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2012-08-10

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage
måndagen
agen
den 20 augusti 2012,
2012, kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Stadskansliet:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

Kc

1

2

Ansökan om stadgeändring för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
(2012/KS0474 003-1)
Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.

(2012-08-02, ärendenr 2/2012)
(2012/KS0053 282-1)
(Förslag: a till handlingarna)
Kc

3

Anmälningsärenden:
a)

Hemställan om kommunalt bidrag för 2012 års
verksamhet.

(Sökt bidrag om 55 000 kr utbetalt)
(2012/KS0363 105-1)
b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2012.

(Styrelseprotokoll 2012-05-28, § 17-26)
(2012/KS0136 106-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
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.

(Ärendenummer 59 och 89/2011)
(2011/KS0007 021-1)
b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal inom
av förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutr (i
nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.

(Bil)
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(Ärendenummer 60/2011)
(2011/KS0016 021-1)
c)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för
vikariatsförordnanden.

(Ärendenummer § 9-14/2012)
(2012/KS0001 023-1)
d)

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.

(Ärendenummer 12 och 28/2012)
(2012/KS0007 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänna anställningsvillkor – avvikelsehandlingar enligt LAS,
ATL, AB inkl spec best och förhandling om arbetstidsschema.

(Ärendenummer 20/2012)
(2012/KS0010 020-1)
f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal
respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och
prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till
tjänsteman.

(Ärendenummer (2-3/2012, 5-6/2012 och 38/2012)
(2012/KS0012 021-1)
g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.

(Ärendenummer 26/2012 och 32/2012)
(2012/KS0013 021-1)
h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).

(Ärendenummer 177-791/2012)
(2012/KS0017 024-1)
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i)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald lön.

(Ärendenummer 15/2012, 17/2012 och 23/2012)
(2012/KS0020 024-1)
j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor

(Ärendenummer 65-123/2012)
(2012/KS0023 024-1)
(Förslag: a–j till handlingarna)
PF

2

Anmälningsärenden:
a)

Delegation för att fastställa befattnings- och
arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).

(Anm skyddsombud AL0021)
(2012/KS0006 022-1
b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – andra förmåner/belöningar och lönesystem
för arbetstagare.

(Tilldelning personalbil AL0022)
(2012/KS0015 028-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
KU
KU

KU

1
2

3

Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad.
(2012/KS0509 612-3)

(Bil)

Förtydligande – Kommunernas och Västra Götalandsregionens
ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läsoch skrivsvårigheter.
(2012/KS0492 600-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Barnhus i Borås.

(Rädda Barnen i distrikt Skaraborg- Södra
Älvsborg samt Rädda Barnen i Borås har skrivit till
Kommunstyrelsen med frågor om Barnhus i Borås.
Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet Lena
Palmén (S)
(2012/KS0358 759-3)
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b)

Pilotkommuner för metodutveckling kring
medborgardialog.

(Sveriges Ungdomsråd söker pilotkommuner till
Medborgarprojektet. Projektet syftar till att kartlägga
kommuners inflytandearbete för unga och tillsammans
utveckla metoder för ungas inflytande.
Borås Stad har genom 2011 års kartläggning kring barns
och ungas inflytande identifierat områden som behöver
utvecklas och arbetar vidare med av Kommunstyrelsen
föreslagna åtgärder. Borås Stad avstår därmed från
deltagande i Medborgarprojektet.
(2012/KS0181 106-3)
c)

Anmälan om frivillig anslutning till
förvaltningsområde för finska.
(Arbetslivsförvaltningen har överlämnat redovisning

av statsbidrag för finskt förvaltningsområde 2011
samt redogörelse för arbete med nationella
minoriteter i Borås)
(2012/KS0149 130-1
d)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 15 maj 2012.
(2012/KS0026 103-3)

e)

Invandrarrådets protokoll från sammanträde den 28
maj 2012.
(2012/KS0024 103-3)

f)

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa.

(Ärendet har överlämnats till Sociala omsorgsnämnden för fortsatt handläggning)
(2012/KS0497 047-3)
g)

Överenskommelse för 2012 mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten.

(Sjuhärads kommunalförbund samordnar insatserna
som framgår i överenskommelsen)
(2012/KS0290 739-3)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

7 (12)

2012-08-20

h)

En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk
hälsa 2012-2016.

(Ärendet har överlämnats till Sociala omsorgsnämnden för fortsatt handläggning)
(2012/KS0498 776-3)
i)

Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning avseende
samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen enligt socialtjänstlagen (2011:453) och
patientsäkerhetslagen (2010:659).

(Återrapport från Socialstyrelsen)
(2011/KS0867 776-3)
j)

Gemensam upphandling av IT-stöd vid samordnad
vårdplanering för utskrivningsklara patienter.

(Nuvarande avtal går ut under 2013 varför ny
avtalsprocess startar under 2012. Borås Stad har
lämnat fullmakt till VG-regionen att genomföra
upphandlingen för kommunens räkning. VästKom
kommer att bevaka kommunernas ”väl” i upphandlingsprocessen)
(2012/KS0486 059-3)
(Förslag a–j till handlingarna)
M
M
E

E

E

1
2
1

2

3

Köp av fastigheten Viared 8:113.
(2009/KS0762 252-2)
Förvärv av del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 i Tosseryd.
(2012/KS0500 252-2)

(Bil)
(Bil)

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans donation,
avseende 2011 års förvaltning.
(2012/KS0442 007-1)

(Bil)

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin
(PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.
(2012/KS0505 107-1)

(Bil)

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 med anhållan
om ansvarsfrihet från Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås.
(2012/KS0478 480-1)

(Bil)
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E

E

4

5

Principiellt om investeringsanslag till inventarier i förskola och
fritidshem och anslag till inventarier till förskolorna Östermalmsgården och Ljungagården.
(2012/KS0452 041-3)

(Bil)

Ny bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB.
(2012/KS0508 107-1)

(Bil)

E

6

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv), angående iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.
(2006/KS0558 821-3)
(Bil)

E

7

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärad.
(2012/KS0495 612-3)

(Bil)

Tillbyggnad av förskolan Frufällegården i Frufällan.
(2008/KS0433 287-2)

(Bil)

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om ökade
arbetsmarknadsinsatser.
(2010/KS0128 030-3)

(Bil)

Bäckängsgymnasiet - anslagsframställan för ombyggnad.
(2012/KS0476 282-2)

(Bil)

Teknikgatan - framställan av projekteringsuppdrag avseende
boende för personer med komplexa behov.
(2012/KS0376 293-2)

(Bil)

Ny bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB.
(2012/KS0529 107-1)

(Bil)

E
E

E
E

E
E

8
9

10
11

12
13

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.

(15 juni 2012, ärende 07/ 2012: Upptagande av lån
200 mnkr.

För finansiering av internbankens utlåning till de
kommunala bolagen har Borås Stad upptagit ett lån på
200 mnkr. Lånet är en omsättning av befintligt lån.
Internbankens totala externa upplåningsvolym är
således oförändrad.)
(2012/KS0044 045-1)
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b)

Utdelning av donationsfonder.

(28 juni 2012, ärende 01-2012
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för
donationer har beslutats om utdelning av upp till
100 000 kronor till Kulturnämnden för iordningsställandet av platsen runt den springbrunn som
donerats till staden av Märta Hedin. Beviljade medel
tas från Stiftelsen H Nelsons donation till Borås Stad.)
(2012/KS0046 046-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
E

14

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-07-31.
(2012/KS0008 049-1)
Årsbesked 2011- vinstutdelning Kommuninvest
ekonomisk förening.

(Årsbesked för 2011 har inkommit från Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen delar ut
överskott till medlemmarna i enlighet med det
vinstutdelningssystem som antagits på föreningsstämman den 18 april 2012, och som baseras på ränta
på insatt andelskapital samt återbäring utifrån faktisk
lånevolym. För Borås Stad uppgår vinstutdelningen
för 2011 till 15 003 kronor. I enlighet med beslut i
föreningsstämman betalas hela vinstutdelningen in
igen till föreningen som ny medlemsinsats.)
(2012/KS0228 106-1)
c)

Upphörande av bokföringsskyldighet i stiftelser
förvaltade av Borås Stad.

(Länsstyrelsen har i skrivelse 2012-05-29 meddelat att
nedanstående stiftelser, förvaltade av Borås Stad, inte
längre är bokföringsskyldiga vilket innebär att årsredovisning inte behöver upprättas. Anledningen är att
stiftelsernas tillgångar ligger under de beloppsmässiga
gränser som finns för att vara bokföringsskyldiga.
Berörda stiftelser är Sigge Williamssons donation A till
stadens förskönande och nytta, Borås Kommuns
sociala samfond nr III, Samfond C vid Borås
Kommuns gymnasieskola, Samfond B vid Borås
Kommuns grundskola, Lovisa Svenssons och Maria

(Bil)
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Fagerströms stiftelse, Sigge Williamssons donation B
till naturpark samt Sven Petter och Charlotta
Palmqvists donation)
(2012/KS0455 046-1)
d)

Information gällande samordnade kurser och
utbildningar inom ramen för Regvux-avtalet under år
2012.

(Beredningsgruppen för Utbildning/Kompetens inom
Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 18 april
2012 att samtliga Utbildningsförvaltningschefer och
Kommunstyrelseordföranden ska informeras om 2012
års planerade kurser och utbildningar inom Regvuxavtalet)
(2012/KS0428 615-3)
e)

Viskafors PRO, 0-taxa för pensionärsorganisationerna
i vissa av kommunens lokaler.

(Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning.)
(2012/KS0445 206-3)
f)

Sommarjobb för ungdomar i Borås.

(Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena
Palmén(S)
(2009/KS0388-030-3)
g)

Tillgängliga barnomsorg - för alla.

(Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena
Palmén)
(2012/KS0400 714-3)
h)

Avsaknad av svar på förfrågan om farthinder.

(Tekniska nämnden har besvarat frågan)
(2012/KS0456 311-2)
i)

Önskemål om en inhägnad rastgård för hundar.

(Ärendet är översänt till Tekniska nämnden för
handläggning)
(2012/KS0463 334-2)
j)

Ansökan om att få arrangera SM-veckan 2012-2015.

(Borås har utsetts till värdstad för SM-veckan sommar
2014)
(2012/KS0224 808-3)
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k)

Angående faktura 60113412 till Matildeb AB, felaktigt
debiterad moms.

(Matildeb AB har i skrivelse daterad 2012-05-21 inkommit med begäran om rättelse av från Borås Stad
skickad faktura då moms felaktigt debiterats, vilket
framkommit i samband med att Skatteverket gjort en
förfrågan hos Matildeb AB på denna faktura. Ärendet
har åtgärdats och kreditfaktura har tillsänts bolaget.)
(2012/KS0430 108-1)
l)

Flora AB, återbetalning av 2007 och 2008 års premier
för AGS.

(AFA försäkring har beslutat att återbetala premierna
för åren 2007 och 2008 avseende Avtalsgruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring. För Borås
del innebär det preliminärt 93,8 mnkr som kommer
att utbetalas under november-december 2012. )
(2012/KS0502 040-1)
m)

Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunalt
anläggningslån 2013.

(Brämhults IK beviljas dispens att påbörja arbetet
med att anlägga en ny konstgräsplan innan KF fattar
beslut om anläggningslån 2013. Föreningens ansökan
om anläggningslån kommer att behandlas tillsammans
med övriga föreningars)
(2012/KS0397 805-3)
n)

Beslut från Sjuhärads kommunalförbund om
prissättning av gymnasieprogram från och med
höstterminen 2012 - inom ramen för samverkansavtalet.

(Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för
handläggning)
(2010/KS0902 605-3)
(Förslag: a–n till handlingarna)
N
SP

1
1

Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Borås, BRB.
(2012/KS0494 140-1)

(Bil)

Yttrande över detaljplan för del av Centrum, Asplyckan.
(2007/KS0861 214-2)

(Bil)
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SP

SP

SP

SP

2

3

4

5

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Centrum,
kv Trasten 1.
(2008/KS0200 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande på Detaljplaneprogram för Fjälla 1:91 m fl,
Hultafors hälsocenter, Bollebygds kommun.
(2012/KS0398 214-2)

(Bil)

Exploateringsåtgärder inom del av fastigheten Hällered 1:33 –
Flytt av högspänningsledning inom del av fastigheten.
Hällered 1:33
(2012/KS0328 251-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över Vattenfall Eldistributions AB:s ansökan
om nätkoncession för linje, avseende ombyggnad av 45 kV luftledning vid Viared.
(2012/KS0466 372-2)

(Bil)

