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Datum 

2020-11-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00770 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-11-09 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän, löpnr 10, 2020  (bil.) 

Dnr 2020-00013 

 

2. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp  

av ett halvt basbelopp per gäldenär, ärende 09 2020 (bil.) 

Dnr 2020-00012 

 

3. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2020-07-01 (90/2020) 

F 2020-00115  2.3.1.1, Programområde 1 

 

4. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän –  2020-09-08 (118/2020) 

F 2020-00125  2.3.1.1, Programområde 1 

 

5. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän 2020-09-01 (103/2020) 

F 2020-00128  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 2020-08-11 (97/2020) 

F 2020-00137  2.3.1.1, Programområde 1 
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7. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-08-24 (100/2020) 

F 2020-00141  2.3.1.25, Programområde 1 

 

8. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar –  2020-09-18 (119/2020) 

F 2020-00149  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 – 2020-09-28 (120/2020) 

F 2020-00151  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 – 2020-09-28 (121/2020) 

F 2020-00152  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 – 2020-09-28 (122/2020) 

F 2020-00153  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 – 2020-09-28 (123/2020) 

F 2020-00154  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 – 2020-09-28 (124/2020) 

F 2020-00155 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, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (125/2020) 

F 2020-00156  2.3.1.25, Programområde 1 

 

15. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (126/2020) 

F 2020-00157  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 – 2020-09-28 (127/2020) 

F 2020-00158  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 – 2020-09-28 (128/2020) 

F 2020-00159  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 – 2020-09-28 (129/2020) 

F 2020-00160  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 – 2020-09-28 (130/2020) 

F 2020-00161  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 – 2020-09-28 (131/2020) 

F 2020-00162  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 – 2020-09-28 (132/2020) 

F 2020-00163  2.3.1.25, Programområde 1 

 



Borås Stad 
  Sida 

4(9) 

 

 

22. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (133/2020) 

F 2020-00164  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 – 2020-09-28 (134/2020) 

F 2020-00165  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 – 2020-09-28 (135/2020) 

F 2020-00166  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 – 2020-09-28 (136/2020) 

F 2020-00167  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 – 2020-09-28 (137/2020) 

F 2020-00168  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 – 2020-09-28 (138/2020) 

F 2020-00169  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 – 2020-09-28 (139/2020) 

F 2020-00170  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, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (156/2020) 

F 2020-00171  2.3.1.25, Programområde 1 

 

30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (157/2020) 

F 2020-00172  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 – 2020-09-28 (158/2020) 

F 2020-00173  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 – 2020-09-28 (159/2020) 

F 2020-00174  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 – 2020-09-28 (160/2020) 

F 2020-00175  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 – 2020-09-28 (161/2020) 

F 2020-00176  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 – 2020-09-28 (162/2020) 

F 2020-00177  2.3.1.25, Programområde 1 

 

36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (163/2020) 

F 2020-00178  2.3.1.25, Programområde 1 
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37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (164/2020) 

F 2020-00179  2.3.1.25, Programområde 1 

 

38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (165/2020) 

F 2020-00180  2.3.1.25, Programområde 1 

 

39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (166/2020) 

F 2020-00181  2.3.1.25, Programområde 1 

 

40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (167/2020) 

F 2020-00182  2.3.1.25, Programområde 1 

 

41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (140/2020) 

F 2020-00183  2.3.1.25, Programområde 1 

 

42. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (141/2020) 

F 2020-00184  2.3.1.25, Programområde 1 

 

43. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (142/2020) 

F 2020-00185  2.3.1.25, Programområde 1 

 

44. 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 – 2020-09-28 (143/2020) 

F 2020-00186  2.3.1.25, Programområde 1 

 

45. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (144/2020) 

F 2020-00187  2.3.1.25, Programområde 1 

 

46. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (145/2020) 

F 2020-00188  2.3.1.25, Programområde 1 

 

47. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (146/2020) 

F 2020-00189  2.3.1.25, Programområde 1 

 

48. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (147/2020) 

F 2020-00190  2.3.1.25, Programområde 1 

 

49. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (148/2020) 

F 2020-00191  2.3.1.25, Programområde 1 

 

50. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (149/2020) 

F 2020-00192  2.3.1.25, Programområde 1 

 

51. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (150/2020) 

F 2020-00193  2.3.1.25, Programområde 1 
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52. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (151/2020) 

F 2020-00194  2.3.1.25, Programområde 1 

 

53. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (152/2020) 

F 2020-00195,   2.3.1.25, Programområde 1 

 

54. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (153/2020) 

F 2020-00196  2.3.1.25, Programområde 1 

 

55. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (154/2020) 

F 2020-00197 2.3.1.25, Programområde 1 

 

56. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-28 (155/2020) 

F 2020-00198  2.3.1.25, Programområde 1 

 

57. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-09-29 (168/2020) 

F 2020-00199  2.3.1.25, Programområde 1 

 

58. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2020-10-06 (170/2020) 

F 2020-00202  2.3.1.25, Programområde 1 

 

59. 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 – 2020-08-17 (99/2020) 

F 2020-00140  2.3.1.3, Programområde 1 

 

60. Löneinplaceringsbeslut 

2020-06-27—2020-10-15 (2435--28442020)  

F 2020-00210 2.3.6.1, Programområde 1 

 

61. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner 

enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  

2020-08-31 (186—192/20), 2020-09-30 (193—209/20)   

F 2020-00207 2.3.9.4, Programområde 1 

 

 

 

               

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 






	Namnlös



