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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00091 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsärenden 2023-02-20 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 2 2023) - Delegation för 

förnyelse av borgen 

Dnr 2023-00008 

 

2. 8-14/2022 Delegationsbeslut: Yttrande om hemvärnsmän 

Dnr 2022-00007 

 

3. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 1 2023) - Delegation för 

likviditetsfrågor, upptagande av lån 

Dnr 2023-00008 

 

4. Förlängning av markanvisningsavtal Almås Plats, del av Parkstaden 1:1 

Dnr 2023-00068 

 

5. Delegationsbeslut Rivning av bostadshus på fastigheten Torpa-Hestra 

4:5, Alingsåsvägen 127 

Dnr 2022-00018 

 

6. 1-6/2023 Delegationsbeslut: Yttrande om hemvärnsmän 

Dnr 2023-00007 

 

7. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-08-12 (051/2022) 

Dnr 2022-00090 

 

8. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-08-30 (056/2022) 
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Dnr 2022-00097 

 

9. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-09-02 (060/2022) 

Dnr 2022-00101 

 

10. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-11-16 (117/2022) 

Dnr 2022-00172 

 

11. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-11-22 (118/2022) 

Dnr 2022-00173 

 

12. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-06 (119/2022) 

Dnr 2022-00174 

 

13. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-06 (147/2022) 

Dnr 2022-0211 

 

14. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-07 (151/2022) 

Dnr 2022-00215 

 

15. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-08 (148/2022) 

Dnr 2022-00212 

 

16. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-08 (153/2022) 

Dnr 2022-00217 

 

17. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-08 (158/2022) 
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Dnr 2022-00221 

 

18. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-15 (152/2022) 

Dnr 2022-00216 

 

19. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-15 (156/2022) 

Dnr 2022-00218 

 

20. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-16 (157/2022) 

Dnr 2022-00220 

 

21. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-16 (159/2022) 

Dnr 2022-00225 

 

22. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-16 (161/2022) 

Dnr 2022-00226 

 

23. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2022-12-19 (150/2022) 

Dnr 2022-00214 

 

24. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som 

delegerats till tjänstemän – 2023-01-18 (165/2022) 

Dnr 2023-00004 

 

25. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-08-12 (050/2022) 

Dnr 2022-00089 

 

26. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 



Borås Stad 
  Sida 

4(10) 

 

 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-09-12 (061/2022) 

Dnr 2022-00076 

 

27. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-24 (064/2022) 

Dnr 2022-00111 

 

28. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-25 (110/2022) 

Dnr 2022-00160 

 

29. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-25 (111/2022) 

Dnr 2022-00161 

 

30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-25 (0114/2022) 

Dnr 2022-00163 

 

31. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (069/2022) 

Dnr 2022-00119 

 

32. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (070/2022) 

Dnr 2022-00120 

 

33. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (71/2022) 

Dnr 2022-00121 
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34. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (072/2022) 

Dnr 2022-00122 

 

35. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (073/2022) 

Dnr 2022-00123 

 

36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (074/2022) 

Dnr 2022-00124 

 

37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (075/2022) 

Dnr 2022-00125 

 

38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (076/2022) 

Dnr 2022-00126 

 

39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (077/2022) 

Dnr 2022-00127 

 

40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (078/2022) 

Dnr 2022-00128 

 

41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (079/2022) 
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Dnr 2022-00129 

 

42. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (080/2022) 

Dnr 2022-00130 

 

43. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (081/2022) 

Dnr 2022-00131 

 

44. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (082/2022) 

Dnr 2022-00132 

 

45. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (083/2022) 

Dnr 2022-00133 

 

46. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (084/2022) 

Dnr 2022-00134 

 

47. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (085/2022) 

Dnr 2022-00135 

 

48. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (086/2022) 

Dnr 2022-00136 

 

49. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 



Borås Stad 
  Sida 

7(10) 

 

 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (087/2022) 

Dnr 2022-00137 

 

50. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (088/2022) 

Dnr 2022-00138 

 

51. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (089/2022) 

Dnr 2022-00139 

 

52. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (090/2022) 

Dnr 2022-00140 

 

53. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (091/2022) 

Dnr 2022-00141 

 

54. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (092/2022) 

Dnr 2022-00142 

 

55. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (093/2022) 

Dnr 2022-00143 

 

56. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (094/2022) 

Dnr 2022-00144 
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57. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (095/2022) 

Dnr 2022-00145 

 

58. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (096/2022) 

Dnr 2022-00146 

 

59. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (097/2022) 

Dnr 2022-00147 

 

60. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (098/2022) 

Dnr 2022-00148 

 

61. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (099/2022) 

Dnr 2022-00149 

 

62. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (100/2022) 

Dnr 2022-00150 

 

63. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (101/2022) 

Dnr 2022-00151 

 

64. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (102/2022) 
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Dnr 2022-00152 

 

65. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (103/2022) 

Dnr 2022-00153 

 

66. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (104/2022) 

Dnr 2022-00154 

 

67. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (105/2022) 

Dnr 2022-00155 

 

68. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (106/2022) 

Dnr 2022-00156 

 

69. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (107/2022) 

Dnr 2022-00157 

 

70. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (108/2022) 

Dnr 2022-00158 

 

71. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 

berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (109/2022) 

Dnr 2022-00159 

 

72. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med 
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berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-inplaceringar, 

anställningsvillkor, ersättningar – 2022-10-26 (112/2022) 

Dnr 2022-00162 

 

73. Löneplaceringsbeslut 2022-06-30 – 2022-12-30 (2240--3889/2022) 

Dnr 2022-00013 

 

74. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensionsförmåner 

enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal 2023-01-23 (229--

298/22) 

Dnr 2023-00012            

  

 

 

 

               

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens Ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med 

undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och 

rivningar av principiell betydelse 

Delegationsart 

Svar på begäran från Lokalförsörjningsnämnden om rivning av bostadshus på 

fastigheten Torpa-Hestra 4:5, Alingsåsvägen 127. 

C4 Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av 

byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse. 

Beslut 

Bostadshuset på fastigheten Torpa-Hestra 4:5, Alingsåsvägen 127, ska rivas. 

Sammanfattning 

Bostadshuset har varit uthyrt sedan 1995 och fram till 2021, sedan dess har 
huset stått tomt. Husets tekniska livslängder har passerat och det krävs 
totalrenovering samt sanering för att kunna användas som bostad igen. 
 
Då Lokalförsörjningsförvaltningen inte har kunnat hitta något 
användningsområde för huset, har det i samråd med Mark- och 
exploateringsavdelningen utretts om det går att ändra detaljplanen så att huset 
går att sälja som bostad.  
 
Ändring av detaljplan är inte möjlig så alternativen är rivning eller fortsatt 
uthyrning. Lokalförsörjningsförvaltningen föreslår, mot ovan bakgrund att 
huset rivs. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Maria Andrén    Elisabeth Eickhoff 
Handläggare    Delegat 
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