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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, tisdagen
tisdagen
den 10 april 2012,
2012, 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:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Remiss – Förslag till gemensam samverkansinstruktion
vid fara för höga flöden, översvämningar och
dammbrott.

(Länsstyrelsen i Halland har tagit fram rubricerad
handling. 2011-10-28 antog de instruktionen till
Länsstyrelsen i Hallands beredskapsplan.
Samverkansinstruktionen har behandlats vid möte med
Samordningsgruppen för sydvästra Sveriges vattendrag,
älvgrupperna för vattendragen Lagan, Nissan, Viskan
och Ätran samt har skickat dessa på remiss.
Inom Borås Stad expedieras samverkansintruktionen till
berörda kommunala nämnder och bolag för att
användas som stöd vid fara för höga flöden,
översvämningar och dammbrott. Första halvåret 2012
kallar Stadskansliet till ett internt möte för att diskutera
hur instruktionen kan konkretiseras inom Borås Stad)
(2011/KS0133 016-1)
b)

Beslut om tillsyn gällande webbpublicering.

(Datainspektionen har den 12 mars 2012 beslutat i
tillsynsärendet. Datainspektionen förutsätter att
Kommunstyrelsen utfärdar skriftliga instruktioner för
webbpublicering av postlistan. Datainspektionen
förutsätter också att Kommunstyrelsen vidtar åtgärder
för att informera de registrerade om personuppgiftsbehandlingen i samband med webbpubliceringen i
postlistan. Tillsynsärendet avslutas av Datainspektionen)
(2011/KS0844 005-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
PF

1

Personalekonomisk redovisning för 2011.
2012/KS0301 020-1

(Bil)
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PF

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga
fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig).

(ärendenummer 21, 50-52, 55-60, 62-63, 65-66, 68-69,
73-77, 79, 81 och 83-88/2012)
(2012/KS0002 023-1)
b)

Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra
fall.

(ärendenummer 4/2012)
(2012/KS0003 023-1)
(Förslag: a-b till handlingarna)
KU

KU

KU

1

2

3

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 december 2011.
(2011/KS0400 739-3)

(Bil)

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.
(2012/KS0233 106-3)

(Bil)

Kommunfullmäktiges beslut om redovisning av arbete med
förebyggande och akuta insatser för att säkerställa att barn
inte vräks.
(2011/KS0744 759-3)

(Bil)

KU

4

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).
(2011/KS0867 776-3)
(Bil)

KU

5

Anmälningsärenden:
a)

Initiativärende: Tydlig redovisning av skolornas
utveckling till Kommunstyrelsen!
(2011/KS0351 600-3)

(Bil)
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b)

Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
(2012/KS0257 770-3)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

E

1

2

Årsredovisning 2011.
(2012/KS0070 042-1
2012/KS 0229, 0236, 0238, 0241, 0242, 0244, 0245, 0246,
0247, 0248, 0249, 0250, 0251 107-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor.

(16 januari 2012, ärende 04/2012)
(2012/KS0044 045-1)
(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Anmälningsärenden:
a)

Sjuhärads kommunalförbund, kulturstrategi för
Västra Götaland.

(Ärendet är översänt till Kulturnämnden för handläggning)
(2012/KS0262 800-3)
b)

Sjuhärads samordningsförbund, kompletterande
verksamhetsplan och budget för 2012.
(2011/KS0802 107-1)

c)

Synpunkter på budget 2012.
(Skrivelse från Mats Lintonsson är besvarad av

kommunalråd Lena Palmén (S)
(2011/KS0827 041-3)
d)

Oacceptabelt hög ljudnivå i bostadsområde hela dygnet

(Ärendet är översänt till Tekniska förvaltningen för
handläggning)
(2012/KS0211 449-2)
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e)

Länsstyrelsen Västra Götalands län, insatser mot
langning av alkohol i Västra Götalands län 2012.

(Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden
för handläggning)
(2012/KS0268 761-3)
f)

Elever i 5:an på Trandaredskolan, Borås Arenas konstgräs.

(Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden
för handläggning)
(2012/KS0227 820-3)
g)

Lärarnas Riksförbund, Skolan i Borås (Skrivelsen är

besvarad av Lena Palmén (S)
(2012/KS0266 041-3)
(Förslag: a–g till handlingarna)
SP

1

Bostadsbyggnadsprogram, del 2. Handlingsplan för bostadsbyggande 2012–2015.
(2012/KS0254 270-2)

(Bil)

SP

2

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om tillägg till detaljplan
för del av Centrum, Asplyckan.
(2007/KS0861 214-2)
(Bil)

SP

3

Yttrande över ansökan om planändring för del av Sandared,
Sandared 1:81.
(2012/KS0110 214-2)

(Bil)

Yttrande över ansökan om planbesked för Frufällan, Längjum
9:1.
(2012/KS0145 214-2)

(Bil)

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Bua 1:47.
(2011/KS0833 407-2)

(Bil)

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Halla 1:70.
(2011/KS0849 407-2)

(Bil)

Beslut ang ansökan om medel för lokal utveckling 2012,
ärende nr 9, 35, 38, 39, 46 och 66
(2012/KS0148 106-1)

(Bil)

SP

SP
SP
SP

4

5
6
7
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SP

8

Anmälningsärende:
a)

Remiss över begäran om fartbegränsning i sjön Lysjön

(Överlämnas till Tekniska nämnden för handläggning)
(2010/KS0798 431-2)
(Förslag: a till handlingarna)
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