KALLELSE

1 (7)

2012-03-16

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 26 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

Mötesplats Sociala Medier 2012 – Hotbilder och motbilder.
(2012/KS0253 027-1)

(Bil)

Simonsland – hyresavtal 5.
(2010/KS115 106-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Problem för kommunmedborgare att tentera
när de läser högskole- och yrkeshögskoleutbildning på distans

(Närverket Nitus och SFS, Sveriges förenade
studentkårer, har skrivit till Kommunstyrelsens
ordförande och frågat om kommunen kan skapa
en bättre möjlighet för distansstuderande att
göra sina tentamina på hemmaplan. Skrivelsen
har besvarats av Stadskansliet.)
(2011/KS0831 614-1)
b)

Förordnande av vigselförrättare under mandatperioden 1 januari 2011 – 31 december 2014.

(Länsstyrelsen Västra Götalands län har förordnat
Anne-Marie Ekström, Borås och Roland Andersson,
Gånghester, att vara borgerlig vigselförrättare inom
Borås Stad. Förordnandet medger även rätt att förrätta borgerlig vigsel utanför kommunen men inom
Sveriges gränser.
(2010/KS0854 112-1)
c)

Kronofogdemyndigheten: Beslut om omprövning,
avslag avseende AA, dnr SO-0067-11.

(Kronofogdemyndigheten ändrar beslutet om
skuldsanering för AA, dnr-1122-06-0810 daterad
2011-10-18 samt rättelse av Kronofogdemyndigheten daterad 2012-01-25 genom justering på följande
vis. Från och med januari 2010 till och med oktober
2011 ska inte AA betala någonting till sina borgenärer.
De betalningar som skulle ha erlagts under perioden
januari 2010 – oktober 2011 ska istället erläggas under
perioden november 2011 till och med januari 2016.
Beslutet innebär att varje enskild betalning enligt beslutet
om skuldsanering från och med januari 2010 flyttas fram
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med 22 månader. Skuldsaneringsperioden förlängs
därmed med 22 månader.
AA har rätt att avräkna betalningar som hon kan ha
erlagt underperioden januari 2010 till och med oktober
2011. Det hon har betalt till sina borgenärer ska dock
inte betalas till henne.)
(2007/KS0065 045-1)
(Förslag: a–c till handlingarna)
PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

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

(Ärendenummer 10-11, 15, 17-20, 22-28, 30-38, 40-44, 4649/2012)
(2012/KS0002 023-1)
b)

Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall.

(Ärendenummer 2-3/2012)
(2012/KS0003 023-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
PF

2

Anmälningsärenden:
a)

Södra Älvsborgskretsen av Pensionerade Lärares
Riksförbund, PLR, ansökan om bidrag 2012.

(Driftbidrag för år 2012 är utbetalt).
(2011/KS0231 705-1)
b)

SKTF Boråsavdelningen Pensionärssektionen, ansökan om
driftbidrag 2012.

(Driftbidrag för år 2012 är utbetalt).
(2011/KS0273 705-1)
c)

Sveriges kommunalpensionärer (SKPF), ansökan om
verksamhetsbidrag för år 2012.

(Driftbidrag för år 2012 är utbetalt).
(2011/KS0302 705-1)
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d)

MerKraft – Borås Stads Personalklubb, ansökan om
driftbidrag år 2012.

(Driftbidrag för år 2012 är utbetalt).
(2011/KS0291 805-1)
(Förslag: a–d till handlingarna)
I
KU
KU
KU

1
1
2
3

Avtal avseende återgivning av skyddade verk på Internet.
(2011/KS0879 005-1)

(Bil)

Kommunens kvalitet i korthet.
(2011/KS0319 100-1)

(Bil)

SCB:s Medborgarundersökning 2011.
(2010/KS0829 100-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Gäller regler och villkor för alla?

(Två privatpersoner har skrivit till kommunalrådet Lena Palmén (S), med frågor om regler
och villkor för förskolan. Lena Palmén (S) har
skickat frågan till Stadsdelsnämnden Väster för
handläggning och har informerat föräldrarna om
handläggningen.)
(2012/KS0131 710-3)
b)

c)

d)

Överläggningar om lokala utvecklingsavtal för
perioden 2008 – 2010.
(2008/KS0496 106-1)

(Bil)

Uppföljning av köp av äldreomsorg från andra
kommuner år 2011.
(2012/KS0150 739-3)

(Bil)

Stimulansbidrag för att förbereda och utveckla
valfrihetssystem inom äldre-och handikappomsorgen.
(2008/KS0507 047-3)

(Bil)
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e)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll från
sammanträde den 31 januari 2012.
(2012/KS0025 103-3)

f)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 7 februari 2012.
(2012/KS0026 103-3)

g)

Prestationsbaserat statsbidrag till stöd för ett
långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.
(2010/KS0319 047-3)

(Bil)

(Förslag: a–g till handlingarna)
E
E

E
E

1
2

3
4

Budget 2012 för Inkubatorn i Borås AB.
(2012/KS0168 041-1)

(Bil)

Utbyte av luftbehandlingssystem samt åtgärder för energieffektivisering vid Fristadsskolan.
(2012/KS0215 225-2)

(Bil)

Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra.
(2011/KS0134 290-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor.

(12 mars 2012 , ärende 03/2012)
(2012/KS0044 045-1)
b)

Handkassa.

(29 februari 2012, ärende 01/2012)
(2012/KS0045 049-1)
(Förslag a–b till handlingarna)
E

5

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad
2012-02-29
(2012/KS0008 049-1)

(Bil)
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b)

Överenskommelse om anordnande av boende
för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige , s.k.
ensamkommande barn, med uppehållstillstånd
(2012/KS0186 133-3)
(Bil)

c)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund,
Internbudget 2012.
(2012/KS0170 170-1)

d)

Fritids- och folkhälsonämnden, ansökan om att få
arrangera Fed Cup, play-off i tennis för damer 20-21
april 2012 mellan Sverige vs Storbritannien.

(Ekonomistyrning har tillsammans med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen gått igenom de ekonomiska
förutsättningarna. De är realistiska och föranleder inget
behov av ekonomiskt tillskott från Kommunstyrelsen.)
(2012/KS0225 808-3)
(Förslag: a–d till handlingarna)

