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2014-02-14

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 24 februari 2014 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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Stadskansliet:

Kc
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I
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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

Anmälningsärende
a)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2014.
(Protokoll den 10 januari (extra styrelsemöte) och den
27 januari 2014)
(2014/KS0130 106-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

Kc
Kc
PF

2

3
4
1

Budget och verksamhetsplan år 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund.
(2013/KS0774 106-1)

(Bil)

Rapport granskning av intern kontroll 2013 för Stadskansliet.
(2014/KS0148 007-1)

(Bil)

Nämndbudget 2014 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0151 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Sveriges Kommuner och Landsting, bredbandsenkät 2013.
(Bredbandsenkäten är besvarad)
(2013/KS0770 005-1)
(Bil)

b)

Visions pensionärssektion i Borås, ansökan om
driftbidrag 2014-02-12.
(Driftbidrag för år 2014 är utbetalt)
(2013/KS0274 705-1)

c)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares
Riksförbund (PLR), ansökan om bidrag 2014.
(Driftbidrag för år 2014 är utbetalt)
(2013/KS0328 705-1)

d)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om
driftbidrag år 2014.
(Driftbidrag för år 2014 är utbetalt)
(2013/KS0229 805-1)

(Förslag: a-d till handlingarna)
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PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för
vikariatsförordnanden.
(Ärendenummer § 016-017, § 018-021).
(2013/KS0001 023-1)

b)

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 AL0071, AL0074)
(2013/KS0007 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.
(Ärendenummer AL0035, AL0110)
(2013/KS0013 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal
inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar)
avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Ärendenummer AL0087, AL0092-AL0098, AL01000102, AL0104, AL0108-0109, AL0111)
(2013/KS0016 021-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Ärendenummer § 2093—2594, § 2595-2982)
(2013/KS0017 024-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Ärendenummer § 0219—0269, § 0270--0312)
(2013/KS0023 024-1)
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g)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Ärendenummer 1-3, 5-14, 16-36/2014)
(2014/KS0002 023-1)

h)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Ärendenummer 1/2014)
(2014/KS0003 023-1)

(Förslag: a-h till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Uppdrag granskning – trygghetslarm m.m.
(2014/KS0111 738-3)

(Bil)

b)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn - uppföljningsbeslut för förskolan.
(2012/KS0652 600-3)
(Bil)

c)

Skolinspektionens regelbundna tillsyn svar på brev.
(2012/KS0652 600-3)

(Bil)

Verksamheten vid Kommunikationsklasserna
på Bodaskolan.
(2014/KS0112 617-3)

(Bil)

d)

(Förslag: a-d till handlingarna)
KU
KU

KU

2
3

4

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013.
(2013/KS0624 100-1)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en
brukare?
(2013/KS0389 700-3)

(Bil)

Svar på motion av Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Kontrollen av Borås Stads förskolor.
(2013/KS0608 710-3)

(Bil)
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KU

5

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i
förskolan!
(2013/KS0488 710-3)
(Bil)

KU

6

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och gymnasieskola läsåret 2013-2014; terminsbetyg ht 2013.
(2013/KS0709 600-3)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)

Inbjudan till Klass 4 A Sandhultsskolan.
(2014/KS0129 622-3)

(Bil)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-01-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Svar på skrivelse till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S) om Kongresshuset.
(2012/KS0141 287-2)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(4 februari 2014, Ärende 03/2014)
(För finansiering av internbankens utlåning till de
kommunala bolagen upptar Borås Stad den 6 februari
2014 lån på 300 mnkr genom upplåning på certifikatsmarknaden. Upplåningen avser omsättning av befintliga lån).
(2014/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vem äger rätten till
naturen?
(2013/KS0411 823-3)
(Bil)

E

4

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2014.
(2014/KS0156 706-3)

(Bil)
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E

5

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
(2014/KS0125 133-3)
(Bil)

E

6

Regler för intern kontroll.
(2014/KS0145 007-1)

(Bil)

Om- och tillbyggnad av Trandaredsgården.
(2013/KS0125 287-2)

(Bil)

Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Bodaskolan
år 7-9 samt tillbyggnad av stadsdelskontor.
(2013/KS0799 287-2)

(Bil)

Anslagsframställan för nybyggnation av Orangeri - Rådrum i
Stadsparken
(2012/KS0786 299-2)

(Bil)

Antagande av Regional avfallsplan 2012-2020.
(2013/KS0484 450-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för detaljplan för del av
Nedre Norrmalm, Hamstern 1.
(2013/KS0756 214-2)

(Bil)

Borås Stads yttrande över Översiktsplan för
Ulricehamns kommun (Samrådshandling).
(2013/KS0776 212-2)

(Bil)

Miljömålsuppföljning av Kommunstyrelsens miljömålsarbete 2013.
(2013/KS0428 403-2)

(Bil)

E
E

E

SP
SP

SP

SP

7
8

9

1
2

3

4

