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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00380 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-05-25 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp  

av ett halvt basbelopp per gäldenär (ärende 04 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00012 

 

2. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän (löpnr 5, 2020)  (bil.) 

Dnr 2020-00013 

 

3. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän, löpnr 6, 2020  (bil.) 

Dnr 2020-00013 

 

4. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för  

högst 5 000 kr (ärende 4 2020) - Delegationsbeslut  

kring handkassa Sociala omsorgsförvaltningen  (bil.) 

Dnr 2020-00009 

 

5. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 20200401 (41/2020) 

F 2019-00250  2.3.1.1, Programområde 1 

 

6. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 20200327 (39/2020) 

F 2020-00055  2.3.1.1, Programområde 1 

 

7. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 
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delegerats till tjänstemän – 20200420 (50/2020) 

F 2020-00073  2.3.1.1, Programområde 1 

 

8. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20191001 (150/2019) 

F 2019-00207  2.3.1.25, Programområde 1 

 

9. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200115 (01/2020) 

F 2020-00005  2.3.1.25, Programområde 1 

 

10. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200218 (10/2020) 

F 2020-00016  2.3.1.25, Programområde 1 

 

11. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200227 (15/2020) 

F 2020-00020  2.3.1.25, Programområde 1 

 

12. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200227 (16/2020) 

F 2020-00021  2.3.1.25, Programområde 1 

 

13. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200227 (17/2020) F 2020-00022  

2.3.1.25, Programområde 1 

 

14. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200227 (18/2020) 

F 2020-00023  2.3.1.25, Programområde 1 
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15. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200225 (12/2020) 

F 2020-00026  2.3.1.25, Programområde 1 

 

16. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200205 (19/2020) 

F 2020-00027  2.3.1.25, Programområde 1 

 

17. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200227 (20/2020) 

F 2020-00028  2.3.1.25, Programområde 1 

 

18. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200302 (21/2020) 

F 2020-00029  2.3.1.25, Programområde 1 

 

19. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200302 (22/2020) 

F 2020-00030  2.3.1.25, Programområde 1 

 

20. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200302 (23/2020) 

F 2020-00031  2.3.1.25, Programområde 1 

 

21. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200302 (24/2020) 

F 2020-00032  2.3.1.25, Programområde 1 

 

22. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 20200304 (25/2020) 

F 2020-00038  2.3.1.25, Programområde 1 

 

23. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200304 (26/2020) 

F 2020-00039  2.3.1.25, Programområde 1 

 

24. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200305 (27/2020) 

F 2020-00040  2.3.1.25, Programområde 1 

 

25. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200305 (28/2020) 

F 2020-00041  2.3.1.25, Programområde 1 

 

26. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200303 (29/2020) 

F 2020-00043  2.3.1.25, Programområde 1 

 

27. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200312 (32/2020) 

F 2020-00045  2.3.1.25, Programområde 1 

 

28. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200324 (34/2020) 

F 2020-00048  2.3.1.25, Programområde 1 

 

29. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200324 (33/2020) 

F 2020-00049  2.3.1.25, Programområde 1 
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30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200327 (37/2020) 

F 2020-00051  2.3.1.25, Programområde 1 

 

31. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200330 (38/2020) 

F 2020-00053  2.3.1.25, Programområde 1 

 

32. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200307 (40/2020) 

F 2020-00056  2.3.1.25, Programområde 1 

 

33. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200326 (35/2020) 

F 2020-00059  2.3.1.25, Programområde 1 

 

34. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200407 (36/2020) 

F 2020-00060  2.3.1.25, Programområde 1 

 

35. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20191213 (184/2019) 

F 2019-00263  2.3.1.3, Programområde 1 

 

36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200403 (42/2020) 

F 2020-00062  2.3.1.3, Programområde 1 

 

37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 20200414 (44/2020) 

F 2020-00065  2.3.1.3, Programområde 1 

 

38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200414 (45/2020) 

F 2020-00066  2.3.1.3, Programområde 1 

 

39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200415 (46/2020) 

F 2020-00068  2.3.1.3, Programområde 1  

 

40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200415 (48/2020) 

F 2020-00069  2.3.1.3, Programområde 1 

 

41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 20200414 (47/2020) 

F 2020-00070  2.3.1.3, Programområde 1 

 

42. Löneinplaceringsbeslut 

20200225--20200420 (0543--1230/2020)  

F 2020-00075 2.3.6.1, Programområde 1 

 

43. Löneinplaceringsbeslut 

20200103-20200330 (HSV001--HSV018/2020) 

F 2020-00079 2.3.6.1, Programområde 1 

 

44. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner 

enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  

20191130 (018—038/20), 20200331 (039—066/20)   

F 2020-00076 2.3.9.4, Programområde 1 

   

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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