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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 4 mars 2013
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat
sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde börjar kl 14.00.

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller
sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Vädjan om mänskliga rättigheter och en önskan
om demokrati.
(Privatperson har skrivit till Borås Stad ang familj med
utvisningsbeslut.
Stadskansliet har besvarat brevet.)
(2013/KS0114 139-3)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Remiss över vägledning ”Att ge ordet och lämna
plats” och för begreppet brukare.
(Ärendet har överlämnats till Stadsdelnämnd Väster och
Stadsdelnämnd Öster för handläggning
(2013/KS0158 700-3)

b)

Inbjudan till Lupp 2013.
(Borås Stad har beslutat om modeller för att följa upp kvalitet
inom olika områden 2011/KS0605. En av dessa modeller är
Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Av Kommunstyrelsens beslut 2011/KS0605 framgår att Lupp skall genomföras vartannat år med start 2012. Enkäten har genomförts
under hösten 2012, resultat beräknas vara färdiga februari
2013. Borås avstår därmed från genomförande 2013)
(2012/KS0755 106-3)

c)

Inbjudan till nätverk mot diskriminering och rasism.
(Ärendet har överlämnats till Arbetslivsnämnden för
handläggning)
(2013/KS0137 139-3)

(Förslag: a–c till handlingarna)
KU

2

Sammanställning av det sociala innehållet på vård- och
omsorgsboenden, Borås Stad 2012
(2012/KS0770 730-3)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

4 (6)

2013-03-04

KU

3

Remiss: Handlingsplan för jämlik hälsa i hela Västra Götaland
(2013/KS0135 773-3)
(Bil)

M

1

Tilläggsavtal till exploateringsavtal om bostadsutbyggnad
inom Hestra kv 3.
(2008/KS0173 251-2)

E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Dalsjöforsbygdens Centeravdelning, behov av
uppmontering av belysningsstolpar vid gångvägar i
Rångedala och Dalsjöfors.
(Ärendet är översänt till Tekniska nämnden för
handläggning)
(2013/KS0156 317-2)

b)

Utnyttja solenergi för att stödvärma vattnet i
ackumulatortanken på Ryaverket.
(Ärendet är översänt till Borås Energi och Miljö för
handläggning).
(2013/KS0164 370-2)

c)

Återkallande av godkännande för nationella
program vid den fristående gymnasieskolan
NTI-gymnasiet
(Skolinspektionen återkallar godkännandet för huvudmannen Nordens Teknikerinstitut AB att bedriva det
nationella handels- och administrationsprogrammet inriktning handel och service vid den fristående gymnasieskolan
NTI-gymnasiet i Borås kommun.
(Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning).
(2010/KS0522 612-3)

d)

Flyktingmottagande 2013.
(Informations- och prognosbrev från Arbetsförmedlingen,
Migrationsverket och Länsstyrelserna om behovet av
kommunernas mottagande av nyanlända m.m.
Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för handläggning).
(2013/KS0182 133-3)
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e)

Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Borås Stad.
(Skolinspektionen avskriver ärendet. ThorenGruppen AB
har meddelat att man vill återkalla ansökan om godkännande som huvudman avseende Handels och administrationsprogrammet inriktningarna Administrativ service
samt Handel och service.
Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för handläggning).
(2011/KS0191 612-3)

(Förslag: a–e till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(1 februari 2013 Ärende 4/2013: Upptagande av
lån 300 mnkr)
(För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen har Borås Stad beslutat omsätta en befintlig
certifikatsupplåning på 300 mnkr den 5 februari 2013).
(2013/KS0044 045-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Bidrag till driften av en långtidsparkering på Viareds företagsområde
(2013/KS0188 315-1)
(Bil)

E

4

Internpris 2013 avseende dagverksamheter för personer med
demenssjukdomar
(2012/KS0674 706-3)
(Bil)

E

5

Skapande av arbetsgrupp för att förebygga ekonomisk
brottslighet i samband med upphandling samt oegentligheter och korruption.
(2012/KS0604 021-1)

E

6

(Bil)

Beslut om Limit på koncernkontot för Kårhuset i Sjuhärad AB,
under namnändring till BSTF AB
(2013/KS0169 045-1)
(Bil)
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E

7

Ombud till föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk
förening
(2013/KS0166 106-1)

(Bil)

E

8

Förslag till slutliga koncernbidrag 2012 inom koncernen Borås
Stadshus AB
(2013/KS0112 045-1)
(Bil)

E

9

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om konstfrusen bandybana på Boda.
(2006/KS0559 826-3)

(Bil)

Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral
(2011/KS0458 293-3)

(Bil)

E

10

E

11

Förändring av platser för dagverksamhet och trygghetsplatser
för personer med demens, korttidsplatser samt LSS-boende.
(2012/KS0677 739-3)
(Bil)

SP

1

Bytesavtal rörande del av fastigheterna Torp 1:3 och 2:1
i Sandared.
(2013/KS0121 253-2)

(Bil)

