KALLELSE
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2014-01-31

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 10 februari 2014 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
KU

1
1

Ändring av stadgar för Borås Idrottshistoriska Sällskap.
(2013/KS0559 003-1)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i
Sverige.
(2013/KS0650 106-3)

(Bil)

De Nordiska Ungdomsdagarna.
(2013/KS0276 106-3)

(Bil)

Överenskommelse om att stärka barnets rättigheter i
Sverige.
(2013/KS0780 000-3)

(Bil)

Inbjudan till Lupp 2014.
(2013/KS0687 106-3)

(Bil)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll
från sammanträdet den 4 december 2013.
(2013/KS0025 103-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
sammanträdet den 27 november 2013.
(2013/KS0026 103-3)

(Bil)

Intresseanmälan för kunskapsutveckling och stöd
kring urban utveckling.
(2011/KS0743 106-1)

(Bil)

Medborgarförslag angående upphandling av burägg.
(2013/KS0810 050-1)

(Bil)

(Förslag: a–h till handlingarna)
KU

2

Aktiv ekologisk upphandling.
(2012/KS0787 050-2)

(Bil)
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E

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Stadsdelsnämnden Väster, begäran av utökat kommunbidrag 2014 avseende två trygghetsplatser vid
Fagersro.
(2013/KS0795 048-3)

(Bil)

Rädda Barnen, handlingsplan för ensamkommande
barn.
(2014/KS0091 133-3)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån
(15samt 20 januari 2014 Ärendenummer 01-02/2014)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen upptar Borås Stad den 21 januari 2014 lån på 400
mnkr, den 22 januari 2014 lån på 200 mnkr samt den 19
mars 2014 lån på 600 mnkr. 200 mnkr avser nyupplåning, i
övrigt avser lånen omsättning av befintliga lån.
(2014/KS0044 045-1)

b)

Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
(1 oktober-31 december 2013. Ärendenummer 41-53)
I enlighet med gällande delegation har under perioden oktober
till december 2013 beslutats om 13 st nya betalkort, varav 12
stycken med en kreditgräns på 3.000:- kronor och 1 styck med
en kreditgräns på 10.000:- kronor)
(2013/KS0055 002-1)

(Förslag: a–b till handlingarna)
E
E
E

3
4
5

Nämndbudget 2014.
(2013/KS0077 041-1)

(Bil)

Inför en distributionscentral - för mer lokalproducerade livsmedel.
(2013/KS0628 050-2)

(Bil)

Svar på motion av Alexander Andersson (C); Livsmedelspolicy och
närproducerat - för ett miljömässigare Borås!
(2011/KS0659 050-2)

(Bil)
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SP

1

Samrådsyttrande enligt 6:e kapitlet 4§ miljöbalken med anledning av
Borås Elnät AB:s planerade ansökan om nätkoncession för ny 130
kV-ledning mellan Sobackens miljöanläggning och Vinrankan i Borås
Stad.
(2014/KS0107 372-2)
(Bil)

SP

2

Yttrande över planändring på Hässlehus 13.
(2013/KS0576 214-2)

(Bil)

