Utskriftsdatum: 2022-06-02

Beslutsdatum

Ärendets namn

Diarienummer

Delegeringsnummer

Delegeringsbeskrivning

Lagrum

Delegat

2022-05-30

Begäran om utlämnande av
allmän handling

AMF 2022/546-3

1.1

Beslut om att inte
lämna ut handling
eller belägga
handling med
sekretess

Tryckfrihetsf Stabsörordningen /Avdelningschef,
(SFS
Enhetschef/Rektor
1949:105) 2
kap 12-14
§§, Offentli

2022-05-31

Begäran om utlämnande av
allmän handling

AMF 2022/550-2

1.1

Beslut om att inte
lämna ut handling
eller belägga
handling med
sekretess

Tryckfrihetsf Stabsörordningen /Avdelningschef,
Enhetschef/Rektor
(SFS
1949:105) 2
kap 12-14
§§, Offentli

2022-05-18

Remiss av Förslag till
allmänna råd om betyg och
prövning, KS 2022/552

AMF 2022/502-3.1

1.33

Svara på remisser
från
kommunstyrelsen
eller från
andra nämnder eller
organisationer där
remisstiden är alltför
kort för att medge
nämndbehandling
och där uppskov inte
medges.

Förvaltningschef

2022-05-23

Remiss av Förslag till ändring i AMF 2022/503-3.1
Skolverkets förskrifter
(SKOLFS 2011:196) om vilka
kurser enligt kurs-planer som
motsvaras av kurser enligt
ämnesplaner och får ingå i en
gymnasieexamen, KS
2022/562

1.33

Svara på remisser
från
kommunstyrelsen
eller från
andra nämnder eller
organisationer där
remisstiden är alltför
kort för att medge
nämndbehandling
och där uppskov inte
medges.

Förvaltningschef

2022-06-01

Avrop gällande bevakningsoch larmcentraltjänster,
Vuxenutbildningscentrum

AMF 2022/479-1

2.12 c

Upphandling eller
avrop av rutinmässig
beskaffenhet för
verksamhetens
behov av varor och
tjänster inom
beloppsgränsen 1,0
mnkr med avtalstid
upp till ett år.

Lag om
Verksamhetschef
offentlig
upphandling
(SFS
2016:1145)

2022-03-18

Vidaredelegation av
beslutanderätt i
stadsövergripande
upphandlingar Samlingsärende 2022

AMF 2022/243-4

2.13

Beslut att godkänna
att annan nämnd i
staden genomför
upphandling för
verksamhetens
löpande behov av
varor och tjänster för
arbetsmarknadsnämn
dens räkning.

Lag om
Förvaltningschef
offentlig
upphandling
(SFS
2016:1145)

2022-04-21

Vidaredelegation av
beslutanderätt i
stadsövergripande
upphandlingar Samlingsärende 2022

AMF 2022/243-5

2.13

Beslut att godkänna
att annan nämnd i
staden genomför
upphandling för
verksamhetens
löpande behov av
varor och tjänster för
arbetsmarknadsnämn
dens räkning.

Lag om
Förvaltningschef
offentlig
upphandling
(SFS
2016:1145)

2022-05-19

Tjänsteresa till Bryssel,
Belgien den 31 maj - 2 juni
2022 - Möte med Eurocities
samt slutkonferens för
projektet FOCUS

AMF 2022/536-1

3.14 c

Resor i tjänsten
utanför Norden för
övrig personal

Förvaltningschef

2022-05-30

Tjänsteresa till Fuenlabrada,
Spanien och Bologna, Italien
den 26/27 juni – 30 juni 2022,
URBELAC-nätverket

AMF 2022/537-1

3.14 c

Resor i tjänsten
utanför Norden för
övrig personal

Förvaltningschef

2022-05-30

Tjänsteresa till Fuenlabrada,
Spanien och Bologna, Italien
den 26/27 juni – 30 juni 2022,
URBELAC-nätverket

AMF 2022/538-1

3.14 c

Resor i tjänsten
utanför Norden för
övrig personal

Förvaltningschef

