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8. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2021-10-19(165/2021) 
Dnr F 2021-00157    2.3.1.1, Programområde 1 
 

9. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2021-11-04 (04/2022) 
Dnr F 2021-00211    2.3.1.1, Programområde 1 

 
10. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2021-12-13 (172/2021) 
Dnr F 2021-00275    2.3.1.1, Programområde 1 
 

11. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-01-14 (1/2022) 
Dnr F 2022-00004    2.3.1.1, Programområde 1 

 
12. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-01-24 (6/2022) 
Dnr F 2022-00005    2.3.1.1, Programområde 1 
 

13. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-01-31 (03/2022) 
Dnr F 2022-00012    2.3.1.1, Programområde 1 

 
14. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-02-14 (05/2022) 
Dnr F 2022-00022    2.3.1.1, Programområde 1 
 

15. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-03-21 (13/2022) 
Dnr F 2022-00034   2.3.1.1, Programområde 1 
 

16. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-03-29 (14/2022) 
Dnr F 2022-00035    2.3.1.1, Programområde 1 
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17. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-05 (16/2022) 
Dnr F 2022-00040    2.3.1.1, Programområde 1 
 

18. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-05 (17/2022) 
Dnr F 2022-00041    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 – 2022-04-05 (18/2022) 
Dnr F 2022-00042    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 – 2022-04-06 (19/2022) 
Dnr F 2022-00044    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 – 2022-04-06 (20/2022) 
Dnr F 2022-00045    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 – 2022-04-06 (21/2022) 
Dnr F 2022-00046    2.3.1.1, Programområde 1 
 

23. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-06 (22/2022) 
Dnr F 2022-00047    2.3.1.1, Programområde 1 
 

 
24. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-05- (23/2022) 
Dnr F 2022-00048    2.3.1.1, Programområde 1 
 

25. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-06 (24/2022) 
Dnr F 2022-00049    2.3.1.1, Programområde 1 
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26. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-07 (25/2022) 
Dnr F 2022-00050    2.3.1.1, Programområde 1 
 

27. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-07 (26/2022) 
Dnr F 2022-00051    2.3.1.1, Programområde 1 
 

28. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-07 (29/2022) 
Dnr F 2022-00058    2.3.1.1, Programområde 1 
 

29. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-06 (30/2022) 
Dnr F 2022-00059   2.3.1.1, Programområde 1 
 

30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-12 (32/2022) 
Dnr F 2022-00060    2.3.1.1, Programområde 1 
 

31. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-06 (33/2022) 
Dnr F 2022-00062    2.3.1.1, Programområde 1 
 

32. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-20 (35/2022) 
Dnr F 2022-00064    2.3.1.1, Programområde 1 
 

33. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-27 (37/2022) 
Dnr F 2022-00066    2.3.1.1, Programområde 1 
 

34. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-27 (36/2022) 
Dnr F 2022-00067   2.3.1.1, Programområde 1 
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35. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-27 (38/2022) 
Dnr F 2022-00068    2.3.1.1, Programområde 1 
 

36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-27 (39/2022) 
Dnr F 2022-00069    2.3.1.1, Programområde 1 
 

37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-27 (40/2022) 
Dnr F 2022-00070    2.3.1.1, Programområde 1 
 

38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-04-27 (41/2022) 
Dnr F 2022-00072    2.3.1.1, Programområde 1 

 
39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 

kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-05-11 (42/2022) 
Dnr F 2022-00073    2.3.1.1, Programområde 1 
 

40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-05-17 (43/2022) 
Dnr F 2022-00075    2.3.1.1, Programområde 1 
 

41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, 
kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till 
tjänstemän – 2022-05-12 (46/2022) 
Dnr F 2022-00079    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 – 2022-06-07 (47/2022) 
Dnr F 2022-00080    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 – 2021-10-26 (146/2021) 
Dnr F 2021-00159    2.3.1.25, Programområde 1 
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44. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2021-11-29 (163/2021) 
Dnr F 2021-00236    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 – 2022-02-01(2/2022) 
Dnr F 2022-00011   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 – 2022-02-25 (8/2022) 
Dnr F 2022-00026    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 – 2022-03-07 (09/2022) 
Dnr F 2022-00032    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 – 2022-03-07 (10/2022) 
Dnr F 2022-00033    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 – 2022-04-01 (15/2022) 
Dnr F 2022-00038    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 – 2022-04-11 (31/2022) 
Dnr F 2022-00061    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, 
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anställningsvillkor, ersättningar – 2022-04-26 (49/2022) 
Dnr F 2022-00065    2.3.1.25, Programområde 1 

 
52. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 2022-05-31 (45/2022) 
Dnr F 2022-00078    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 – 
2021-11-16 (148/2021) 
Dnr F 2021-00219   2.3.1.3, Programområde 1 
 

54. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 
2021-11-16 (151/2021) 
Dnr F 2021-00222    2.3.1.3, Programområde 1 
 

55. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 
2021-11-16 (162/2021 
Dnr F 2021-00231    2.3.1.3, Programområde 1 
 

56. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i samråd med 
berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 
anställningsvillkor, ersättningar – 
2021-11-22 (166/2021) 
Dnr F 2021-00257    2.3.1.3, Programområde 1 

 
57. Löneplaceringsbeslut 

2022-01-01 – 2022-06-20 (1--2239/2022) 
Dnr F 2022-00087    2.3.6.1, Programområde   

 
58. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner 

enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  
2021-10-31—2021-12-31 (223--285/21),  
F 2022-00085 2.3.9.4, Programområde 1 
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59. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner 
enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  

      2022-01-31—2022-05-31 (001--139/22) 
F 2022-00086 2.3.9.4, Programområde 1 

 
60. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 11 2022) -  

Delegation för likviditetsfrågor, förnyelse av borgen                        (bil.) 
Dnr 2022-00008 

61. Delegationsbeslut Rivning av flerfamiljsbostad del av Druvefors 1:1, 
Lillåvägen 10 
Dnr 2022-00018 

 
               

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 




























