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Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00367 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-05-06 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20180824 (69/2018)  

Dnr: F 2018-00107,  2.3.1.1, Programområde 1 

 

2. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän –  20181214 (91/2018) 

Dnr: F 2018-00144  2.3.1.1, Programområde 1 

 

3. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20181214 (92/2018) 

Dnr: F 2018-00140  2.3.1.1, Programområde 1 

 

4. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20190109 (24/2019) 

Dnr: F 2018-00147  2.3.1.1, Programområde 1 

 

5. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20190109 (25/2019) 

Dnr: F 2018-00148  2.3.1.1, Programområde 1 
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6. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20190114 (1/2019) 

Dnr: F 2019-00006  2.3.1.1, Programområde 1 

 

7. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20190207 (7/2019) 

Dnr: F 2019-00019  2.3.1.1, Programområde 1 

 

8. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal respektive beslut  

om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlings- 

ärenden som delegerats till tjänstemän – 20190308 (22/2019) 

Dnr: F 2019-00012  2.3.1.1, Programområde 1 

 

9. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20181018 (78/2018) 

Dnr: F 2018-00143  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 –  

20190128 (3/2019) 

Dnr: F 2019-00014  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 –  

20190124 (4/2019) 

Dnr: F 2019-00015  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 –  

20190214 (9/2019) 

Dnr: F 2019-00023  2.3.1.25, Programområde 1 
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13. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20190214 (10/2019) 

Dnr: F 2019-00022  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 –  

20190201 (11/2019) 

Dnr: F 2019-00021  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 –  

20190219 (12/2019) 

Dnr: F 2019-00025  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 –  

20190219 (13/2019) 

Dnr: F 2019-00026  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 –  

20190219 (17/2019) 

Dnr: F 2019-00030  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 –  

20190219 (18/2019) 

Dnr: F 2019-00031  2.3.1.25, Programområde 1 
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19. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20190218 (19/2019) 

Dnr: F 2019-00036  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 –  

20190228 (20/2019) 

Dnr: F 2019-00037  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 –  

20190311 (21/2019) 

Dnr: F 2019-00038  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, anställningsvillkor, ersättningar –  

20190314 (23/2019) 

Dnr: F 2019-00033  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 –  

20181212 (89/2018) 

Dnr: F 2018-00160  2.3.1.3, Programområde 1 

 

24. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20180927 (90/2018) 

Dnr: F 2018-00161  2.3.1.3, Programområde 1 
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25. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20181211 (5/2019) 

Dnr: F 2019-00016  2.3.1.3, Programområde 1 

 

26. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20181218 (6/2019) 

Dnr: F 2019-00017  2.3.1.3, Programområde 1 

 

27. Förhandlingar som  leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

20190211 (8/2018) 

Dnr: F 2019-00020  2.3.1.3, Programområde 1 

 

28. Löneinplaceringsbeslut 20190101-20190319  

(0001-0972/2019) 

F 2019-00044 2.3.6.1, Programområde 1 

 

29. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av pensions- 

förmåner enligt gällande avtal och/eller äldre pensionsavtal  

20190131 (001—023/19), 20190228 (024—049/19)  

Dnr: F 2019-00045 2.3.9.4, Programområde 1 

 

30. Tilldelningsbeslut Rekryteringskonsulter   (bil.) 

Dnr 2018-00083IN 

 

31. Tilldelningsbeslut Storkökskemikalier och service (bil.) 

Dnr 2018-00088IN 

 

32. Tilldelningsbeslut Livsmedel Frukt och grönt   (bil.) 

Dnr 2018-00033IN,  

 

33. Tilldelningsbeslut Livsmedel Kött och chark   (bil.) 

Dnr 2018-00032IN,  

 

34. Tilldelningsbeslut Livsmedel Grossist   (bil.)  

Dnr 2018-00031IN,  

 



Borås Stad 
  Sida 

6(6) 

 

 

35. Återkallelse av tilldelningsbeslut del e Rekryteringskonsulter  (bil.) 

Dnr 2018-00083IN,  

 

36. Tilldelningsbeslut del e Rekryteringskonsulter   (bil.) 

Dnr 2018-00083IN, 

 

               

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 






























