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2012-04-27

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage
måndagen
agen
den 7 maj 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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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Synpunkter ang försörjningsstöd.

(N.N. har skrivit till Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) och Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S) och framfört synpunkter
på försörjningsstöd (sekretess). Ärendet har överlämnats till Arbetslivsnämnden för handläggning)
(2004/KS0908 108-1)
(Förslag: a till handlingarna)
PF

1

Förslag till ändring av reglemente för Borås Stads Servicenämnd.
(2012/KS0346 003-1)
(Bil)

M

1

Exploateringsavtal Nejlikan 3.
(2012/KS0341 251-2)

(Bil)

Ökad kreditlimit för AB Bostäder i Borås.
(2012/KS0330 045-1)

(Bil)

Förslag om projekteringsuppdrag för förskola och ombyggnad
av skola vid Myråsskolan samt nytt uppdrag om förskola vid
Milstensgatan.
(2012/KS0216 291-2)

(Bil)

Svar på motion av Anders Österberg (S), Yvonne Persson (S)
och Petter Löberg (S), Lek är en barnslig rättighet, del 1.
(2010/KS0362 332-2)

(Bil)

Lundbyhallen – återuppbyggnad, anslagsframställan.
(2012/KS0318 292-2)

(Bil)

Inventarier till Daltorpskolans idrottshall.
(2008/KS0665 291-3)

(Bil)

Kommunalt anläggningslån 2012.
(2012/KS0279 805-3)

(Bil)
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E

7

Ansökan från Mohamed Aabi om godkännande av och rätt till
bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Borås Stad.
(2010/KS0352 611-3)
(Bil)

E

8

Svar på motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i
Borås Stad.
(2011/KS0870 700-3)

E

9

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-03-31.
(2012/KS0008 049-1)

b)

Regionteater Väst – Boråsscen läggs ner?
(2012/KS0313 049-3)

c)

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av den
fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet
i Borås.

(Bil)

(Skolinspektionen har konstaterat brister
vid tillsynen av John Bauergymnasiet i Borås kommun. Skolinspektionen förelägger Utbildning Leder
Till Rätt Arbete Education i Norden AB att avhjälpa
påtalade brister senast den 13 augusti 2012, för att
huvudmannen ska uppfylla författningarnas krav och
eleverna därmed ska få den utbildning de har rätt till)
(2012/KS0345 612-3)
d)

Skrivelse från Fritids- och folkhälsonämnden om
ansökan om att få arrangera SM-veckan 2012-2015.

(Beslut om vilka städer som får arrangera SM-veckan
tas i början på juni 2012)
(2012/KS0224 808-3)
e)

Bidragsäskande för 2013 från Hemgården

(Ärendet är översänt till Kulturnämnden för
handläggning)
(2012/KS0325 805-3)
f)

Översyn av den nya organisationens administration
och effektiviseringsarbete
(2012/KS0366 001-1)
(Bil)

(Förslag: a–f till handlingarna)
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8
9
10

Antagande av detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl.
(2011/KS0126 214-2)

(Bil)

Svar på remiss från Svenska kyrkan, Göteborgs stift, rörande
församlings-, pastorats- och samfällighetsgränser.
(2012/KS0316 249-2)

(Bil)

Yttrande över Transportstyrelsens remiss ”Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499”.
(2012/KS0329 302-2)

(Bil)

Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Viared 16:37.
(2012/KS0160 407-2)

(Bil)

Yttrande över samrådsremiss angående förstudie väg 42 Borås –
Trollhättan, delen Sjöbo–Kvarbo sommarstad.
(2011/KS0745 311-2)

KS--handling 23 april
Hänvisning till utsänd KS

(Bil)

Försäljning av del av Östermalm 1:1.
(2010/KS0890 253-2)

(Bil)

Avtal om ändrad linjesträckning och utökad trafik på linje 4 i
Borås från den 1 april till 10 december 2011.
(2009/KS0722 530-2)

(Bil)

Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad.
(2012/KS0312 403-2)

(Bil)

Yttrande över arbetsplan för väg 27, delen Viared – Kråkered.
(2007/KS0800 311-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Information om tematiskt tillägg till ÖP 02,
vindbruk, Bollebygds kommun.

(Bollebygds kommun har 24 november 2011
antagit Tematiskt tillägg till ÖP02, vindbruk,
Bollebygds kommun. Tre områden anses vara
lämpliga områden: Töllsjö-Slätthult (nära Borås
kommungräns), Älmåsaberget (norr om Töllsjö)
och Bengtatorp (mitt i kommunen). Några områden anses vara övriga områden med stor restrik-
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tion mot vindbruk, samt åtta områden anses vara
olämpliga områden på grund av intressekonflikter
med samhällsutveckling, friluftsliv & landskapsutveckling, samt natur, kultur & landskap)
(2010/KS0845 212-2)
b)

Initiativärendet ”Dags att sätta fart med detaljplanering av Nedre Norrby”.
(Initiativärendet togs upp i Kommunstyrelsen den 19

oktober 2011. Kommunstyrelsen beslutade den 14
november 2011 att ge Samhällsbyggnadsnämnden
uppdrag att ta fram ett planprogram för området.
Den 23 mars 2012 gavs Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att påbörja arbetet med planprogrammet)
(2011/KS0724 214-2)
c)

Information om ändring i pastoratsindelning i Skara
stift

(Svenska Kyrkan, Skara stift, informerar om sitt beslut
att från och med 1 januari 2014 kommer Borås Caroli
(med Caroli församling) och Borås Gustav Adolf
pastorat (med Gustav Adolf församling och Brämhult
församling) utgöra ett pastorat under namnet Borås
pastorat)
(2011/KS0818 249-2)
(Förslag: a–c till handlingarna)

