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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 30 januari 2017
Ulf Olsson
Göran Björklund

OBS!

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB
avslutat sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde
börjar kl 14.00.
Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB:s 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 utbildningsbidrag 2016.
(2016/KS0728 027-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

2

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2016 och plan
för 2017.
(2017/KS0123 007-1)
(Bil)

Kc

3

Nämndbudget 2017 - Kommunstyrelsen.
(2017/KS0122 041-1)

(Bil)

Kc

4

Svar på Revisionsrapport - Styrning av de kommunala bolagen.
(2016/KS0701 007-1)
(Bil)

Kc

5

Klassificeringsstruktur i Borås Stad.
(2017/KS0107 004-1)

(Bil)

Säker och Trygg kommun.
(2017/KS0121 001-1)

(Bil)

Kc
PF

6
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 29 februari–5 juli 2016, ärendenummer 24, 43, 46, 60
och 64/2016)
(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 1 juni-17 augusti 2016, ärendenummer 2 och 3/2016)
(2016/KS0012 021-1)
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c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 18 mars–16 maj 2016, ärendenummer 22, 45 och
48/ 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–16 juni 2016, ärendenummer 33, 35, 38, 41,
42, 47, 49, 50, 51 och 55/2016)
(2016/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 4 januari–26 september 2016 ärendenummer 13752/2016)
(2016/KS0017 024-1)

f)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt utbetald lön.
(Den 7 juli 2016 ärendenummer 64/2016)
(2016/KS0020 024-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 27 maj - 8 augusti 2016 ärendenummer 98–264/2016)
(2016/KS0023 024-1)

(Förslag: a-g till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Skrivelse om Skoljobb.
(2016/KS0838 627-3)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016: Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskola.
(2016/KS0518 600-3)
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c)

Tillsyn och insyn i fristående förskola, grundskola och
gymnasieskola 2015-2016: Regelbunden tillsyn samt
uppföljning vid Montessoriförskolan Pyramiden.
(2016/KS0315 712-3)

d)

Granskning av mottagande av nyanlända elever:
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av
mottagande av nyanlända elever i Borås Stad.
(2016/KS0535 600-3)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU

KU

KU
M

2

3

4
1

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2015-2016:Kvalitetsrapport Barn och
elever med annat modersmål än svenska.
(2015/KS0567 600-3)

(Bil)

Svar på remiss: Uppföljning av Program för ett integrerat
samhälle.
(2016/KS0746 139-1)

(Bil)

Översyn av äldreomsorgens kostnader.
(2017/KS0134 730-3)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegation för att teckna arrendeavtal för upplåtelse av
kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal som
tecknats av kommunen.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-11/2016)
(2016/KS0033 261-2)

b)

Delegation för fastighetsregleringar där kommunen
erlägger eller erhåller ersättningar till ett belopp inte
överstigande ett basbelopp.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-4/2016)
(2016/KS0031 245-2)

c)

Delegation för ingående av servituts- och
nyttjanderättsavtal understigande ett basbelopp.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-11/2016)
(2016/KS0030 255-2)
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d)

Delegation för tilldelning av småhustomt.
(Delegationsbeslut 2016, ärendena 1-8/2016)
(2016/KS0027 272-2)

(Förslag a-d till handlingarna)
M

E

2

1

Försäljning av fastigheterna Ljushults-Hulu 1:78-1:81 på
Morgonvägen i Aplared.
(2016/KS0840 253-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-12-31 .
(2016/KS0008 049-1)

b)

Anslagsframställan för renoveringsbehov av fastigheten
Parkteatern Lundby 1:7, Alidelundsgatan 9-11 Borås.
(2016/KS0724 289-3)
(Bil)

c)

Fastighet Hästen 3, Fleminggatan 3 - Förhyrning av
lokaler för kommunal verksamhet.
(2016/KS0770 282-3)
(Bil)

d)

Revidering av Borås Stads Bidragsbestämmelser 2017 driftsbidrag och verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar.
(2016/KS0833 705-3)
(Bil)

e)

Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm angående
förening Islamska Skolan i Göteborg m.fl.
(2016/KS0197 611-3)
(Bil)

f)

Tolkförmedling Väst, delårsrapport jan-aug 2016.
(2016/KS0712 135-1)

(Bil)

g)

Tolkförmedling Väst, återbetalning av eget kapital.
(2016/KS0804 135-1)
(Bil)

h)

Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala bolagen.
(2017/KS0090 107-1)

(Förslag: a–h till handlingarna)

(Bil)
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E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Utdelning ur donationsfonder
(21 december 2016, Ärende 04)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har
beslutats om utdelning ur medel från Sigge Williamssons donation
B till naturpark.
(2016/KS0046 046-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 oktober – 31 december 2016 Ärende 63-71)
I enlighet med gällande delegation har under perioden oktober till
december beslutats om 8 st nya betalkort, varav 7 st har en
kreditgräns på 3.000:- och 1 st en kreditgräns på 30.000:-.
Därutöver har beslut fattats om en höjning av kreditgräns på ett
befintligt kort till 50.000:-.
(2016/KS0055 002-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

3

Fastighet Vulkanus 15 Östra Långgatan 72-74 - Förhyrning av
lokaler för kommunal verksamhet.
(2016/KS0769 282-3)
(Bil)

E

4

Revidering av Regler och Riktlinjer för finansverksamheten.
(2016/KS0794 040-1)

(Bil)

E

5

Projekteringsframställan för ombyggnation av Scenteknik på Borås
Stadsteater.
(2016/KS0822 287-2)
(Bil)

E

6

Projekteringsframställan för ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet,
501 80 Borås, Tekniska elementarskolan 1.
(2016/KS0824 287-3)
(Bil)

E

7

Projekteringsframställan för ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2.
(2016/KS0823 287-3)

E

8

(Bil)

Projekteringsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a
gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504 33 Borås
(2016/KS0820 282-3)
(Bil)
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E

9

Taxa för mat inom omsorg om äldre och personer med
funktionshinder 2017.
(2017/KS0111 706-3)

(Bil)

E

10

Förslag till preliminära koncernbidrag år 2016 inom koncernen
Borås Stadshus AB.
(2017/KS0129 045-1)
(Bil)

SP

1

Yttrande Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan.
(2016/KS0781 532-1)

(Bil)

SP

2

Granskningsyttrande för ändring av detaljplan, Centrum, Östen 1
(BT-huset).
(2015/KS0469 214-2)
(Bil)

SP

3

Samrådsyttrande över detaljplan för Hässleholmen: del av
Hässleholmen 3:1 (Marklandsparken).
(2016/KS0401 214-2)

(Bil)

SP

4

Samrådsyttrande över detaljplan för Gånghester, Hulta 4:2. Ny
förskola i Gånghester.
(2016/KS0530 214-2)
(Bil)

SP

5

Samrådsyttrande över anläggning av gång- och cykelväg utmed väg
1762 i Sandhult.
(2017/KS0118 312-2)
(Bil)

SP

6

Yttrande över betydande miljöpåverkan. Vägplan för gång- och
cykelväg utmed väg 1762 i Sandhult.
(2017/KS0119 312-2)
(Bil)

