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2014-08-08

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 18 augusti 2014 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering

2 (8)

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (8)

2014-08-18

Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Information om budget 2015 för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0538 041-1)
(Bil)

b)

Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.
(2012/KS0752 016-1)
(Bil)

c)

Polismyndighetens omorganisation.
(2014/KS0332 114-1)

(Bil)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Bil)

d)

e)

Protokoll från direktionens sammanträden för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2014.
(2014/KS0169 106-1)
(Bil)

f)

Samordnad beredskapsplanering för dammbrott i
Viskan.
(2014/KS0433 016-1)

(Bil)

(Förslag: a–f till handlingarna)
Kc

Kc
PF

2

3
1

Remiss om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser.
(2014/KS0516 016-1)

(Bil)

Uppföljning av Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2014.
(2014/KS0445 016-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Ideella föreningen DinChans.nu och ITprovningen.se, inbjudan till att skapa Nya Jobb och
ett säkrare Sverige.
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(Ärendet har översänts till Arbetslivsnämnden för handläggning.)
(2014/KS0415 005-1)
(Bil)
(Förslag: a till handlingarna)
PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna
förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSKinplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Ärendenummer AL0096)
(2012/KS0016 021-1)

b)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse,
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av
anställningsavtal 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.
(Ärendenummer AL0106-AL0107, AL0112-AL0115)
(2013/KS0007 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och därav föranledd överenskommelse,
vilka ej delegerats till annan (inklusive upplägg av
anställningsavtal 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.
(Ärendenummer AL0008, AL0022, AL0035)
(2014/KS0007 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
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(Ärendenummer AL0001–AL0002, AL0006, AL0030,
AL0034, AL0039, AL0045)
(2014/KS0012 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Ärendenummer AL0010, AL0014, AL0052)
(2014/KS0013 021-1)

f)

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 AL0007, AL0011, AL0013, AL0025AL0026, AL0040, AL0044)
(2014/KS0016 021-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Ärendenummer 0001–2163)
(2014/KS0017 024-1)

h)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald
lön.
(Ärendenummer AL0018–AL0019)
(2014/KS0020 024-1)

i)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor.
(Ärendenummer 0049–0140)
(2014/KS0023 024-1)

j)

Delegation för vakansprövning rörande verksamhetsansvarig, avdelnings- och förvaltningschef.
(Ärendenummer 2/2014)
(2014/KS0003 023-1)

(Förslag: a-j till handlingarna)
PF

3

Förslag till ny mark- och exploateringsorganisation.
(2014/KS0306 001-1)

(Bil)
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PF
PF
KU

4
5
1

Reglemente för Tekniska nämnden.
(2014/KS0557 003-1)

(Bil)

Reglemente för Kommunstyrelsen.
(2014/KS0558 003-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträdet den 7 maj 2014.
(2014/KS0025 103-3)
(Bil)

b)

Stadsdelsnämnden Norr, tillsyn av fristående
förskolor 2014.
(2014/KS0537 712-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
KU

M

M

M
M

2

1

2

3
4

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
(2014/KS0387 718-3)

(Bil)

Förfrågan om köp av fastigheterna Brämhults-Kärra 1:4
samt del av Brämhults-Lida 2:1.
(2011/KS0756 253-2)

(Bil)

Anhållan om att få köpa en del av fastigheten Rydboholm 1:342.
(2010/KS0546 253-2)

(Bil)

Försäljning av del av Vattnet 1, Tomt 5.
(2014/KS0427 253-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Justering av samarbetsavtal avseende utbyggnad av
Västra Viared etapp 2
(2012/KS0323 251-1)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

1

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-06-30.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

7 (8)

2014-08-18

b)

Tolkförmedling Väst. Förslag till budget och
verksamhetsplan 2015 med treårsplan.
(2014/KS0556 135-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
E

E
E

2
3

4
5

Förfrågan om inrättande av Barnhus i Södra Älvsborg.
(2014/KS00475 759-3)

Bil)

Begäran att få disponera delar av det ackumulerade överskottet för finansiering av utökade antal busskort vid Bodaskolans evakuering.
(2014/KS0530 042-3)

(Bil)

Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO år 2013.
(2014/KS0535 107-1)

(Bil)

Förvaltning av stiftelsekapital 2013 samt översyn av regler.
(2014/KS0548 046-1)

(Bil)

E

6

Revidering av avtalet med Trafikverket och Västra Götalandsregionen om medfinansiering/förskottering av Rv 27, ViaredKråkered.
(2006/KS0592 311-1)
(Bil)

E

7

Litterära residens och fristäder i Västra Götaland.
(2014/KS0567 860-3)

(Bil)

Yttrande i mål om tillämpning av Skollagen,
Borås Stad./.Lärande i Sverige AB. Mål 14953-14.
(2014/KS0162 611-3)

(Bil)

E

SP

8

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Väg 42, delen öster om via Sjöbo.
(2008/KS0236 311-2)

(Bil)

Redovisning av skador och skadekostnader på
fordon för respektive förvaltning
(2014/KS0399 009-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
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SP

SP

SP

SP

SP

2

3

4

5

6

Antagande av detaljplan för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 m.fl. – Sobacken.
(2010/KS0618 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Druvefors,
Solrosen 6.
(2011/KS0781 214-2)

(Bil)

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Göta,
Silverpoppeln 5 m.fl.
(2011/KS0551 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för ny detaljplan för del av
Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2.
(2014/KS0486 214-2)

(Bil)

Tillägg till detaljplan för fritidsområdet Viareds Sommarstad
Viared 10:1 m.fl.
(2012/KS0563 214-2)

(Bil)

