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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 12 mars 2012
2012.
Ulf Olsson
Göran Björklund
OBS!

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 ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Val av protokolljusterare
Kc
Kc
Kc

1
2
3

Krav på skadestånd.
(2012/KS0096 108-1)

(Bil)

Ombud till West Swedens föreningsstämma 2012.
(2012/KS0140 106-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Förslag till handlingsprogram för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.

(SÄRF har utarbetat förslag till handlingsprogram
för verksamheten åren 2012-2015. Utkastet har
skickats på remiss. Inkomna synpunkterna har
därefter arbetats in i programmet, samt har
ytterligare ett kompletterande dokument tillförts
listan, angående SÄRF:s delaktighet i medlemskommunernas trygghets- och säkerhetsarbeten (sid
35). Vid direktionens möte, den 27 januari 2012,
fastställdes handlingsprogrammet för Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2012-2015)
(2011/KS0791 015-1)
b)

Information om Länsstyrelsens uppföljning av
kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära
händelser.

(Länsstyrelsen har genomfört uppföljning av Borås
Stads arbete enligt lag (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).)
(2010/KS0805 016-1)
(Förslag: a –b till handlingarna)
PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt vikariatsförordnande.

(ärendenummer § 31-32)
(2011/KS0001 023-1)
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b)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt vikariatsförordnande.

(ärendenummer § 1-8)
(2012/KS0001 023-1)
c)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandling och därav föranledd överenskommelse,
vilka ej delegerats till annan (inkl upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i arbetsrättsliga
mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder.

(ärendenummer 0083, 0085, 0086, 0087)
(2011/KS0007 021-1)
d)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.

(ärendenummer 0101, 0102, 0103, 0106, 0109, 0110)
(2011/KS0013 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.

(ärendenummer 0007, 0011)
(2012/KS0013 021-1)
f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal
inom av förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutredningar (i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning.

(ärendenummer 0062, 0090, 0091, 0092, 0094, 0095,
0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0104, 0112)
(2011/KS0016 021-1)
g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)

(ärendenummer 2392-2715)
(2011/KS0017 024-1)
h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)

(ärendenummer 0001-0176)
(2012/KS0017 024-1)
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i)

Delegation för förhandling och överenskommelse
om för mycket utbetald preliminär lön samt felaktig
utbetald lön.

(ärendenummer 0014)
(2012/KS0020 024-1
j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor

(ärendenummer 001-064)
(2011/KS0023 024-1)
(Förslag: a-j till handlingarna)
KU
KU

1
2

Godkännande av fristående förskola och fritidshem.
(2012/KS0103 718-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Uppföljning av köp av äldreomsorg från andra
kommuner år 2011

(Ändring av vistelsebegreppet i socialtjänstlagen
och lagen om särskild service ändrades i maj 2011.
Syftet med lagändringen är att underlätta för äldre
och personer med funktionsnedsättning att kunna
leva normalt och ta med sig sina insatser till andra
kommuner t ex vid planerad sommarvistelse.
Ändringen innebär att kostnadsansvaret läggs på
hemkommunen. För äldreomsorg i Borås Stad har
gjorts en sammanställning över volym och kostnader
sommaren 2011)
(2012/KS0150 739-3)
b)

Stimulansbidrag för att förbereda och utveckla
valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen

(Borås Stad ansökte hos Socialstyrelsen 2008 om
stimulansmedel för att utreda och förbereda hemtjänstvalet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.
Redovisning av beviljade meddela inklusive
revisorsintyg har skickats till Socialstyrelsen)
(2008/KS0507 047-3)
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c)

Svenska Röda Korset utmanar Sveriges kommuner
att avge tre nyårslöften!

(Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen)
(2011/KS0869 739-3)
(Förslag: a–c till handlingarna)
M
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Försäljning av Kerstinsgärde 1:86, del av Kerstinsgärde 1:85 samt
del av Kerstinsgärde 1:2.
(211/KS0478 253-2)

(Bil)

Försäljning av cirka 9 000 m2 av Viran 2.
(2012/KS0183 253-2)

(Bil)

Förlängning av markanvisning på fastigheten Hedvigsborg 1:2.
(2009/KS0839 269-2)

(Bil)

Utökat kommunbidrag för engångssatsning på fria arbetskläder.
(2012/KS0222 048-3)

(Bil)

Fritids- och folkhälsonämnden, medel för att färdigställa
friidrottsarenan på Ryavallen.
(2012/KS0188 821-3)

(Bil)

Förslag till slutliga koncernbidrag år 2011 inom koncernen Borås
Stadshus AB.
(2012/KS0114 045-1)

(Bil)

Rekonstruktion för Borås Hockey Ideell förening.
(2012/KS0094 108-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Psykiatriska Akutmottagningen, tillnyktringsenhet?

(Ärendet är översänt till Sociala omsorgsnämnden
för handläggning)
(2012/KS0179 760-3)
b)

Hemgården, budgetarbetet för verksamhetsåret
2012.

(Ärendet är översänt till Kulturnämnden för
handläggning)
(2011/KS0573 041-1)
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c)

Handikappföreningarnas samarbetsorgan,
beträffande arbetstid för handikappkonsulent

(Ärendet är översänt till Stadsdelsnämnden Öster
för handläggning)
(2012/KS0190 041-1)
d)

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Länsstyrelserna
skärper och utvecklar sin alkohol- och tobaktillsyn.

(Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning)
(2012/KS0155 709-3)
Förslag: a–d till handlingarna)
SP
SP

SP

SP

1
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Förvärv av fastigheten Balsampoppeln 5 på Göta.
(2012/KS0162 252-2)

(Bil)

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Centrum,
kv Trasten 1 (P34/07).
(2008/KS0200 214-2)

(Bil)

Yttrande över detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1
(Svedjegatan), upprättad den 28 november 2011, P04/10.
(2010/KS0263 214-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövning
utanför detaljplanelagt område (nr 1/2012)
(2012/KS0066 216-2)

b)

Yttrande över detaljplaneärenden som handläggs med
enkelt planförfarande
(2010/KS0275 214-2)

Förslag: a–b till handlingarna

