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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 24 november 2014 kl 09.30.
Ulf Olsson
Göran Björklund

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

2 (8)

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (8)

2014-11-24

Val av protokolljusterare

Kc

1

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t o m maj
månad 2014 avgivna motioner.
(2014/KS0076 101-1)
(Bil)

Kc

2

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

(Bil)

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015.
(2014/KS0732 006-1)

(Bil)

Regler för kommunalt partistöd.
(2014/KS0643 104-1)

(Bil)

Kc
Kc
PF

3
4
1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef,
verksamhetsansvarig eller förvaltningschef.
(Den 3 september-4 november 2014 ärendenummer 228, 338,
350, 352-380, 382-425, 427-429, 431-432, 434-436 och
438/2014)
(2014/KS0002 023-1)

b)

Delegation angående dispens för tillsättande av tjänst
med lägre sysselsättningsgrad än heltid.
(Den 26-27 maj 2014 ärendenummer 6-30/2014)
(2014/KS0042 023-1)

c)

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 1 juni 2014 ärendenummer 50/2013)
(2013/KS0007 021-1)

d)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl
och därav föranl överenskommelse, vilka ej delegerats
till annan (inkl uppl av anställningsavtal); föra kom-
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munens talan i arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat
sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 6 maj-16 september 2014 ärendenummer 12, 23-24, 28,
38, 50, 58, 61och 70/2014)
(2014/KS0007 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden /lönebestämmelser
– förhandling som leder till kollektivavtal respektive
beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i
förhandlingsärenden som delegerats till tjänsteman.
(Den 2 juni-19 augusti 2014 ärendenummer 3, 4 och 47/2014)
(2014/KS0012 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 3 juni – 30september ärendenummer 48-49, 57, 60, 68
och 74/ 2014)
(2014/KS0013 021-1)

g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.
(Den 11 april-19 juni 2014 ärendenummer 46, 54 och
66/2014)
(2014/KS0016 021-1)

h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).
(Den 25 juni-15 oktober 2014 ärendenummer 2164–3362)
(2014/KS0017 024-1)

i)

Delegation för förhandlingsärenden och överenskommelse om för mycket utbetald preliminär lön samt
felaktigt utbetald lön.
(Den 26 juni 2014 ärendenummer 58/2014)
(2014/KS0020 024-1)

j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor.
(Den 7 augusti 2014 ärendenummer 0141–195/2014)
(2014/KS0023 024-1)

(Förslag: a-j till handlingarna)
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PF

2

Tillsättning av tjänst som förvaltningschef till Stadsdelsförvaltningen Öster.
(2014/KS0201 023-1)
(Bil)

PF

3

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Livräddning via SMS.
(2014/KS0328 773-1
(Bil)

PF

4

Borås Stads Personalpolitiska program.
(2014/KS0600 020-1)

(Bil)

PF

5

Svar på motion av Sara Degerman-Carlsson (KD); Borås Stad
– en arbetsgivare som tar ansvar.
(2011/KS0709 020-1)
(Bil)

KU

1

Anmälningsärende:
a)

Utvärdering av ”Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”.
(2014/KS0709 106-3)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

KU

KU
KU

M

2

3

4
5

1

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS den 30 september 2014.
(2014/KS0263 739-3)

(Bil)

Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffande av
våld mot kvinnor.
(2012/KS0713 700-3)

(Bil)

Program för integrerat samhälle.
(2014/KS0414 139-3)

(Bil)

Överklagande av Skolinspektionens beslut om föreläggande
vid vite efter tillsyn av förskolor och annan pedagogisk
verksamhet i Borås kommun.
2012/KS0652 600-3)

(Bil)

Köpeavtal och exploateringsavtal för detaljplan för Hestra 3.
(2008/KS0173 251-2)

(Bil)
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M

M

E

2

3

1

Försäljning av fastigheten Bosnäs 3:106, Funningevägen 101
i Bosnäs.
(2014/KS0596 256-2)

(Bil)

Försäljning av fastigheten Bosnäs 3:107, Bönåsvägen 2 i
Bosnäs.
(2014/KS0725 253-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-10-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(17 oktober 2014, Ärende 17)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen nyupplånar Borås Stad 300 miljoner kronor den 24
oktober 2014, enligt delegationsbeslut den 17 oktober 2014.
(2014/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

E

3

4

Borås Stads budget för 2015.
(Publiceras på webben efter KS-presskonferens)
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Anmälningsärenden som behandlas i förslag till budget 2015
a)

Lokalresursplan 2015 – 2017.
(2014/KS0511 282-1)

b)

Begäran att få etablera förskolor i Sandared,
Sjömarken och på Bergsäter.
(2014/KS622 290-3)

c)

Äskande om investeringsmedel och uppstartskostnader i samband med flytt till
Vulcanus.
(2014/KS0514 049-3)

(Bil)
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d)

Fastigheten Vulkanus 16, Bryggaregatan –
förhyrning av lokaler till Sociala omsorgsförvaltningen.
(2014/KS0404 049-3)

(Förslag a - d till handlingarna)
E
E

E

E

E

5
6

7

8

9

Projekteringsuppdrag för en förskola vid Ramnåsgatan.
(2014/KS0409 290-2)

(Bil)

Internpris 2015 för särskilda boenden inom äldreomsorgen,
kommungemensamma korttidsplatser och dagverksamhet för
personer med demenssjukdomar.
(2014/KS0695 706-3)

(Bil)

Bemyndigande att slutjustera texten till Kommunstyrelsens
budgetförslag och genomföra smärre korrigeringar i siffermaterialet.
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs.
(2014/KS0292 299-2)

(Bil)

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under vinterhalvåret.
(2014/KS0108 738-3)

(Bil)

E

10

Ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås för år 2013.
(2014/KS0621 280-1)
(Bil)

SP

1

Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling 2014, ärende
nr 33, 34, 41 och 48.
(2014/KS0117 106-1)
(Bil)

SP

2

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför
detaljplanelagt område för fastigheten Bertilshult 1:6.
(2014/KS0066 216-2)
(Bil)

SP

3

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför
detaljplanelagt område för fastigheten Hällered 1:42.
(2014/KS0066 216-2)
(Bil)
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SP

4

Yttrande över ansökan om ny markförlagd kraftledning mellan
Station OT52 och Stolpe 18 (Pickesjön), Skarvplats Viared och
Stolpe 18 samt mellan Viared mottagningsstation och Viaredsmotet.
(2014/KS0258 372-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över ansökan om ny markförlagd kraftledning mellan
transformatorstationen vid Sobacken och planerad transformatorstation vid Vinrankan 1.
(2014/KS0107 372-2)
(Bil)

SP

6

Svar på remiss av förslag till Boverkets allmänna råd
(2015:xx) om friyta för fritidshem, förskolor, skolor eller
liknande verksamhet med tillhörandekonsekvensutredning m.m.
(2014/KS0740 219-2)

SP

7

(Bil)

Borås Stads svar på medfinansiering av E20
(2014/KS0244 311-1)
(Bil)

