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Kommunstyrelsen

2018-04-10

Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-12.05, 13.00-14.25

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Ann Willsund, kommundirektör
Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare
Charlotta Rasmusson, HR- administrativ chef, § 69
Sara Malmgren, controller, § 75 och § 82
Åsa Bejvall, ekonomichef, § 75 och § 82
Anders Andersson, planhandläggare, § 83
Bengt Johansson, mark- och exploateringschef, § 69
Peter Asterberg, projektledare infrastruktur, §§ 77-78, 84
Daniel Jonsson, teknisk chef, §§ 77-78, 84
Jens Olsén, VA/Fjärrvärmechef, §§ 77-78,84

Justerare

Bength Andersson

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga fredagen den 13 april 2018

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 67-85

Ann-Charlott Karlsson
Ordförande

Henrik Yngvesson
Justerare

Bength Andersson
TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla.
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§ 67

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Bength Andersson utses att justera dagens protokoll, fredagen den
13 april 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-04-10

§ 68

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Utsänd kallelse, där ärende 13 utgår, ärende 15 och 16 hänskjuts till nästa
kommunstyrelsemöte samt två extra ärenden, godkänns som dagordning för
mötet.
Ärende som utgår

13. Tilldelningsbeslut elentreprenad Mörbylånga vattenverk.
Utgår till nästa kommunstyrelse

15. Val av ledamot i kommunledningsutskottet efter Eva Öberg (MP).
16. Val av ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter Eva Öberg (MP).
Extra ärenden

1. Tilläggsäskande i investeringsbudget 2019 – Nytt vattenverk i
Mörbylånga.
2. Överförmyndarverksamheten – framtida organisation.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 69

2018-04-10

Dnr 2018/000001 105

Meddelanden och information
MBL-information
Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL
§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista.
Uppföljning
Uppföljningsblanketten daterad den 10 april 2018 redovisades.
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 3 april 2018.
Verksamhetsstöd
Charlotta Rasmusson, HR- administrativ chef informerade om innehåll och
vad som är på gång inom de olika verksamhetsområdena HR; lön; kommunikation; kansli; servicecenter; risk och säkerhet.
Charlotta informerade om arbetsmiljöenkäten som har gått ut till 1 213 medarbetare varav 923 har svarat. Den sammanställda slutredovisningen med
kommentarer kommer att delges kommunstyrelsen.
Informerade även kort om innehållet i Mörbylånga Akademien.
Ny ekonomichef
Åsa Bejvall, ekonomichef, från och med den 9 april 2018, presenterade sig
för kommunstyrelsen.
Linje 104
Bengt Johansson, mark och exploateringschef informerade om linje 104,
Vickleby, som KLT har kört på uppdrag av kommunen i två år. Då det varit
för få passagerare så vill KLT dra in linjen. Till nästa kommunstyrelse
kommer KLT att informera om linjen.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 70

2018-04-10

Dnr 2018/000002 101

Redovisning av uppdrag
Beslutsunderlag
Rapport på uppdrag beslutade av kommunstyrelsen daterad den 19 mars
2018. (dnr 2018/000002-101)
Rapport på uppdrag beslutade av kommunfullmäktige daterad den 28 mars
2018. (dnr 2018/000151-101)
Redovisning - Utforma markområdena mellan Kamerala villan och Zokker
till skatepark. (dnr 2017/001060-829)
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av information och sammanställningen på uppdrag
och verkställda beslut
2. Redovisning om att utforma markområdena mellan Kamerala villan och
Zokker till skatepark, godkänns.
_____

Expedieras till:
Eleonor Rosenqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 71

2018-04-10

Dnr 2018/000499 026

Återkoppling Cesam
Sammanfattning av ärendet
Ann Willsund, kommundirektör informerade om Cesam och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Representanter för Cesam träffas fyra gånger per år
och består av arbetsgivaren genom kommundirektören och arbetstagaren
genom fackliga representanter. Nästa träff är den 21 maj 2018. Protokoll från
Cesam kommer att meddelas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 72

2018-04-10

Dnr 2018/000449 040

Kontrollrapport för internkontroll 2018
Sammanfattning av ärendet
Enligt den internkontrollplan som antogs 2017-12 så gäller planen för internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2018. Enligt planen
ska processen styrning och ledning följas upp i mars. Kontrollmomentet
handlar om att kontrollera att egna mål för verksamheten är satta i respektive
verksamhets arbetsplan och att det också är beskrivet hur målen ska följas
upp och att aktiviteter finns för hur verksamheten förväntas uppnå målen.
Ann Willsund föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Internkontrollplan daterad den 9 november 2017.
Kontrollrapport barn- och ungdom utförd den 8 mars 2018.
Kontrollrapport teknisk affärsverksamhet utförd den 9 mars 2018.
Kontrollrapport vård och omsorg utförd den 9 mars 2018.
Kontrollrapport näringsliv och världsarv utförd den 12 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Styrelsen har tagit del av kontrollrapporterna för internkontroll 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

2018-04-10

Dnr 2018/000065 007

Svar på Uppföljning - Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en uppföljning
av en tidigare genomförd granskning, år 2016 av kommunstyrelsens
investeringsplanering.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport inkommen den 9 januari 2018.
Yttrande daterad den 10 maj 2016.
Yttrande daterad den 6 februari 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 8 februari 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 14 februari 2018.
Kommunstyrelsens § 51/2018, återremiss.
Förslag till beslut på mötet
Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att ärendet går vidare till kommunfullmäktige för information.
Beslutsgång
Ordföranden hör med kommunstyrelsen om de kan besluta enligt kommunledningsutskottets förslag och finner att de beslutar detsamma.
Vidare hör ordföranden om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Matilda
Wärenfalks tilläggsyrkande och finner att tilläggsyrkandet bifalles.
Kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande daterat den 6 februari 2018, antas och överlämnas till
revisorerna.
2. Revisionsrapport - Uppföljning av granskning av kommunstyrelsens
investeringsplanering med yttrandet går vidare till kommunfullmäktige
för information.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
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§ 74

Dnr 2017/000930 133

Svar på Medborgarförslag - Stoppa utflyttningarna av
asylsökande ungdomar
Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag som inkommit till kommunen den 7 augusti 2017
föreslås att kommunen stoppar utflyttningarna av asylsökande ungdomar.
Förslaget eller önskemålet som framförs i medborgarförslaget är att
kommunen för sin del sätter sig i samtal med de ideella och engagerade
frivilliga som aktiverat sig i frågan.
Detta för att inblandade kommuner tillsammans med dem ska kunna nå fram
till en lösning som innebär att det blir möjligt för de utsatta asylsökande
ungdomarna att kunna bo kvar i den miljö där de vant sig att bo samt att de
därmed också ska kunna behålla det positiva umgänge de lyckats erhålla.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, inkommit den 7 augusti 2017.
Kommunfullmäktiges § 109, den 29 augusti 2017.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 november 2017.
Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 15 mars 2018.
Förslag till beslut på mötet
Matilda Wärenfalk (S) yrkar på att ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen avslår yrkandet, yrkar Matilda Wärenfalk (S)
bifall till medborgarförslaget.
Eva Folkesdotter Paradis (M) yrkar bifall till vård och omsorgsutskottets
förslag, samt att ärendet ska avgöras idag.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 11.55-12.00.
Beslutsgång
Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen
eller av kommunfullmäktige och finner att ärendet ska beslutas av kommunstyrelsen.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för beslut i kommunstyrelsen.
Nej-röst för beslut i kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-04-10

Omröstningsresultat
Ja

Nej

Eva Folkesdotter Paradis (M)
Ulrik Brandén (M)
Agneta Stjärnlöf (M)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Monika Löfvin Rosén (C)
Jeanette Lindh (KD)
Anne Oscarsson (SD)
Henrik Yngvesson (M)

Matilda Wärenfalk (S)
Bength Andersson (S)
Mattias Nilsson (S)
Kristina Sjöström (S)
Elisabeth Cima Kvarneke (V)

8 ja-röster och 5 nej-röster.
Beslutsgång
Vidare ställer ordföranden vård- och omsorgsutskottets förslag mot Matilda
Wärenfalks (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt vårdoch omsorgsutskottets förslag.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för vård- och omsorgsutskottets förslag.
Nej-röst för Matilda Wärenfalks (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ja

Nej

Eva Folkesdotter Paradis (M)
Ulrik Brandén (M)
Agneta Stjärnlöf (M)
Anna-Kajsa Arnesson (C)
Monika Löfvin Rosén (C)
Jeanette Lindh (KD)
Anne Oscarsson (SD)
Henrik Yngvesson (M)

Matilda Wärenfalk (S)
Bength Andersson (S)
Mattias Nilsson (S)
Kristina Sjöström (S)
Elisabeth Cima Kvarneke (V)

8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen saknar
resurser i form av ekonomiska medel samt tillgång till bostäder som kan
möjligöra för ungdomarna att erhålla en framtida etablering och
integrering i kommunen.
Reservation
Matilda Wärenfalk (S), Bength Andersson (S), Mattias Nilsson (S), Kristina
Sjöström (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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_____

Expedieras till:
barbrokarlsso85@hotmail.com
M-verksamheten

Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 12.05-13.00.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 75

2018-04-10

Dnr 2018/000332 346

Villkor för delbetalning av anläggningsavgiften vid VAanslutning
Sammanfattning av ärendet
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) medger att en anläggningsavgift under vissa förutsättningar får delbetalas. Det har under en tid funnits
efterfrågan och behov av att ta fram specifika villkor för hur en sådan delbetalning av anläggningsavgiften ska administreras.
Sara Malmgren, controller föredrar ärendet och meddelar att i dokumentet
under rubriken inledning har näst sista stycket strukits.
Beslutsunderlag
Policy, villkorsbilaga till ABVA 07, daterad den 20 februari 2018.
Tjänsteskrivelse, daterad den 20 februari 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Villkor för delbetalning av anläggningsavgiften vid VA-anslutning antas.
Villkoren kopplas som en bilaga till ABVA 07.
_____

Expedieras till:
Författningssamling
Ekonomi
Teknisk affärsverksamhet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dokumentansvarig
Jonas Jansson, 0485-471 25
jonas.jansson@morbylanga.se
Handbok

1(3)

Datum

Dnr

2018-04-10

2018/000332-346

Beslutande

Beteckning

Kommunstyrelsens § 75
2018-04-10

Villkorsbilaga

Giltighetstid

Aktualitetsprövning/revidering senast

2018-04-20 – 2022-12-31

Årligen

Dokumentkategori

Dokumentkoppling

ABVA 07

Villkorsbilaga till ”Allmänna bestämmelser för användande av Mörbylånga
kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ABVA 07, gällande
delbetalning av anläggningsavgiften
vid VA-anslutning

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-10

2018/000332-346

2(3)

Inledning
Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avloppsvattenhantering. När sådana tjänster tillhandahålls
genom en kommunal VA-anläggning är de allmänna vattentjänster. Lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar rättsförhållandet mellan
huvudmannen för den kommunala VA-anläggningen och fastighetsägare
som använder denna anläggning. Med VA-anläggning avses en anläggning
som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus
eller annan bebyggelse.
För fastighetsägare som inte har möjlighet att själva finansiera anläggningsavgiften för vattentjänster genom till exempel eget kapital eller banklån kan
kommunen erbjuda att en anläggningsavgift får delbetalas.
Förutsättningarna för delbetalning utgår från bestämmelser i lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster 36 §. Av bestämmelserna framgår att
en anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en
viss tid, som längst 10 år, om
1. Avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft
och andra omständigheter.
2. Fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas.
3. Fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
För att kommunen ska vara skyldig att upprätta en avbetalningsplan för
anläggningsavgiften så krävs det att avgiften är betungande med hänsyn till
fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Denna regel
avser endast privatpersoner och endast fastighetsägare som inte ska betala
avgiften i samband med nybyggnation av bostadsfastighet.
Enligt propositionen (2005/06:78) till vattentjänstlagen så är denna regel
tänkt att användas mycket restriktivt, eftersom både fastighetens ekonomiska
bärkraft ska vara låg samtidigt som fastighetsägaren också har en låg
betalningsförmåga.
Villkor för delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning
Förutsättningar för delbetalning

Delbetalning beviljas endast om annan finansiering inte är möjlig.
Kommunen kan komma att bevilja delbetalning för hela eller del av
anläggningsavgiften. Finns det flera ägare till fastigheten ska samtliga
delägare stå som solidariskt betalningsansvariga för skulden.
Ansökan

Fastighetsägare ska lämna efterfrågade uppgifter i kommunens formulär för
ansökan om delbetalning.
Fastighetsägare ska skriftligt styrka att banklån för anläggningsavgiften inte
har beviljats.
Betryggande säkerhet i form av pantbrev i fastigheten eller annan godtagbar
säkerhet, ska ställas till kommunens förfogande. Pantbrevet ska vara inom
högst 85 procent av fastighetens marknadsvärde. Kommunen fastställer

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-10

2018/000332-346

3(3)

värdet vilket i normala fall är det samma som det marknadsvärde som
banken har utgått ifrån i den inledande ansökan om banklån om det inte finns
skäl för annan bedömning. Om betryggande säkerhet inte kan lämnas medges inte delbetalning.
Kommunens handläggning

Kommunen gör utifrån ovanstående uppgifter en bedömning om möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda.
Kommunen förbehåller sig rätten att begära en kreditupplysning på fastighetsägaren/fastighetsägarna.
Kommunen kan avslå en ansökan om delbetalning om fastighetsägarens/
fastighetsägarnas betalningsförmåga bedöms vara osäker.
En särskild avbetalningsplan inklusive fastighetsägarens/fastighetsägarnas
betalningsåtagande ska upprättas och undertecknas av parterna.
Beslut om att bevilja delbetalning fattas av kommunstyrelsen.
Ränta och avgifter

Ränta för skulden är referensräntan + 2 procent. Ränta betalas kvartalsvis.
Referensräntan uppdateras varje halvårsskifte av Riksbanken och uppgick
per den 1 juli 2017 till -0,5 procent.
Ränta vid delbetalning bestäms av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 36 §. Ränta ska utgå enligt 5 § räntelagen (1975:635). Ränta ska
betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första
delbeloppet förfaller till betalning till dess att betalning sker.
På delbelopp som har förfallit till betalning ska dröjsmålsränta betalas enligt
6 § räntelagen (1975:635) från delbeloppets förfallodag till dess att betalning
sker. Dröjsmålsräntan uppgår till referensränta + 8 procent. Uppläggningsavgift, eventuella faktureringsavgifter och aviavgifter samt kostnad för
pantbrev, betalas av fastighetsägaren.
Återbetalning

Hela anläggningsavgiften ska vara betald inom tio år.
Om fastigheten överlåts, helt eller delvis, till annan ägare ska hela det då
resterande skuldbeloppet betalas till kommunen senast på den dag som
bestämts för överlåtelsen. Kommunen återlämnar då samtidigt avbetalningsplan och pantbrev.
Fastighetsägaren har rätt att betala hela skulden utan någon tillkommande
avgift, vid vilken tidpunkt som helst under betalningstiden.
Om avbetalningsbeloppet, skuldränta och fakturerings-/aviavgifter inte
betalas enligt gällande plan och efter normal påminnelsehantering, upphör
avbetalningsplanen i sin helhet att gälla och hela den återstående skulden
förfaller till omedelbar betalning. Dröjsmålsränta ska erläggas enligt 6 §
räntelagen (1975:635).
Tvist

Tvister angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed
sammanhängande rättsförhållenden ska avgöras av Kalmar tingsrätt.
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Dnr 2017/001261 002

Revidering 2 av kommunstyrelsens delegeringsordning
2018
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till revidering av delegeringsordningen har tagits fram för beslut.
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Inledande bestämmelser
Delegering och ren verkställighet

Gränsen mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet kan
inte dras med någon exakthet. Typiskt för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att den som fattar beslut måste göra vissa överväganden
och bedömningar, medan åtgärder som utgör ren verkställighet normalt inte
ger utrymme för val av olika lösningar. Dock kan även åtgärder som är att
betrakta som ren verkställighet innehålla ett visst mått av bedömningar.
I delegeringsordningen tas inte med ärenden som är ren verkställighet.
Exempel på sådana ärenden är inköp inom fastställda budgetramar där
kostnaden understiger gränsen för direktupphandling enligt LOU, fortbildning för personalen, beviljande av ledigheter som styrs av lagar eller avtal,
kortare anställningar med en varaktighet på högst tre månader eller s.k.
intermittenta anställningar.
När det gäller begäran om utlämnande av handlingar är det inte ett
delegeringsbeslut när man konstaterar att handlingen kan lämnas ut. Ett
delgeringsbeslut behöver endast fattas när begäran helt eller delvis avslås.
Beslut endast inom ramen för detaljbudget

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive
enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.
Delegat får inte fatta beslut som innebär ett överskridande av budget på
enhetsnivå.
Ärenden av principiell betydelse

Om ett ärende är av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen
ska beslutet fattas av nämnden. Varje delegat har ansvaret att bedöma om ett
ärende är av sådan karaktär att det ska överlämnas till nämnden för beslut.
Delegaten ansvarar också för att sådana ärenden verkligen överlämnas till
nämnden.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas denna bedömning i ärenden som gäller
myndighetsutövning mot enskilda.
Vidaredelegering

Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen ges kommundirektören rätt att
vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till kommundirektören.
En delegats närmaste chef har alltid rätt att fatta beslut i delegatens ställe,
utöver den/de ersättare som anges.
Returnera delegering

Om delegat på grund av jäv eller av annat skäl är förhindrad att fatta beslut
ska ärendet lämnas till närmaste chef för beslut. Om även denne är förhindrad att fatta beslut ska ärendet returneras till delegationsgivaren, vilket
för tjänstemän är kommundirektören. Om även kommundirektören är
förhindrad att fatta beslut ska kommundirektören returnera ärendet till
kommunstyrelsen.
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Chefsnivåer

Chef som är direkt underställd kommundirektören benämns sektionschef (S),
chef som är direkt underställd sektionschef benämns verksamhetsområdeschef (VOC) och chef som är direkt underställd VOC benämns enhetschef
(EC). Benämningen enhetschef inbegriper även rektor och förskolechef.
Ordförandens beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens
ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till 1:e vice ordföranden eller
vid förfall även för denne till 2:e vice ordförande, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande
inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. Rätten att fatta beslut gäller inte i de fall då det finns regler om
delegeringsförbud i speciallagstiftning.
Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökan och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:


besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av
delegatens beslut



avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av
delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegering ska återrapporteras till delegationsgivaren. När delegation lämnats av kommunstyrelsen direkt ska återrapportering ske till kommunstyrelsen. När delegation lämnats av kommundirektören
ska återrapportering ske till kommundirektören. Beslut som återrapporteras
till kommundirektören anmäls sedan till kommunstyrelsen.
Återrapportering av beslut ska ske på avsedd blankett.
När det gäller typer av beslut där det är orimligt att redovisa varje enskilt
beslut på rapportblanketten kan rapportering ske på annat sätt efter överenskommelse med kommunkansliet.
Fattade beslut får inte bli liggande utan ska löpande rapporteras till kommunkansliet.
Förkortningar
Delegat
Kommunledningsutskottet

Förkortning
KLU

Barn- och ungdomsutskottet

BU

Sociala utskottet

SU

Vård- och omsorgsutskottet

VU

Kommunstyrelsens ordförande

KSo

Kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande

KSo1

Kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande

KSo2

Delegat
Kommundirektör

Förkortning
KDIR

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

4(38)

Kommunledning
Allmänna ärenden
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Ersättare

A001

Beslut om användande av medel ur
styrelsens anslag för oförutsedda
kostnader till ett sammanlagt årsbelopp
om högst 500 tkr/år och högst
100 tkr/ärende

KLU

A002

Medfinansieringsbeslut EU-projekt

KLU

A003

Medfinansieringsbeslut som inte avser
EU-projekt

KLU

A004

Yttrande om kameraövervakning

KÖL 18 §

KLU

A005

Ärenden av brådskande art, där
kommunstyrelsens beslut inte kan
inväntas och där inte delegeringsförbud
enligt speciallagstiftning gäller
Kommunstyrelsens representation och
uppvaktningar

KL 6 kap. 39 §

KSo

KSo1/KSo2

KSo

KSo1/KSo2

A006
A007

Förtroendevaldas deltagande i kurser,
konferenser (kommunstyrelsen)

KSo

KSo1/KSo2

A008

Yttrande över tidtabeller för
kollektivtrafik

KSo

KSo1/KSo2

A009

Yttrande angående antagande av
hemvärnsmän och hävande av
hemvärnskontrakt

KSo

KSo1/KSo2

A010

Flaggning på kommunens flaggstänger

KSo

KSo1/KSo2

A011

Vidaredelegering av beslutanderätt

A012

Organisationsstruktur för
kommunstyrelsens förvaltning

KDIR

A013

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till allmän
förvaltningsdomstol, i ärenden där
beslut ursprungligen fattats på
delegation

KDIR

A014

Avge yttrande till statlig myndighet i
tillsynsärende och som inte är av
principiell betydelse oavsett hur
ärendet har initierats

KDIR

A015

Avge yttranden på remisser som inte är
av principiell betydelse

KDIR

HemF 5 §

KL 7 kap. 6 §

KDIR
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Allmänna ärenden
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A016

Avge yttranden till domstolar eller
andra myndigheter i ärenden inom sitt
verksamhetsområde som inte regleras
på annan plats i delegeringsordningen
och som inte är av principiell betydelse

A017

Beslut om huruvida tjänsteman är jävig

KL 6 kap. 30 §

KDIR

A018

Beslut om huruvida kommundirektören
är jävig

KL 6 kap. 30 §

KSo

A019

Befullmäktigande av ombud att föra
kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättning
av skilda slag.

KDIR

A020

Beslut om att utfärda fullmakter utöver
delegeringspunkt A019

KDIR

A021

Beslut om säkerhetsprövning och
placering i säkerhetsklass
Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen

SäkL

A023

Kommunkontorets öppethållande

FL 5 §

KDIR

A024

Beslut om utbildningsinsatser i arbetet
enligt lagen om skydd mot olyckor

LSO 3 kap. 14 §

KDIR

A025

Besluta om regler för kommunens
dokument- och ärendehantering

A026

Besluta om regler för kommunens
författningssamling

A027

Besluta om utformningen av
kommunens styrdokument

KDIR

A028

Besluta om när ett ärende är
färdigberett inför politisk behandling

KDIR

A022

Ersättare

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KL 8 kap. 13 §

KDIR

KSo1/KSo2
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Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A040

Beslut om sekretessmarkering

OSL 5 kap. 5 §

KDIR

A041

Beslut om helt eller delvis avslag på
begäran om utlämnande av allmän
handling samt uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande
till enskild

OSL 6 kap.17 §§

KDIR

A042

Beslut om polisanmälan angående brott
mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, skadegörelse
mm)

OSL 10 kap. 2 §

KDIR

A043

Beslut om polisanmälan angående
vissa brott mot underåriga samt vissa
grövre brott
Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter
i forskningssyfte
Prövning av att överklagande skett i
rätt tid samt avvisning av
överklagande, som kommit in för sent
Rätta redan fattat beslut, som
innehåller uppenbar oriktighet till följd
av skrivfel, räknefel eller liknande
förbiseende

OSL 10 kap. 21
och 23 §§

KDIR

SoL 12 kap. 6 §

KDIR

FL 24 §

KDIR

FL 26 §

KDIR

A047

Omprövning av beslut

FL 27 §

KDIR

A048

Omprövning av beslut efter överklagan

FL 28 §

KDIR

A049

Utse kontaktpersoner för arkiven inom
respektive verksamhetsområde

A050

Besluta om vem som ska vara
arkivansvarig

A051

Beslut om utlåning av arkivhandlingar

A052

Beslut om gallring av allmänna
handlingar utöver vad som framgår av
dokumenthanteringsplan

ArkivL 10 §

KDIR

A053

Besluta i frågor om tillsyn gentemot
hela kommunkoncernen när det gäller
arkivfrågor

ArkivL 7, 8 §§

KDIR

A054

Beslut om överlämnande och
övertagande av handlingar till
kommunarkivet

ArkivL 9, 14 §§

KDIR

A055

Beslut om kommunarkivets öppettider
och tillgänglighet

KDIR

A056

Beslut om regler och rutiner för
arkivvården inom kommunkoncernen

KDIR

A044

A045

A046

KDIR
ArkivL 4 §

KDIR
KDIR

Ersättare
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Ekonomi
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A070

Utdelning från donationsfonder
(stiftelser), där stadgar eller liknande
inte föreskriver att någon annan ska
besluta om utdelning

KLU

A071

Utse eller ändra beslutsattestanter

KDIR

A072

Yttrande i folkbokförings- och
taxeringsärenden

KDIR

A073

Bevakning i konkurs där kommunen
har ekonomiska intressen
Målsägartalan i brottmål, avseende
stöld eller skadegörelse på kommunens
egendom
Inkassering/indrivning samt ansökan
om betalningsföreläggande och
handräckning vid myndigheter och
domstolar samt andra åtgärder för
reglering av kommunens utestående
fordringar
Upptagande, konvertering, förlängning
och inlösen av lån som beslutats av
kommunfullmäktige och på
kommunens vägnar utfärda de
förbindelser som behövs
Placering av överskottslikviditet i
enlighet med kommunstyrelsens
anvisningar
Vid behov för kommunens räkning
uppta tillfälliga lån med en löptid av
högst ett år inom den beloppsram som
kommunfullmäktige bestämmer
Bevilja kommunens helägda bolag
krediter inom koncernkontosystemet
och den av kommunstyrelsen beslutade
totala ramen
Borgensåtaganden för
anslutningsavgift för VA
Placering av donationsmedel

KDIR

Avskrivning av sådana fordringar som
enligt gällande föreskrifter för
kommunens kravverksamhet inte ska
bli föremål för vidare
indrivningsåtgärder
Överenskommelse om reglering av
skador, då ersättningen inte överstiger
fem prisbasbelopp
Betalningsuppskov eller delbetalning
enligt Va-lagen
Säkerhet för gatukostnader och
anslutningsavgifter och lån för VA
Besluta om tilldelning av kontokort

KDIR

A074

A075

A076

A077

A078

A079

A080
A081
A082

A083

A084
A085
A086

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR

KDIR
KDIR
KDIR

Ersättare
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Ekonomi
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A087

Försäljning av lös egendom

KDIR

A088

Återlämnande eller nedskrivning av
garantiförbindelser avseende
byggnadsarbeten inom områdena
teknisk affärsverksamhet, mark- och
exploatering samt
verksamhetsfastigheter
Utsträckning, nedsättning, dödning,
sammanföring och relaxation av
inteckningar samt utbyte av pantbrev
liksom andra därmed jämförliga
åtgärder
Teckna kommunal borgen i enlighet
med av kommunfullmäktige angiven
ram vid upptagande eller omsättning av
lån som upptas av kommunens egna
bolag
Besluta om att flytta budgeterade
medel mellan enheter inom ett
verksamhetsområde

KDIR

A089

A090

A091

KDIR

KDIR

KDIR

Ersättare
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Upphandling/inköp
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A100

Besluta om förfrågningsunderlag i
upphandlingar som överstiger
direktupphandlingsgränsen

KDIR

A101

Fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal
inom budget i upphandlingar som
överstiger direktupphandlingsgränsen

KDIR

A102

Fatta beslut och teckna avtal vid
nyttjande av ramavtal över
direktupphandlingsgränsen

KDIR

A103

Besluta om att ingå försäkringsavtal

KDIR

A104

Anmälan om att delta i upphandling av
ramavtal samt att teckna ramavtal

KDIR

Ersättare
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Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A110

Beslut om att teckna kollektivavtal för
hela kommunen

KLU

A111

Beslut att ingå överenskommelse med
arbetstagarorganisation gällande
kommunens roll som arbetsgivare när
det gäller ärenden av principiell
betydelse

KLU

A112

Besluta om styrdokument som reglerar
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess anställda

KLU

A113

Besluta om stridsåtgärder för hela
kommunen

KLU

A114

Besluta om lönestruktur samt
lönerelationer mellan yrkesgrupper i
hela kommunen
Fastställa löneutrymmen vid
löneöversynsförhandlingar samt
besluta om övergripande fördelning för
hela kommunen

KLU

A116

Besluta om att teckna kollektivavtal för
hela kommunen som följer av
medlemskap i arbetsgivarorganisation

KDIR

A117

Tecknande av kollektivavtal inom
bilaga till AB § 4 Anställningsform
Förhandling enligt 11-14, 19 §§ enligt
lag 1976:580 om medbestämmande i
arbetslivet
Förhandling enligt 38 § enligt lag
1976:580 om medbestämmande i
arbetslivet
Företräda arbetsgivaren vid
förhandlingar avseende arbetsrättsliga
tvister samt övriga förhandlingar enligt
10 § MBL
Fatta formellt beslut om tolkning av
lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare
Besluta i ärenden om återkrav av
felaktigt utbetald lön
Besluta i ärenden om lokal tvist

KDIR

Beslut om att åtgärda brister som
kommit fram i det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Anställning av sektionschef

KDIR

Anställning av
verksamhetsområdeschef

KDIR

A115

A118

A119

A120

A121

A122
A123
A124

A125

A126

KLU

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR i
samråd med ks
presidium

Ersättare
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Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A127

Anställning av enhetschef

KDIR

A128

Övriga anställningar (tidsbegränsade
anställningar upp till högst tre månader
räknas som verkställighet)

KDIR

A129

Beslut om anställningsstopp

KLU

A130

Anställnings- och lönevillkor för
kommundirektör

KSo

A131

Anställnings- och lönevillkor för
sektionschef

KDIR

A132

Anställnings- och lönevillkor för
verksamhetsområdeschef

KDIR

A133

Anställnings- och lönevillkor för
enhetschef

KDIR

A134

Anställnings- och lönevillkor för övrig
personal

KDIR

A135

Omplacering av personal mellan
verksamhetsområden

KDIR

A136

Omplacering av personal inom
verksamhetsområde

KDIR

A137

Uppsägning på grund av arbetsbrist

KDIR

A138

Uppsägning på grund av personliga
skäl

KDIR

A139

Avskedande

KDIR

A140

Skriftlig varning; beslut om
avstängning med mera med eller utan
löneförmåner - kommundirektör
Skriftlig varning, beslut om
avstängning mm, med eller utan
löneförmåner – övriga anställda
Tillstånd för personal att stadigvarande
använda sin egen bil i tjänsten
Tjänstledighet utan lön utöver lag och
avtal, helt eller partiellt
Tjänstledighet med lön utöver lag och
avtal, helt eller partiellt
Medgivande om helt eller delvis
bibehållen lön under ledighet enligt lag
eller avtal
Bidrag till fritidsstudier

KSo

A141

A142
A143
A144
A145

A146

KDIR

KDIR
KDIR
KDIR
KDIR

KDIR

Ersättare

I samråd med
KLU:s
presidium

KSo1/KSo2

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

12(38)

Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A147

Beslut om att begära läkarintyg från
första sjukdagen

KDIR

A148

Prövning av sjukintyg

KDIR

A149

Beslut angående bisyssla för
kommundirektör

KSo

A150

Beslut angående bisyssla för
sektionschef

KDIR

A151

Beslut angående bisyssla för
verksamhetsområdeschef
Beslut angående bisyssla för
enhetschef

KDIR

Beslut angående bisyssla för övriga
anställda

KDIR

A152
A153

KDIR

Ersättare

KSo1/KSo2
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Lokal- och fastighetsfrågor
Ärendeslag
A170

Rivning av verksamhetsfastigheter

A171

Utgått

A172

Medgivande att uppföra byggnad
närmare tomtgräns än vad
planbestämmelserna medger, när det
gäller gräns mot kommunägda
fastigheter
Besluta om grannyttranden där
kommunen är fastighetsägare
Företräda kommunen vid köp av fast
egendom vid offentlig auktion för
bevakning av fordran eller inskriven
rätt
Uppsägningar av hyreskontrakt
(särskilda boenden)
Hyra ut bostäder och lokaler i
kommunens fastigheter (särskilda
boenden)
Förhyrning av lokaler för kommunens
verksamheter
Beslut och avtal angående uthyrning av
lägenheter i andra hand

A173
A174

A175
A176

A177
A178

Lagrum

Delegat
KLU

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

14(38)

Mark och exploatering
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A200

Utarrendering av mark för tid om högst
fem år och till en totalsumma under
arrendeperioden om högst fem
prisbasbelopp

KDIR

A201

Förlängning av nyttjanderättsavtal eller
arrenden samt förändring av
nyttjanderättshavare eller arrendator
Belasta eller tillförsäkra kommunens
fastigheter rätt till servitut, ledningsrätt
eller nyttjanderätt för ledning, rätt till
väg eller rätt till anläggning enligt
fastställd detaljplan respektive
medverka till ändring eller upphävande
av rätt.
Godkänna fastighetsregleringar, vilka
är konsekvens av fastställd detaljplan
Godkänna fastighetsregleringar,
markköp eller markförsäljning utanför
detaljplanelagt område till ett markpris
om högst fem prisbasbelopp
Initiera och företräda kommunen vid
lantmäteriförrättning
Föra kommunens talan i ärenden enligt
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och
ledningsrättslagen
Godkännande av intrångsersättning och
markregleringar
Godkännande och undertecknande av
servitut och nyttjanderättsavtal
Försälja kommunal mark eller förvärva
mark för att genomföra detaljplan upp
till ett belopp om 2 prisbasbelopp

KDIR

A210

Försälja kommunal mark eller förvärva
mark för att genomföra detaljplan upp
till ett belopp om 10 prisbasbelopp

KLU

A211

Bevaka kommunens rätt med
befogenhet att träffa ekonomisk
uppgörelse med entreprenör
motsvarande en ersättning om högst
fem prisbasbelopp

KDIR

A212

Beslut om kostnadsersättning till
föreningar i samband med
fiberutbyggnad

KDIR

A213

Utse beställarombud vid entreprenadeller konsultuppdrag

KDIR

A214

Beslut om ersättning för skador som
uppkommit inom verksamhetsområdet
upp till ett belopp av fem prisbasbelopp
per skada

KDIR

A202

A203
A204

A205
A206

A207
A208
A209

KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR

KDIR
KDIR
KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Kultur och näringsliv
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

B001

Beslut om föreningsstöd inom
kulturområdet

KDIR

B002

Beslut om verksamhets- och
arrangemangsstöd i övrigt

KDIR

B003

Övriga bidrag till föreningar som ligger
utanför det ordinarie föreningsstödet

KDIR

B004

Besluta om lotteritillstånd

B005

Besluta om bibliotekens öppettider

KDIR

B006

Besluta om att avslå begäran om att
hyra lokal inom
uthyrningsverksamheten
Beslut om att kräva ersättning för
skador inom uthyrningsverksamheten
som åsamkats av hyresgäst

KDIR

B008

Besluta om att stänga konto på något
socialt medium när kontot inte använts
enligt kommunens riktlinjer (gäller
konton i hela kommunen)

KDIR

B009

Besluta om innehållet på kommunens
hemsida och intranät i frågor av
principiell karaktär

KDIR

B010

Besluta om utsmyckning av
kommunens offentliga inre miljöer

KDIR

B011

Besluta om konstnärlig utsmyckning av
kommunens offentliga yttre miljöer

KDIR

B007

LL 9-14 §§

KDIR

KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Teknisk verksamhet
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

C001

Planer om gallring, avverkning och
plantering av skog

C002

Utgått

C003

Utse beställarombud vid entreprenadeller konsultuppdrag

KDIR

C004

Beslut om ersättning för skador som
uppkommit inom verksamhetens
område upp till ett belopp av fem
prisbasbelopp per skada
Bevaka kommunens rätt med
befogenhet att träffa ekonomisk
uppgörelse med entreprenör i ärende
om högst fem prisbasbelopp
Besluta om anslutning av fastighet till
kommunala vattentjänster och vid
behov teckna avtal
Avtal om mottagande och leverans av
slam
Teckna servitutsavtal avseende valedningar

KDIR

C009

Teckna avtal med fastighetsägare om
anslutning av fastighet till kommunens
fjärrvärmenät

KDIR

C010

Teckna servitutsavtal gällande
fjärrvärmeledningar

KDIR

C011

Avge yttranden i tillståndsfrågor
gällande torghandel

KDIR

C012

Besluta i miljöfrågor i samband med
drift av kommunens
avloppsreningsverk

KDIR

C013

Upplåtelse av allmän plats eller annan
mark för reklam eller andra särskilda
ändamål
Ändring eller utökning av befintlig
belysningsanläggning såvitt ändringen
eller utökningen omfattar fler än fem
ljuspunkter
Ändring eller utökning av befintlig
belysningsanläggning såvitt ändringen
eller utökningen omfattar mindre än tio
högst fem ljuspunkter
Teckna avtal om överlåtelse av
vägbelysning
Besluta i ärenden rörande kommunal
snöröjning
Belasta eller tillförsäkra kommunens
fastigheter rätt till servitut, ledningsrätt
eller nyttjanderätt för ledning, rätt till
väg eller rätt till anläggning enligt
fastställd detaljplan respektive
medverka till ändring eller upphävande
av rätt.

KDIR

C005

C006

C007
C008

C014

C015

C016
C017
C018

KDIR

KDIR

KDIR

KDIR
KDIR

KLU

KDIR

KDIR
KDIR
KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

17(38)

Teknisk verksamhet
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

C019

Föra kommunens talan i ärenden enligt
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och
ledningsrättslagen

KDIR

C020

Beslut om ersättning för Va-anläggning
som blivit onyttig

KDIR

C021

Beslut om att kommunen ska ta över
villapunkt (lågtryckspump) när
fastigheten blir införlivad i ett
verksamhetsområde

KDIR

C022

Beslut om schaktning eller andra
åtgärder som påverkar allmän mark och
som inte behandlas på annat ställe i
delegeringsordningen.

KDIR

C023

Initiera och företräda kommunen vid
lantmäteriförrättning

KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

18(38)

Trafikärenden
Ärendeslag
C050
C051

C052
C053

C054
C055

C056
C057

C058

C059

C060

C061

C062

Lokala trafikföreskrifter av principiell
betydelse
Lokala trafikföreskrifter som inte är av
principiell innebörd, allmän betydelse
eller större vikt
Flyttning av fordon
Framställning till polismyndighet
rörande beslut om flyttning av fordon i
vissa fall
Dispenser från gällande lokala
trafikföreskrifter
Upphäva lokala trafikföreskrifter, som
blivit inaktuella på grund av förändrade
förutsättningar
Utforma tillfälliga trafikföreskrifter (till
exempel vid vägarbete)
Medge undantag för rörelsehindrad
person från lokala trafikföreskrifter om
parkering samt beviljande av generella
parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Avge yttrande som inte är av
principiell beskaffenhet eller av större
vikt, till myndigheter, organisationer
och liknande i frågor som rör
trafikföring
Upphandling av kommunal
parkeringsövervakning samt de beslut
som behövs såsom instruktion mm för
övervakningens utförande
Meddela föreskrifter som avses i 1 § 1
st Lag (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor
Val av kommunala representanter i
vägföreningar och liknande föreningar
samt interkommunala samarbetsorgan
(inte de som ska väljas av fullmäktige),
varvid uppdragets omfattning i tid
anges i varje enskilt fall
Beslut om trafikanordningsplan

Lagrum

Delegat
KLU
KDIR

FoflL
FoflF

KDIR
KDIR

TraF 13 kap. 3,
4 §§

KDIR
KDIR

TraF 10 kap. 14
§

KDIR

TraF 13 kap.

KDIR

KDIR

KDIR

KLU

KLU

KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Vård och omsorg allmänt
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D001

Beslut om köp av plats för vård
och/eller boende utanför ramavtal

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D002

Beslut om godkännande av familjehem

SoL 6 kap. 6 §
LSS 6, 9 §§

SU

D003

Beslut om förordnande och
entledigande av kontaktperson eller
kontaktfamilj

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D004

Övervägande om vård i annat hem än
det egna hemmet fortfarande behövs

SoL 6 kap. 8 §
LVU 13 §

SU

D005

Övervägande om beslut om röjande av
den unges vistelseort fortfarande
behövs
Anmälan till överförmyndare att behov
av god man/förvaltare finns/inte längre
finns

LVU 14 § 3 st

SU

SoF 5 kap. 3 §
LSS 15 § 6 p.

KDIR

D007

Beslut om anmälan till överförmyndare
om förhållanden om förvaltningen av
underårigs egendom

SoF 5 kap. 3 §

KDIR

D008

Framställan till domstol om behov av
målsägarbiträde för underårig

SoF 5 kap. 2 §

KDIR

D009

Dödsboanmälan till Skatteverket

ÄB 20 kap. 8a §

KDIR

D010

Lämna upplysning på uppmaning av
smittskyddsläkare

SML 6 kap. 9 §

KDIR

D011

Att efter särskild underrättelse lämna
upplysning till smittskyddsläkare

SML 6 kap. 12
§

KDIR

D012

Beslut om avgift inom vård och
omsorg samt hemsjukvård

SoL 8 kap. 4-9
§§

KDIR

D013

Beslut om jämkning av avgift vid
dubbelt boende

SoL 8 kap. 2-9
§§

KDIR

D014

Beslut om nedsättning eller befrielse
från vård- och omsorgsavgift under tid
då personen erhåller försörjningsstöd

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D015

Beslut om nedsättning eller befrielse
från vård- och omsorgsavgift i övriga
fall

SoL 4 kap. 1 §

SU

D016

Av- eller nedskrivning av fordran
gällande redan debiterad avgift

D017

Beslut om att ordna gravsättning

D018

Beslut om att socialtjänsten ska behålla
ansvaret för en asylsökande som fyller
18 år

D006

KDIR
BegrL 5 kap.
2§

KDIR
SU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Hantering av avvikelser
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D050

Beslut om anmälan till IVO av
händelse som har medfört eller hade
kunnat medföra en allvarlig vårdskada

PSL 3 kap. 5 §

KDIR

D051

Beslut om anmälan till IVO om någon
drabbats av eller utsatts för risk att
drabbas av annan allvarlig skada än
vårdskada till följd av säkerhetsbrister i
verksamheten

PSL 3 kap. 6 §

KDIR

D052

Beslut om anmälan till IVO om en
person med legitimation för yrke inom
hälso- och sjukvård kan utgöra fara för
patientsäkerheten

PSL 3 kap. 7 §

KDIR

D053

Beslut om anmälan till IVO om
missförhållanden i omvårdnaden inom
socialtjänstens område

SoL 14 kap. 6,
7 §§, LSS 24f §

KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Bistånd enligt socialtjänstlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D060

Beslut om bistånd i form av hjälp i
hemmet (även gällande barnfamiljer)

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D061

Beslut om bistånd i form av särskilt
boende för service och omvårdnad för
äldre inom kommunen
Beslut om bistånd i form av särskilt
boende för service och omvårdnad för
äldre i annan kommun
Beslut gällande sammanboende när den
ena parten beviljats bistånd i form av
särskilt boende
Beslut om bistånd om bostad med
särskild service för funktionshindrade
Beslut om bistånd om korttidsplats
(utredning, rehabilitering, växelvård
eller annan liknande orsak)
Beslut med anledning av ansökan
enligt SoL 2 kap om insatser enligt SoL
4 kap
Beslut om ledsagare

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1c §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 2 kap. 5 §
SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D070

Beslut om trygghetstelefon (inkluderar
installation och i förekommande fall
abonnemang); I förekommande fall i
samråd med socialsekreterare
Beslut om matdistribution/hjälp med
matlagning
Beslut om dagverksamhet

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D071

Beslut om avlösning i hemmet

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D072

Beslut om bidrag, anhörigvård

SoL 4 kap. 2 §

KDIR

D073

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt enligt riksnorm och riktlinjer

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D074

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt upp till 30 % av basbeloppet
utöver norm och riktlinjer

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D075

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt upp till 60 % av basbeloppet
utöver norm och riktlinjer

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D076

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt med mer än 60 % av basbeloppet
utöver norm och riktlinjer

SoL 4 kap. 1 §

SU

D077

Beslut i ärenden om försörjningsstöd
och ekonomiskt bistånd till livsföring i
övrigt med villkor om praktik eller
andra kompetenshöjande åtgärder

SoL 4 kap. 4 §

KDIR

D078

Vägran av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

SoL 4 kap. 5 §

KDIR

D062

D063

D064
D065

D066

D067
D068

D069

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Bistånd enligt socialtjänstlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D079

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson eller kontaktfamilj

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D080

Beslut enligt riktlinjer om bistånd i
form av öppenvårdsinsatser

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D081

Beslut om bistånd i form av hjälp i
hemmet för personer med psykisk
funktionsnedsättning

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D082

Beslut om familjebehandlarinsatser

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D083

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D090

Beslut om att bevilja bistånd till barn
och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem
hem över 4 månader.
Beslut om att bevilja bistånd till barn
och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i familjehem
upp till 4 månader eller beslut om
avslag oavsett hur lång tid ansökan
avser.
Beslut om att bevilja bistånd åt vuxna i
form av placering i familjehem över 4
månader
Beslut om att bevilja placering eller
omplacering av vuxna i familjehem
upp till 4 månader eller beslut om
avslag oavsett hur lång tid ansökan
avser
Beslut om att bevilja bistånd till
vuxna, barn och ungdomar i form av
vård i hem för vård eller boende
(HVB) upp till fyra månader eller
beslut om avslag oavsett hur lång tid
ansökan avser samt beslut om
omplacering till annat HVB-hem som
drivs av kommunen
Beslut om att bevilja bistånd till
vuxna, barn och ungdomar i form av
vård i hem för vård eller boende
(HVB) för tid över fyra månader när
det gäller placering (grundbeslut) eller
omplacering till HVB-hem som drivs
av annan än kommunen
Beslut om bistånd i form av eftervård
och utslussverksamhet för
ensamkommande flyktingbarn
Beslut om kolonivistelse

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D091

Beslut om feriehemsvistelse

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D092

Beslut om upphörande av
biståndsinsats
Beslut om upphörande av
biståndsinsats enligt SoL 6 kap, trots
att den enskilde önskar att insatsen
fortsätter

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

D084

D085

D086

D087

D088

D089

D093

Ersättare

Mörbylånga kommun

D094
D095

D096

D097

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16
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Beslut om bistånd i form av
andrahandskontrakt på lägenhet
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfall upp
till 50 % av ett basbelopp
Beslut om ekonomiskt bistånd till
begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till dödsfall
utöver 50 % av ett basbelopp
Beslut om bistånd enligt SoL 4 kap. 2
§ som inte är reglerat på annat ställe

SoL 4 kap. 2 §

KDIR

SoL 4 kap. 2 §

KDIR

SoL 4 kap. 2 §

KDIR

SoL 4 kap. 2 §

SU

Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Beslut om bistånd i form av placering
hos annan huvudman än kommunen
och som inte regleras på annan plats i
delegeringsordningen
Beslut om att bevilja bistånd till
vuxna, barn och ungdomar i form av
vård i stödboende upp till fyra
månader eller beslut om avslag oavsett
hur lång tid ansökan avser samt beslut
om omplacering till annat stödboende
som drivs av kommunen
Beslut om att bevilja bistånd till
vuxna, barn och ungdomar i form av
vård i stödboende för tid över fyra
månader när det gäller placering
(grundbeslut) eller omplacering till
stödboende som drivs av annan än
kommunen

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KDIR

SoL 4 kap. 1 §

SU

Bistånd enligt socialtjänstlagen
D098

D099

D100

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Ersättningar
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D220

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till familjehem,
kontaktperson eller kontaktfamilj enligt
riktlinjer

SoL, LSS

KDIR

D221

Beslut om arvode och
omkostnadsersättning till, familjehem
kontaktperson eller kontaktfamilj
utöver riktlinjer

SoL, LSS

KDIR

D222

Beslut om avgift från föräldrar, vars
barn är under 18 år och får omvårdnad
i ett annat hem än det egna

LSS 20 §,
SoL 8 kap. 1 §
2 st

KDIR

D223

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder

SoL 6 kap. 11 §

KDIR

D224

Beslut om ersättning för uppehälle
(egenavgift) vid stöd- och hjälpinsatser
av behandlingskaraktär, när bistånd ges
i form av plats i hem för vård eller
boende eller i familjehem (vuxna)
Beslut om att återkräva ekonomiskt
bistånd

SoL 8 kap. 1 §
1 st

KDIR

SoL 9 kap. 1,
2 §§

KDIR

Beslut om att föra talan i
förvaltningsrätt om återkrav om
ekonomiskt bistånd enligt SoL 9 kap 1
och 2 §§ och 8 kap 1 §
Beslut om eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 9 kap 1 och
2 §§ och 88 kap 1 § SoL

SoL 9 kap. 3 §

SU

SoL 9 kap. 4 §

KDIR

D225
D226

D227

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Beslut i samband med handläggning av ärenden
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D240

Beslut om att utrednings ska inledas

SoL 11 kap. 1 §

KDIR

D241

Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att inledd utredning ska läggas
ned

SoL 11 kap. 1 §

KDIR

D242

Beslut om att utredning inte ska
föranleda någon åtgärd

SoL 11 kap. 1 §

KDIR

D243

Beslut om att inleda utredning oavsett
den enskildes samtycke

SoL 11 kap. 1,
1a §§

KDIR

D244

Beslut om att konsultera sakkunnig etc.

SoL 11 kap. 2 §

KDIR

D245

Förlängning av utredningstid

SoL 11 kap. 2 §

KDIR

D246

Beslut om uppföljning av ett barns
situation när utredning avslutats utan
beslut om insats
Beslut om uppföljning av ett barns
situation efter det att en placering i ett
familjehem eller HVB upphört
Beslut om framställan att flytta över
ärende till annan kommun

SoL 11 kap.
4a §

KDIR

SoL 11 kap.
4b §

KDIR

SoL 2a kap.
10 §

KDIR

D249

Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

SoL 2a kap.
10 §

KDIR

D250

Beslut om att hos IVO ansöka om
överflyttning av ärende

SoL 2a kap.
11 §

KDIR

D251

Yttrande över annan kommuns begäran
hos IVO om överflyttning av ärende

SoL 2a kap. 10,
11 §

KDIR

D252

Beslut om att överklaga IVO:s beslut
om överflyttning av ärende

SoL 16 kap. 4 §

KDIR

D247

D248

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Ärenden enligt LSS
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D260

Beslut om personkretstillhörighet

LSS 1, 7 §§

KDIR

D261

Beslut om biträde av personlig assistent
upp till 20 timmar per vecka

LSS 7, 9 §§ 2 p.

KDIR

D262

Beslut om biträde av personlig assistent
utöver 20 timmar per vecka

LSS 7, 9 §§ 2 p.

SU

D263

LSS 7, 9 §§ 2 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 2 p.

SU

D265

Beslut om biträde av personlig assistent
vid tillfälligt utökade behov upp till 4
veckor
Beslut om ersättning för skäliga
omkostnader för personlig assistent
utöver assistansersättning
Beslut om ledsagarservice

LSS 7, 9 §§ 3 p.

KDIR

D266

Beslut om biträde av kontaktperson

LSS 7, 9 §§ 4 p.

KDIR

D267

Beslut om avlösarservice i hemmet

LSS 7, 9 §§ 5 p.

KDIR

D268

Beslut om korttidsvistelse utanför det
egna hemmet upp till 60 dygn
Beslut om korttidsvistelse utanför det
egna hemmet utöver 60 dygn
Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem för
barn och ungdomar (stadigvarande)
Beslut om tillfällig placering eller
omplacering av barn och ungdomar i
familjehem
Beslut om boende med särskild service
för barn och ungdomar inom
kommunen
Beslut om boende med särskild service
för barn och ungdomar hos annan
huvudman
Beslut om boende för vuxna i bostad
med särskild service inom kommunen
Beslut om boende för vuxna i bostad
med särskild service hos annan
huvudman
Beslut om daglig verksamhet för
personer i yrkesverksam ålder som
saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig
Beslut att utbetala assistansersättning
till annan person är den som är
berättigad till insatsen

LSS 7, 9 §§ 6 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 6 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 7 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 8 p.

SU

LSS 7, 9 §§ 8 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 8 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 8 p.

SU

LSS 7, 9 §§ 9 p.

KDIR

LSS 7, 9 §§ 9 p.

SU

LSS 7, 9 §§
10 p.

KDIR

LSS 11 §

KDIR

D264

D269
D270

D271
D272

D273

D274

D275
D276

D277

D278

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

27(38)

Ärenden enligt LSS
Ärendeslag
D279
D280

D281

D282

D283

D284

D285

Beslut om upphörande av insats enligt
LSS
Beslut om återbetalningsskyldighet för
felaktig eller för hög
assistansersättning
Beslut om att utreda behoven för
enskild på tillfälligt besök i kommunen
och besluta om insatser enligt LSS
Beslut om förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS för person, som inte
är bosatt i kommunen
Beslut om att anmäla behov av
ersättning för personlig assistent till
försäkringskassa enligt 51 kap
socialförsäkringsbalken
Indragning eller nedsättning av
ekonomiskt stöd när tillsyn eller
inspektion förvägrats
Beslut om överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till domstol i
LSS-ärenden, där ursprungsbeslutet
fattats av styrelsen

Lagrum

Delegat
KDIR

LSS 12 §

KDIR

LSS 16 § 4 st

KDIR

LSS 16 § 2, 3 st

KDIR

LSS 15 § 8 p.

KDIR

LSS 9c §

KDIR

LSS 27 §

SU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

28(38)

Ärenden enligt LOV
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D290

Godkännande av utförare

LOV 8 kap. 1 §

KDIR

D291

Tecknande av kontrakt

LOV 8 kap. 3 §

KDIR

D292

Godkännande av verksamhetsansvarig
hos godkänd utförare
Beslut om när avtalsbrott resp. rättelse
skett
Beslut om uppsägning eller hävning av
avtal
Beslut om att begära skadestånd

D293
D294
D295

KDIR
KDIR
VU
VU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

29(38)

Ärenden enligt LVU
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Ansökan hos förvaltningsrätt om vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart
omhändertagande
Ansökan hos förvaltningsrätt om
förlängning av utredningstid
Beslut om upphörande av
omhändertagande jämlikt LVU 6 §
Beslut om hur vården ska ordnas och
var den unge ska vistas under vårdtiden
Beslut att den unge får vistas i eget
hem under vårdtiden
Beslut om den unges personliga
förhållanden

LVU 4 §

SU

LVU 6 §

SU

LVU 8 §

KDIR

LVU 9 §

SUo

LVU 11 § 1 st

SU

LVU 11 § 2 st

SU

LVU 11 § 4, 5
st

KDIR

LVU 14 § 2 st
1 p.

SU

D308

Beslut om hur rätt till umgänge ska
utövas när umgängesrätt är reglerad
genom dom, beslut av domstol eller
avtal
Utgått

D309

Beslut att vården ska upphöra

LVU 21 §

SU

D310

Beslut om kontaktperson eller öppen
behandling

LVU 22 § 1 st
1, 2 p.

SU

D311

LVU 22 § 3 st

SU

LVU 22 § 3 st

SU

LVU 24 §

SU

LVU 26 §

SU

D315

Prövning om beslut enligt 22 §
fortfarande behövs
Beslut att förebyggande insats enligt 22
§ ska upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätt om
flyttningsförbud
Övervägande om flyttningsförbud
fortfarande behövs
Beslut att flyttningsförbud ska upphöra

LVU 26 §

SU

D316

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

LVU 27 §

SU

D317

Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud
ska upphöra
Beslut om den unges umgänge med
förälder eller vårdnadshavare efter
beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om läkarundersökning, vilken
läkare och plats för läkarundersökning
Beslut om begäran om biträde av polis
för att genomföra läkarundersökning
Beslut att begära biträde av polis för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande enligt LVU

LVU 30§ 2 st

SU

LVU 31 §

SU

LVU 32 §

KDIR

LVU 43 § 1 p.

SU

LVU 43 § 2 p.

SU

D300
D301
D302
D303
D304
D305
D306
D307

D312
D313
D314

D318

D319
D320
D321

Ersättare

SUo1

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

30(38)

Ärenden enligt LVM
D330
D331
D332

D333
D334
D335

D336
D337
D338

Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Beslut om omedelbart
omhändertagande
Beslut om att inleda utredning om skäl
för tvångsvård
Beslut om att utredning inte ska inledas
eller att påbörjad utredning ska läggas
ned alternativt övergå i en utredning
enligt SoL
Beslut om läkarundersökning samt utse
läkare
Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt
om vård enligt LVM
Beslut om att begära polishandräckning
för att föra en missbrukare till en
läkarundersökning
Beslut att begära polishandräckning för
inställelse vid vårdinstitution
Yttrande till åklagarmyndighet om den
som vårdas enligt LVM
Beslut om att vården ska upphöra

LVM 13 §

SU

LVM 7 §

KDIR

LVM 7 §

KDIR

LVM 9 §

KDIR

LVM 11 §

SU

LVM 45 § 1 p.

KDIR

LVM 45 § 2 p.

KDIR

LVM 46 §

KDIR

LVM 18 b §

KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

31(38)

Yttranden till domstol, åklagarmyndighet m. fl.
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

LUL 11 §

KDIR

PersutrL 6 §

KDIR

BrB 31 kap. 2 §
1 st

KDIR

D343

Yttrande till åklagarmyndighet i
ärenden där styrelsen redan vidtagit
åtgärder, då insatser erbjuds med stöd
av SoL eller behov av insatser saknas
Lämnande av upplysningar och förslag
på åtgärder till åklagaren
Yttrande till allmän domstol när den
som har begått brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård
Yttrande enligt namnlagen

NamnL 46 §
2 st

KDIR

D344

Yttrande i körkortsärenden

KF 5 kap. 2 §
2 st

KDIR

D345

Avge yttranden till domstol eller annan
myndighet i ärenden enligt LVU och
LVM

D340

D341
D342

SU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

32(38)

Ärenden enligt Föräldrabalken
D360

D361
D362

D363
D364
D365
D366
D367

D368
D369
D370

D371
D372

D373
D374

Ärendeslag

Lagrum

Delegat

Godkännande av faderskapsbekräftelse,
då parterna varit sammanboende eller
haft stadigvarande förbindelse under
hela konceptionstiden och är
sammanboende vid barnets födelse
samt är överens om att barnet är deras
gemensamma
Enlig punkt D360, men i övriga
ärenden

FB 1 kap. 4 §
1 st, 9 §

KDIR

FB 2 kap. 1 §

KDIR

Beslut om att inleda utredning om
fastställande av faderskap när dom eller
bekräftelse finns och faderskapet kan
ifrågasättas
Beslut om att återuppta nedlagd
utredning
Begäran om biträde av socialnämnd i
annan kommun
Beslut om att ge tillfälle till bekräftelse
av faderskap
Beslut om blodundersökning

FB 2 kap. 1 §

KDIR

FB 2 kap. 1 §

KDIR

FB 2 kap. 4 §

KDIR

FB 2 kap. 5 §

KDIR

FB 2 kap. 6 §

KDIR

Beslut om att inleda utredning om
någon annan än den som är gift med
barnets moder kan vara far till barnet
Beslut att väcka och föra talan i mål
om faderskap

FB 2 kap. 9 §
1 st

KDIR

FB 3 kap. 5, 6,
8 §§

KDIR

Beslut att utse utredare i mål och
ärenden om vårdnad eller umgänge
Beslut att godkänna föräldrars avtal om
vårdnad, boende och umgänge enligt
föräldrabalken

FB 6 kap. 19 §

KDIR

FB 6 kap. 6 §,
14a § 2 st, 15a §
3 st

KDIR

Beslut att utse viss person som stöd vid
umgänge
Beslut att vissa åtgärder får vidtas trots
att en av vårdnadshavarna inte
samtycker
Beslut om att godkänna/ej godkänna
avtal om underhållsbidrag
Yttrande i ärenden om förordnande av
god man eller förvaltare för någon som
har fyllt 16 år

FB 6 kap. 15 c §

KDIR

FB 6 kap. 13a

SU

FB 7 kap. 7 §

KDIR

FB 11 kap. 16 §
2 st

KDIR

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

33(38)

Ärenden gällande adoption
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D390

Medgivande till adoption

SoL 6 kap. 12 §

SU

D391

Återkallelse av medgivande att ta emot
adoptivbarn
Prövning av samtycke till fortsatt
adoptivförfarande – vid samtycke
Prövning av samtycke till fortsatt
adoptivförfarande – ej samtycke

SoL 6 kap. 13 §

SU

SoL 6 kap. 14 §

KDIR

SoL 6 kap. 14 §

SU

D392
D393

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

34(38)

Ärenden enligt Skollagen Övergripande
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

E001

Besluta att fastställa årlig plan mot
kränkande
behandling/likabehandlingsplan

SkolL 6 kap. 8 §
DL 3 kap. 16 §

KDIR

E002

Beslut att utreda och vidta åtgärder vid
anmälan om kränkande
behandling/trakasserier

SkolL 6 kap.
10 §
DL 2 kap. 7 §

KDIR

E003

Mottagande av barn i grundsärskola
eller gymnasiesärskola

SkolL 7 kap. 5,
8, 9 §§; 18 kap.
5§

KDIR

E004

Utgått

E005

Beslut om uppskjuten skolplikt

SkolL 7 kap. 10

KDIR

E006

Beslut om förlängning av skolplikt

SkolL 7 kap. 13
§

KDIR

E007

Beslut om upphörande av skolplikt

SkolL 7 kap.
14 §

KDIR

E008

Rätt att slutföra skolgången efter
skolpliktens upphörande

SkolL 7 kap. 15,
16 §§

KDIR

E009

Fatta beslut som möjliggör att
skolpliktigt barn, som inte går i
kommunens grundskola eller
grundsärskola på något annat sätt får
föreskriven utbildning
Fatta beslut som möjliggör att elever i
grundskola och grundsärskola fullgör
sin skolgång
Beslut om föreläggande när elev inte
fullgör sin skolgång på grund av att
vårdnadshavarna inte uppfyller sina
skyldigheter
Mottagande av barn som anses
bosatta/inte bosatt i utlandet/i Sverige

SkolL 7 kap.
21 §

KDIR

SkolL 7 kap.
22 §

KDIR

SkolL 7 kap.
23 §

BU

SkolL 29 kap 24 §§

KDIR

Beslut om en elev som tas emot i
grundsärskola huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämnesområden (inriktning
träningsskola)
Anordnande av särskild undervisning
för elever i grundskolan,
grundsärskolan – på sjukhus eller
motsvarande institution
Anordnande av särskild undervisning
för elever i grundskolan,
grundsärskolan - i hemmet eller på
annan lämplig plats

SkolL 11 kap. 3,
8 §§

KDIR

SkolL 24 kap.
17-19§§

KDIR

SkolL 24 kap.
20-22 §§

KDIR

E010

E011

E012
E013

E014

E015

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

35(38)

Ärenden enligt Skollagen Övergripande
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

E016

Beslut om skolskjuts för elev i
grundskola/grundsärskola

SkolL 10 kap.
32 §, 11 kap.
31 §

KDIR

E017

Beslut om skolskjuts för elev från
annan kommun i
grundskola/grundsärskola

SkolL 10 kap.
33 §, 11 kap.
32 §

KDIR

E018

Beslut om skolskjuts för elev i
fristående grundskola eller fristående
grundsärskola i kommunen

SkolL 10 kap.
40 §, 11 kap.
39 §

KDIR

E019

Beslut om plats i fritidshem för barn
över 12 år

SkolL 14 kap.
7§

KDIR

E020

Beslut om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden

SkolF 9 kap.
4 §, 10 kap. 3 §

KDIR

E021

Beslut om ersättning till enskilda
utförare enligt riktlinjer

SkolL 8 kap 2123 §§; 9 kap 1921 §§; 10 kap
37-39 §§; 14
kap 15-17 §§;
25 kap 11-13 §§

E022

Beslut om att godkänna enskild
utförare gällande förskola och
pedagogisk omsorg
Beslut om sanktioner inklusive
återkallelse av tillstånd, gentemot
enskild utförare gällande förskola och
pedagogisk omsorg.

E023

KDIR

BU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Ärenden gällande olika skolformer
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

E030

Beslut om plats i fritidshem vid
särskilda behov

SkolL 14 kap. 6
§

KDIR

E031

Utgått

E032

Beslut om pedagogisk omsorg i
hemmet på tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds
Utgått

SkolL 25 kap. 2,
5 §§

KDIR

E034

Beslut om placering i förskoleklass när
vårdnadshavare har andra önskemål

SkolL 9 kap., 15
§

KDIR

E035

Fastställande av läsårsplanering

SkolF 3 kap. 2,
3 §§

KDIR

E036

Utgått

E037

Beslut om att fullgöra skolplikten på
annat sätt (ex. hemundervisning)

SkolL 24 kap.
23, 24 §§

KDIR

E038

Utgått

E039

Beslut om åtgärder för elev, som måste
bo utanför det egna hemmet

SkolL 10 kap.
29 §

KDIR

E040

Beslut att elev inte har rätt att gå kvar
på skolenhet, där eleven är placerad

SkolL 10 kap.
31 §, 11 kap.
30 §

KDIR

E033

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002

37(38)

Lagar, förordningar och förskrifter
Arkivlagen

1990:782

ArkivL

Begravningslag

1990:1144

BegrL

Brottsbalk

1962:700

BRB

Diskrimineringslag

2008:567

DL

Förordning om flyttning av fordon i vissa fall

1982:198

FoflF

Förordning om stöd och service till vissa funktionshindrade

1993:1090

LssF

Förvaltningslagen

1986:223

FL

Föräldrabalk

1949:381

FB

Hemvärnsförordning

1997:146

HemF

Hälso- och sjukvårdslag

1982:763

HSL

Kameraövervakningslag

2013:460

KÖL

Kommunallagen

2017:725

KL

Körkortsförordning

1998:980

KF

Lag om flyttning av fordon i vissa fall

1982:129

FoflL

Lag om medbestämmande i arbetslivet

1976:580

MBL

Lag om nämnder för vissa trafikfrågor

1978:234

Lag om offentlig upphandling

2007:1091

LOU

Lag om skydd mot olyckor

2003:778

LSO

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

1993:387

LSS

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

1964:167

LUL

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

1990:52

LVU

Lag om särskild personutredning i brottmål

1991:2041

PersutrL

Lag om valfrihetssystem

2008:962

LOV

Lag om vård av missbrukare i vissa fall

1988:870

LVM

Lotterilag

1994:1000

LL

Namnlagen

1982:670

NamnL

Offentlighets- och sekretesslagen

2009:400

OSL

Patientsäkerhetslagen

2010:659

PSL

Skolförordningen

2011:185

SkolF

Skollag

2010:800

SkolL

Smittskyddslag

2004:168

SML

Socialförsäkringsbalk

2010:110

SB

Socialtjänstförordningen

2001:937

SoF

Socialtjänstlagen

2001:453

SoL

Säkerhetsskyddslagen

1996:627

SäkL

Trafikförordningen

1998:1276

TrafikF

Utlänningsförordning

2006:97

UtlF

Utlänningslag

2005:716

UtlL

Mörbylånga kommun

Datum

Dnr

Sida

2018-04-16

2017/001261-002
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Äktenskapsbalk

1987:230

ÄktB

Ärvdabalken

1958:637

ÄB

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 77

2018-04-10

Dnr 2017/001144 340

Tilldelningsbeslut byggentreprenad Mörbylånga
vattenverk
Sammanfattning av ärendet
Tilldelningsbeslut avseende Mörbylånga vattenverk byggnads-, mark- och
VVS-entreprenad.
Peter Asterberg, projektledare infrastruktur föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad den 4 april 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Genom tilldelningsbeslut anta NCC Sverige AB enligt på plats föredraget material gällande byggnads-, mark- och VVS-entreprenad för nytt
vattenverk i Mörbylånga, under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar uppdra till kommunstyrelsen att avsätta pengar i investeringsbudgeten för år 2019.
_____

Expedieras till:
Teknisk affärsverksamhet
Budgetberedning 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 78

2018-04-10

Dnr 2017/001145 340

Tilldelningsbeslut maskinentreprenad Mörbylånga
vattenverk
Sammanfattning av ärendet
Tilldelningsbeslut avseende Mörbylånga vattenverk – Maskinentreprenad.
Peter Asterberg, projektledare infrastruktur föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Genom tilldelningsbeslut anta JC Pool AB enligt på plats föredraget
material gällande Maskinentreprenad för nytt vattenverk i Mörbylånga,
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att avsätta pengar i investeringsbudgeten för år 2019.
_____

Expedieras till:
Teknisk affärsverksamhet
Budgetberedning 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 79

2018-04-10

Dnr 2018/000457 104

Eva Öberg (MP) - Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunledningsutskottet samt ersättare i barn- och
ungdomsutskottet
Sammanfattning av ärendet
Eva Öberg (MP) har avsagt sig sina politiska uppdrag från och med den
25 mars 2018.
Beslutsunderlag
Avsägelse inkom den 19 mars 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen godkänns.
_____

Expedieras till:
Eva Öberg
Verksamhetsstöd - Lön

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 80

2018-04-10

Dnr 2018/000470 102

Val av ombud och ersättare till Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB
Sammanfattning av ärendet
Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB har kallat aktieägarna till
konsortiemöte och årsstämma 2018.
Beslutsunderlag
Kallelse inkom den 21 februari 2018.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ge Åsa Bejvall, ekonomichef fullmakt att företräda Mörbylånga
kommun vid Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning ABs konsortiemöte
och årsstämma den 25 april 2018, samt som hennes ersättare utse Sara
Malmgren, controller.
_____
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Åsa Bejvall
Sara Malmgren
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Dnr 2018/000003 002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsutskottets protokoll från den 8 februari samt den 15 mars
2018.
Barn- och ungdomsutskottets protokoll från den 12 februari samt den
19 mars 2018.
Kommunledningsutskottets protokoll från den 21 mars 2018.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 18:19.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
_____
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Dnr 2018/000412 042

Årsredovisning 2017 för Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen är en sammanställning av en rad olika delar. I redovisningen ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, en förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelser från de olika kommunala verksamheterna. I redovisningen ingår också uppgifter från kommunalförbund och
kommunens helägda bolag samt finansiella rapporter för kommunen och för
koncernen.
Sara Malmgren, controller föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 för Mörbylånga kommun.
Tjänsteskrivelse, daterad den 6 mars 2018.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 21 mars 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Mörbylånga kommuns årsredovisning för år 2017 godkänns.
_____
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Dnr 2018/000421 214

Antagande av detaljplan - Del av Björnhovda 25:2,
Gullvivegatan
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit den 19 januari 2016 om att ändra befintlig detaljplan
(F 36) till bostadsändamål. Även detaljplan (F 86) berörs av planändringen.
Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra förtätning med flerbostadshus
vid Gullvivegatan i Färjestadens tätort. Området planläggs för bostadsbebyggelse och naturmark väster om Äppelvägen. Planen reglerar att en
trädplantering ska bevaras längs Äppelvägen.
En checklista för miljöbedömning, daterad den 21 september 2017 har
upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat den 23 november
2017 bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 mars 2017, § 40, att ställa sig
positiv till att pröva ansökan om ändring av detaljplan med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 7 §.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 september 2017, § 125,
godkänna de 21 september 2017 upprättande handlingarna för samråd.
Planförslaget har varit på samråd från den 2 oktober 2017 till den 30 oktober
2017 med samrådsmöte den 10 oktober 2017.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 23 november 2017, § 156, godkänna
den 23 november 2017 daterade samrådsredogörelsen över inkomna synpunkter som sin egen och att 23 november 2017 daterade handlingar revideras enligt samrådsredogörelsen och därefter skickas på granskning.
Planförslaget har varit på granskning från den 1 december 2017 till den
29 december 2017.
Anders Andersson, planhandläggare föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 1 februari 2018.
Granskningsutlåtande, daterad den 1 mars 2018.
Plankarta, daterad den 1 mars 2018.
Illustration, daterad den 1 mars 2018.
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Planbeskrivning, daterad den 1 mars 2018.
Beslut miljöbedömning, daterat den 23 november 2017.
Miljö- och byggnadsnämndens förslag till beslut den 1 mars 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Granskningsutlåtandet över inkomna synpunkter daterat den 1 mars 2018
godkänns som sin egen.
2. Planförslaget daterat den 1 mars 2018 antas i enlighet med Plan- och
bygglagen (PBL) 5 kap 27 §.
_____
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Dnr 2018/000554 340

Tilläggsäskande i investeringsbudget 2019 - Nytt
vattenverk Mörbylånga
Sammanfattning av ärendet
Tilläggsäskande avseende nytt vattenverk i Mörbylånga.
Peter Asterberg, projektledare infrastruktur föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 6 april 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta in 35 000 000 kronor för nytt
vattenverk i Mörbylånga i investeringsbudget för år 2019.
_____
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Dnr 2017/001103 191

Överförmyndarverksamheten - Framtida organisation
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har i § 38 den 6 februari 2018 föreslagit kommunfullmäktige att ställa sig bakom framtagna förslag till reglemente samt avtal om
en gemensam överförmyndarnämnd mellan Kalmar, Borgholm samt
Mörbylånga kommuner. När ärendet behandlades i kommunfullmäktige den
27 mars 2018 blev det återremiss med uppdrag att förhandla § 6 i reglementet med syfte att åstadkomma ett roterande ordförandeskap.
Undertecknad har tillsammans med övriga kommunchefer i samverkanskommunerna samt chef för överförmyndarverksamheten haft möte och
frågan har ställts i det forumet. Kommunchefen i Kalmar har ställt frågan till
den politiska ledningen där man är tydlig att de inte vill lyfta upp ärendet
igen, utan att beslut är fattat i både Kalmar och Borgholm om att ställa sig
bakom föreslaget avtal samt reglemente.
Alternativet som vi står inför är att ställa oss bakom avtal samt reglemente
som är beslutade i Kalmar och Borgholms kommuner eller att bygga upp en
egen organisation.
Ann Willsund, kommundirektör föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 oktober 2017.
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.
Utredning daterad den 11 januari 2018.
Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2018.
Kommunstyrelsens § 38/2018 med förslag till beslut.
Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2018 (återremiss).
Tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Godkänna förslag till samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd i enlighet med Kalmar kommuns reviderade förslag.
2. Kommunens firmatecknare undertecknar avtalet.
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3. Godkänna reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms,
Kalmar och Mörbylånga kommuner i enlighet med Kalmar kommuns
reviderade förslag.
4. Den gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019.
_____
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