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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 26 januari 2015
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.

Kommunstyrelsen och Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppet
för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning
eller sekretess)
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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

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Synpunkter på handläggning samt begäran om
ersättning i socialtjänstärende.
(2004/KS0908 108-1)

(Bil)

Ackordsuppgörelse avseende Jonab Anläggnings AB under företagsrekonstruktion.
(2014/KS0812 108-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av
hemvärnsmän
(Delegationsbeslut 2014-12-18 i ärende 16-17/2014)
(2014/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

I
KU

3

1
1

Handlingsplan Lust att lära- möjlighet att lyckas; Bildningsgala.
(2013/KS0573 610-3)

(Bil)

Marknadsföringssamarbete Gina Tricot GP 2015.
(2014/KS0828 105-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Äldre i akut behov.
(2014/KS0881 732-3

(Bil)

Representation i Centrala Pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet.
(2014/KS0642 103-3)

(Bil)
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c)

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa för år 2015.
(2014/KS0871 047-3)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
KU

KU
E

2

3
1

Kvalitetsrapport Barn och elever med annat modersmål än
svenska 2014.
(2014/KS0817 600-3)

(Bil)

Närvårdssamverkan-förlängning av inriktningsdokument
(2014/KS0844 770-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-12-31.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Lokalbidrag till pensionärsföreningar i "Kommungemensam träffpunkt - föreningshus – anhörigcentral - frivilligcentral" från Fritids- och folkhälsonämnden.
(2011/KS0458 293-3)
(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Utdelning av donationsfonder.
(19 december 2014, Ärende 02)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer
har beslutats om utdelning ur medel från Stiftelsen Sigge
Williamssons donation till naturpark. Utdelning har skett
med 15 000 kronor till Tekniska Förvaltningen avseende
Rya åsar.
(2014/KS0046 046-1)

b)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(13 januari 2015, Ärende 01)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner
kronor den 15 januari 2015, enligt delegationsbeslut den 13
januari 2015.
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Likviditetsfrågor - Placering av likvida medel, upptagande av lån, konvertering av lån, avtal om leasing
samt utfärdande av här för erforderliga förbindelser
enligt fastställda riktlinjer.
(14 oktober 2014, Ärende 02)
Tilläggsavtal har tecknats för Borås Stads kommuncertifikatsprogram. Anledningen är att ytterligare
en bank, Swedbank AB, anslutits till avtalet i egenskap av
emissionsinstitut.
(2015/KS0044 045-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
E

3

Förslag till preliminära koncernbidrag år 2014 inom koncernen
Borås Stadshus AB.
(2015/KS0100 045-1)
(Bil)

E

4

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma.
(2014/KS0849 106-1)

(Bil)

Förslag ny taxa för strandskyddsdispens.
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2015.
(2014/KS0766 706-3)

(Bil)

Borås Stads bestämmelser för Föreningsbidrag.
(2014/KS0708 805-3)

(Bil)
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