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2012-01-13

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 23 januari 201
2012
012, kl 14.00.
14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
behandling av ärende E 7 (sekretessbelagd handling). Ärendet behandlas
sist på sammanträdet.

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-01-23

Stadskansliet:

Kc
PF
I
KU
M
E
N
SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc
Kc
Kc

1
2
3

Nämndbudget 2012 för Stadskansliet.
(2011/KS0871 041-1)

(Bil)

Deltagande i Earth Hour 2012.
(2011/KS0766 106-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset

(Ärende 5/2011)
(2011/KS0053 282-1)
(Förslag: a till handlingarna)
I
KU

KU

KU

KU
KU

1
1

2

3

4
5

Marknadsföringssamarbete 2012.
(2011/KS0863 105-1)

(Bil)

Svar på motion av Anders Österberg (S) om vegetarisk
Matdag.
(2009/KS0500 622-3)

(Bil)

Svar på motion av Lena Palmén (S) – En väg in för barn med
särskilda behov.
(2010/KS0628 710-3)

(Bil)

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson
(KD): ”Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare
värdegrundsarbete!”.
(2011/KS0299 139-3)

(Bil)

NKI-brukarundersökningar 2011.
(2011/KS0483 100-3)

(Bil)

Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.
(2011/KS0510 730-3)

(Bil)
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KU

6

Anmälningsärenden:
a)

Information om hörselhjälpare.
(Frågor avseende hörselhjälpare och hörselinstruktör

har diskuterats vid Kommunala Funktionshinderrådets
möten under 2011)
(2010/KS0265 731-3)
b)

Släpp in barn och unga i beslutsprocesserna”!

Sveriges Elevråd, SVEA har skrivit till partigruppledare vars partier är representerade i Kommunfullmäktige. Skrivelsen har sänts till gruppledarna.
(2011/KS0830 104-3)
c)

Indikatorer för välfärdsbokslut 2011.

Stadsdelsnämnden Öster har beslutat om ett antal
tilläggsindikatorer ska redovisas och analyseras i
samband med välfärdsbokslutet 2011. Ärendet översänds till Fritids- och folkhälsonämnden för vidare
handläggning
(2011/KS0832 009-3)
(Ärende a-c läggs till handlingarna)
M
M

1
2

Markanvisningsavtal Furuberg och Flysjövägen.
(2009/KS0651 259-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för tilldelning av småhustomt
(2011/KS0027 272-2)

(Förslag: a till handlingarna)
E

E
E

1

2
3

Överklagan till Kammarrätten av ansökan från Mohammed Aabi
om fristående skola.
(2010/KS0352 611-3)

(Bil)

Mobillåssystem inom hemtjänst/hemsjukvård.
(2011/KS0876 732-3)

(Bil)

Tekniska Elementarskolan – anslagsframställan för nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
(2011/KS0388 287- 2)

(Bil)
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E

4

Tekniska Elementarskolan – anslagsframställan för ny lokalisering
för BoråsBorås TME AB.
(2011/KS0407 287-2)
(Bil)

E

5

Taxa för mat inom omsorgen av äldre och personer med
funktionsnedsättning 2012.
(2012/KS0102 706-3)

(Bil)

E

6

Förhyrning av lokaler för förskola, Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors.
(2011/KS0143 290-2)
(Bil)

E

8

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

Kösituationen och lediga platser till särskilda
boendeformer för äldre.
(2011/KS0156 739-3)

(Bil)

Likviditetsrapport för Borås Stad.
(2011/KS0008 049-1)

(Bil)

Äskande om bidrag till Skolföreningen Folkhögskola på Hässleholmen/Borås folkhögskola.

(Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för
handläggning)
(2010/KS0495 805-3)
d)

Protester mot att byggandet av den nya förskolan
Milstensgården skjuts på framtiden.

(Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Öster
för handläggning)
(2011/KS0882 290-1)
e)

Sjuhärads samordningsförbund, verksamhetsplan
och budget för 2012.

(Ärendet är översänt till Arbetslivsnämnden för
handläggning)
(2011/KS0802 107-1)
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f)

Överenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012-01-11.

(Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Öster för
handläggning)
(2011/KS0884 047-3)
(Förslag: a–f till handlingarna)
SP

SP

1

2

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) angående med sikte på
Stjärnorna.
(2009/KS0661 317-2)

(Bil)

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om att av miljö- och
säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i centrala Borås.
(2010/KS0442 510-2)

(Bil)

SP

3

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD) angående att Borås Stad
anlägger en ställplats för husbilar.
(2010/KS0748 315-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över förslag till detaljplan för Nejlikan 3 m fl, P07/10.
(2010/KS0126 214-2)

(Bil)

Yttrande över detaljplan för del av Sandhult, del av Hällered 1:33
m.fl, upprättad den 19 december 2011, BN 2011-1326.
(2008/KS9115 736-2)

(Bil)

Svar på ansökan om planändring Fristad, Hedagården 1:7.
(2011/KS0809 214-2)

(Bil)

Yttrande över förslag till detaljplan för Hestra, Kantaten 1 m.m,
P17/06.
(2011/KS0866 214-2)

(Bil)

Yttrande för Viared, del av Viared 8:104 och 10:1, P11/09.
(2011/KS0880 214-2)

(Bil)

Skrivelse till Trafikverket angående trafiksituationen på riksväg
27/41, Gånghestervägen, i Borås Stad.
(2012/KS0091 311-2)

(Bil)

SP

SP
SP

SP
SP

5

6
7

8
9
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SP

SP

SP

SP

10

11

12

13

Strandskyddsdispens för nybyggnad av kolonistuga på fastigheten
Torpa-Sjöbo 2:28 vid Öresjö, Borås Stad.
(2011/KS0648 407-2)

(Bil)

Strandskyddsdispens för utökning av tomt vid fastigheterna
Kinnarumma-Näs 1:12 och Kinnarumma-Näs 1:4 vid Svansjön.
(2011/KS0735 407-2)

(Bil)

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
Sandhults-Sjögården 1:12 vid Kvarnsjön, Borås Stad.
(2011/KS0667 407-2)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Åtgärder för att minska allmänhetens exponering av
elektromagnetiska fält.

(En uppmaning har från en privatperson
(hotmail-adress) skickats till svenska kommuner
m.fl. om att ta frågan om strålsäkerhet på allvar och
inte gömma sig bakom strålsäkerhetsmyndigheten.
(Ärendet överlämnas till Miljö- och konsumentnämnden
för handläggning)
(2011/KS0820 440-2)
(Förslag: a till handlingarna)
E

7

Anbudsutvärdering - Avrop av programvaran Stratsys inom ramavtalet Licensförsörjning 2010.

(Sekretessbelagd handling, utdelas endast till Kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare på sammanträdet)
(2012/KS0098 050-1)

(Bil)

