0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245 107-1 )
(Bil)
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E

4

Anmälningsärende som behandlas i Årsredovisning 2014
a)

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag till
Tekniska nämnden i 2014 års budget avseende vinterväghållning av cykelbanor
(2014/KS0863 314-2)
(Bil)

(Förslag a till handlingarna)
E

5

Ansökan från internationella Engelska Skolan i Sverige AB om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående grundskola, förskoleklass och fritidshem
(2015/KS0171 611-3)
(Bil)

E

6

Remiss av slutbetänkandet från Samordningsrådet för smarta elnät Planera för effekt (SOU 2014:84).
(2015/KS0151 373-2)
(Bil)

E

7

Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och
Annette Carlson (M); Ordning och reda - pengar på utsatta tider.
(2014/KS0382 049-1)
(Bil)

E

8

Anslagsframställan för nybyggnation av Dammsvedjans förskola,
del av Gässlösa 5:1.
(2015/KS0334 290-3)
(Bil)

E

9

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma, ombuds mandat
på stämman.
(2014/KS0849 106-1)
(Bil)

E

10

Överklagande av beslut av Förvaltningsrätten i Stockholm om
godkännande av Lärande i Sverige AB som huvudman för grundskola m.m.
(2014/KS0162 611 3)
(Bil)

SP

1

Anmälningsärenden:
a)

Beslut om ny 130 kV-ledning mellan Sobackens
miljöanläggning och Vattenfalls luftledning i
Borås Stad.
(2013/KS0605 372-2)

(Bil)
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b)

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

c)

Tillstånd och samråd för ledningsdragning kring
Länghem i Tranemo och Borås kommuner.
(2015/KS0281 265-2)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
SP

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2014/KS0650 407, 2014/KS0693 407,
2014/KS0759 407, 2014/KS0763 407,
2014/KS0813 407, 2014/KS0865 407 samt
2014/KS0866 407 under perioden 20141220-20140206)
(2014/KS0650 407 m.fl. -2)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

SP

SP

SP

3

4

5

6

Politisk representation i styrgruppen för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma
projektorganisation för Götalandsbanan.
(2014/KS0303 532-1)

(Bil)

Beslut om Medel för lokal utveckling 2015 ansökningarna
nr 14, 17, 22, 26, 29, 32 och 33.
(2015/KS0108 106-1)

(Bil)

Förnyelse av avtal för kostnadsfria kollektivtrafikresor i
lågtrafik för personer +65.
(2015/KS0137 531-2)

(Bil)

Yttrande gällande vindkraftpark i Dållebo i Ulricehamns
kommun.
(2014/KS0277 370-2)

(Bil)

