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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00223 1.1.2.25 

Delegationsbeslut 2020-04-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.      

Delegationsbeslut 

1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 6 2020) -

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 

Dnr 2020-00008

2. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för

förtroendevalda och tjänstemän (löpnr 1, 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00013

3. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för

förtroendevalda och tjänstemän (löpnr 2, 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00013

4. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för

förtroendevalda och tjänstemän (löpnr 3, 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00013

5. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 7 2020) -

Delegation för förnyelse av borgen (bil.) 

Dnr 2020-00008

6. Yttrande rörande hemvärnsmän

Dnr 2020-00007

7. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp

av ett halvt basbelopp per gäldenär (ärende 3 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00012
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8. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 8 2020) -

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 

Dnr 2020-00008

9. Delegation för godkänna eller förkasta förslag till

skuldsanering understigande fyra basbelopp (ärende 1 2020) (bil.)

Dnr 2020-00278

10. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 9 2020) -

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 

Dnr 2020-00008

11. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 10 2020) -

Delegation för likviditetsfrågor, placering kassan -

försäljning av fonder (bil.) 

Dnr 2020-00008

12. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 11 2020) -

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 

Dnr 2020-00008

13. Delegation för ärenden så brådskande att kommunstyrelsens

beslut ej kan avvaktas - Kontantkassa Ekonomistyrning (bil.) 

Dnr 2020-00305

14. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 12 2020) -

Delegation för likviditetsfrågor, förnyelse av borgen (bil.) 

Dnr 2020-00008

15. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för

förtroendevalda och tjänstemän, löpnr 4, 2020 (bil.) 

Dnr 2020-00013

16. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän –

20191002 (166/2019)

F 2019-00209  2.3.1.1, Programområde 1

17. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän –

20191115 (172/2019)

F 2019-00228  2.3.1.1, Programområde 1
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18. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

20191126 (173/2019) 

F 2019-00234  2.3.1.1, Programområde 1 

 

19. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän –  

20191206 (178/2019) 

F 2019-00237  2.3.1.1, Programområde 1 

 

20. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

20191205 (179/2019) 

F 2019-00241  2.3.1.1, Programområde 1 

 

21. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

20191205 (186/2019) 

F 2019-00242  2.3.1.1, Programområde 1 

 

22. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

20200106 (06/2020) 

F 2019-00257  2.3.1.1, Programområde 1 

 

23. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191016 (159/2019) 

F 2019-00218  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 –  

20191111 (168/2019) 

F 2019-00235  2.3.1.25, Programområde 1 

 

25. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  
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(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191121 (171/2019) 

F 2019-00243  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 –  

20191209 (181/2019) 

F 2019-00249  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 –  

20191210 (188/2019) 

F 2019-00269  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 –  

20191203 (174/2019) 

F 2019-00254  2.3.1.3, Programområde 1 

 

29. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191203 (175/2019) 

F 2019-00255  2.3.1.3, Programområde 1 

 

30. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191113 (176/2019) 

F 2019-00256  2.3.1.3, Programområde 1 

 

31. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191209 (180/2019) 

F 2019-00259  2.3.1.3, Programområde 1 
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32. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191209 (182/2019) 

F 2019-00261  2.3.1.3, Programområde 1  

 

33. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191209 (183/2019) 

F 2019-00262  2.3.1.3, Programområde 1 

 

34. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20191217 (185/2019) 

F 2019-00264  2.3.1.3, Programområde 1 

 

35. Löneinplaceringsbeslut 20191001-20191231 (HSV045-- 

HSV047, HSV048, HSV049--HSV052, HSV053, HSV054--

HSV062/2019) 

F 2019-00033 2.3.6.1, Programområde 1 

 

36. Löneinplaceringsbeslut 20190820-20191121 (4021--4471/2019)  

F 2019-00034 2.3.6.1, Programområde 1 

 

37. Förhandlingar och överenskommelse om för mycket  

utbetald lön 20191121 (171/2019) 

F 2019-00243  2.3.6.25, Programområde 1 

 

38. Förhandlingar och överenskommelse om för mycket  

utbetald lön 20191114 (170/2019) 

F 2019-00233  2.3.6.25, Programområde 1 

 

39. Förhandlingar och överenskommelse om för mycket  

utbetald lön 20191209 (177/2019) 

F 2019-00244  2.3.6.25, Programområde 1 

 

40. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av  

pensionsförmåner enligt gällande avtal och/eller äldre  

pensionsavtal 20191130 (296—311/19), 20191231  
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(312—334/19)   

F 2019-00036 2.3.9.4, Programområde 1 

 

41. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

20200206 (05/2020) 

F 2020-00001  2.3.1.1, Programområde 1  

 

42. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

20191219 (189/2019) 

F 2020-00002  2.3.1.1, Programområde 1 

 

43. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20200205 (03/2020) 

F 2020-00011  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, anställningsvillkor, ersättningar –  

20200127 (04/2020) 

F 2020-00012  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 –  

20200224 (11/2020) 

F 2020-00019  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 –  

20200225 (14/2020) 

F 2020-00024  2.3.1.25, Programområde 1 

 

47. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  
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etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20200225 (13/2020) 

F 2020-00025  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 –  

20200221 (09/2020) 

F 2020-00015  2.3.1.3, Programområde 1 

 

49. Löneinplaceringsbeslut 20200102-20200224 (0001--0542/2020)  

F 2020-00035 2.3.6.1, Programområde 1 

 

50. Förhandlingar och överenskommelse om för mycket  

utbetald lön 20200131 (07/2020) 

F 2020-00010  2.3.6.25, Programområde 1 

 

51. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensions- 

förmåner enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  

20200131 (001--017/20) 

F 2020-00037 2.3.9.4, Programområde 1 

 

               

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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