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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-14.00

Beslutande

Se närvarolista

Övriga närvarande

Monica Högberg, kommunchef
Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare

Justerare

Elisabeth Cima Kvarneke

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Mörbylånga onsdagen den 9 december 2015

Underskrifter

§§ 268-310

Sekreterare

Ann-Charlott Karlsson
Ordförande

Henrik Yngvesson
Justerare

Elisabeth Cima Kvarneke
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

§ 268

2015-12-08

Dnr 7839 -

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
1. Elisabeth Cima Kvarneke (V) utses att justera dagens protokoll onsdagen
den 9 december 2015.
_____
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Kommunstyrelsen

§ 269

2015-12-08

Dnr 244 -

Godkännande av dagordning
Sammanfattning av ärendet
Utsänd kallelse, där ärende nummer 40 utgår, samt två extra ärenden,
godkänns som dagordning för sammanträdet.
_____
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§ 270
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Dnr 2015/000656 -006

Sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsens råd
Sammanfattning av ärendet
Förslag till sammanträden 2016 för kommunstyrelsens råd har tagits fram.
Barnpanelen - 19 februari, 22 april, 28 oktober 2016.
Ungdomsrådet - 19 februari, 22 april, 28 oktober 2016.
Pensionärsrådet - 8 februari, 30 maj, 5 september, 14 november 2016.
Tillgänglighetsrådet - 9 februari, 1 juni, 7 september, 23 november 2016.
Föreningsrådet - 23 mars, 8 juni, 28 september, 23 november 2016.
Folkhälsorådet - 10 februari, 25 maj, 7 september, 7 december 2016.
Beslutsunderlag
Sammanträdesschema 2016.
Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsens råd antas.
_____

Expedieras till:
Sekreterare i respektive kommunstyrelsens råd
Hemsidan
För kännedom:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
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Kommunstyrelsen

§ 271

2015-12-08

Dnr 2015/000790 -750

Överenskommelse - Hälsoundersökningar
Munhälsoundersökningar
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelse om hälsoundersökningar respektive munhälsoundersökningar avseende barn och unga som med stöd av Socialtjänstlagen eller
med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga utreds och
placeras eller är placerade i familjehem, jourhem eller hem för vård eller
boende.
Beslutsunderlag
Överenskommelse Hälsoundersökningar och Munhälsoundersökningar.
Praktiska anvisningar till överenskommelsen Hälsoundersökningar och
Munhälsoundersökningar.
Tjänsteskrivelse daterad den 10 november 2015.
Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 19 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Överenskommelsen Hälsoundersökningar och Munhälsoundersökningar
antas.
_____

Expedieras till:
Landstinget i Kalmar län, Magdalena Edner, Box 601, 391 26 Kalmar
Ann-Katrin Ståhl, M-verksamheten
För kännedom:

Justerandes sign
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§ 272

2015-12-08

Dnr 2015/000093 -811

Svar på Medborgarförslag - Att Mörbylånga kommun
anlägger en markerad motionsslinga för längdsimning
mellan badplatsen i Färjestadens hamn och söderut (på
grunt vatten)
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås en avståndsmarkerad motionsslinga för
längdsimning i Färjestadens hamn.
Sigrid Fredriksson, förslagsställaren var med i överläggningarna om
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommit den 10 februari 2015.
Kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2015 § 30.
Tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Inbjudan till förslagsställaren den 1 december 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Medborgarförslaget bifalles.
_____

Expedieras till:
Sigrid Fredriksson
För kännedom:
Roland Nanberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 273

2015-12-08

Dnr 2015/000748 -002

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
2016
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till delegeringsordning för 2016 har tagits fram.
Beslutsunderlag
Förslag till Kommunstyrelsens delegeringsordning 2016.
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Förslag till beslut på mötet
Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar att punkt A125 och A126 ska delegeras
till KLU.
Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar att punkt A200 ska vara 5 år och A2021
utgår.
Henrik Yngvesson (M) yrkar avslag på Carina Adolfsson Elgestams
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Carina Adolfsson Elgestams yrkande mot bifall eller
avslag finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för avslag på yrkandet.
Nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningsresultat
8 ja-röster och 5 nej-röster.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anna-Kajsa Arnessons yrkande mot bifall eller avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Förslaget till kommunstyrelsens delegeringsordning 2016 antas med
ändringen att punkt A200 ska vara 5 år och A201 utgår.
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Kommunstyrelsen

2015-12-08

Reservation
Carina Adolfsson Elgestam (S), Bength Andersson (S), Matilda
Wärenfalk (S) och Roger Hedh (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
_____

Expedieras till:
Berörda delegater
Författningssamlingen
Hemsidan
Verksamhetsstöd - Kansli

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafnummer

2015-12-08

273

Kommunstyrelsen
Ann-Charlott Karlsson
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se

Kommunstyrelsen
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ja

Eva Folkesdotter-Paradis (M)

X

Ulrik Brandén (M)

X

Agneta Stjärnlöf (M)

X

Anna-Kajsa Arnesson (C)

X

Monika Löfvin Rosén (C)

Gunilla Karlsson (C)

Eva Öberg (MP)

Nej

X
X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

Bength Andersson (S)

X

Matilda Wärenfalk (S)

X

Roger Hedh (S)

X

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)

X

Anne Oskarsson (SD)

X

Henrik Yngvesson (M)

X
8
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Datum

Dnr

2015-10-27

KST 2015/000748-002

Beslutande

Beteckning

Kommunstyrelsen § 273
2015-12-08

MBLAFS 2015:30

Giltighetstid

Aktualitetsprövning/revidering senast

2016-01-01 - 2016-12-31

2016

Dokumentkategori

☒Författningssamling
☐Övergripande styrdokument
☐Verksamhetseget dokument
Dokumentkoppling

Kommunchefens vidaredelegering 2016

Kommunstyrelsens delegeringsordning
2016
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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.
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 6 kap. 37 § kommunallagen ges kommunchefen rätt att
vidaredelegera beslutanderätt som delegerats till kommunchefen.
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 kommunchefen. Om även kommunchefen är
förhindrad att fatta beslut ska kommunchefen returnera ärendet till
kommunstyrelsen.
Chefsnivåer

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.
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Ordförandens beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap. 36 § 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
kommunchefen ska återrapportering ske till kommunchefen. Beslut som
återrapporteras till kommunchefen 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
Kommunchef

Förkortning
KC

Mörbylånga kommun
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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. 36 §

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

KC

A013

Överklagande, yrkande om inhibition
samt yttrande till allmän
förvaltningsdomstol, när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat
styrelsens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten

KC

A014

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

KC

A015

Avge yttranden på remisser som inte är
av principiell betydelse

KC

HemF 5 §

KL 6 kap. 37 §

KC

Mörbylånga kommun
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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. 24 §

KC

A018

Beslut om huruvida kommunchefen är
jävig

KL 6 kap. 24 §

KSo

A019

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

KC

A020

Beslut om att utfärda fullmakter utöver
delegeringspunkt A019

KC

A021

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

SäkL

A023

Kommunkontorets öppethållande

FL 5 §

KC

A024

Beslut om utbildningsinsatser i arbetet
enligt lagen om skydd mot olyckor

LSO 3 kap. 14 §

KC

A025

Besluta om regler för kommunens
dokument- och ärendehantering

A026

Besluta om regler för kommunens
författningssamling

A027

Besluta om utformningen av
kommunens styrdokument

KC

A028

Besluta om när ett ärende är
färdigberett inför politisk behandling

KC

A022

Ersättare

KC

KC
KC

KC
KL 3 kap. 30 §

KC

KSo1/KSo2

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

6(37)

Offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A040

Beslut om sekretessmarkering

OSL 5 kap. 5 §

KC

A041

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

OSL 6 kap.17 §§

KC

A042

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

OSL 10 kap. 2 §

KC

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 §§

KC

SoL 12 kap. 6 §

KC

FL 24 §

KC

FL 26 §

KC

A047

Omprövning av beslut

FL 27 §

KC

A048

Omprövning av beslut efter överklagan

FL 28 §

KC

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 §

KC

A053

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

ArkivL 7, 8 §§

KC

A054

Beslut om överlämnande och
övertagande av handlingar till
kommunarkivet

ArkivL 9, 14 §§

KC

A055

Beslut om kommunarkivets öppettider
och tillgänglighet

KC

A056

Beslut om regler och rutiner för
arkivvården inom kommunkoncernen

KC

A044

A045

A046

KC
ArkivL 4 §

KC
KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

7(37)

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 beslutsattestanter

KC

A072

Yttrande i folkbokförings- och
taxeringsärenden

KC

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

KC

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 enligt Va-lagen

KC

Säkerhet för gatukostnader och
anslutningsavgifter och lån för VA
Besluta om tilldelning av kontokort

KC

A074

A075

A076

A077

A078

A079

A080
A081
A082

A083

A084
A085
A086

KC

KC

KC

KC

KC

KC

KC
KC

KC

KC

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

8(37)

Ekonomi
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A087

Försäljning av lös egendom

KC

A088

Återlämnande 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

KC

A089

A090

A091

KC

KC

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

9(37)

Upphandling/inköp
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A100

Besluta om förfrågningsunderlag i
upphandlingar som överstiger
direktupphandlingsgränsen

KC

A101

Fatta tilldelningsbeslut inom budget i
upphandlingar som överstiger
direktupphandlingsgränsen

KC

A102

Fatta beslut om avrop från ramavtal vid
avrop över direktupphandlingsgränsen

KC

A103

Besluta om att ingå försäkringsavtal

KC

A104

Anmälan om att delta i upphandling av
ramavtal

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

10(37)

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

KC

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

KC

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

KC

Anställning av
verksamhetsområdeschef

KC

A115

A118

A119

A120

A121

A122
A123
A124

A125
A126

KLU

KC

KC

KC

KC

KC
KC

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

11(37)

Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A127

Anställning av enhetschef

KC

A128

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

KC

A129

Beslut om anställningsstopp

KLU

A130

Anställnings- och lönevillkor för
kommunchef

KSo

A131

Anställnings- och lönevillkor för
sektionschef

KC

A132

Anställnings- och lönevillkor för
verksamhetsområdeschef

KC

A133

Anställnings- och lönevillkor för
enhetschef

KC

A134

Anställnings- och lönevillkor för övrig
personal

KC

A135

Omplacering av personal mellan
verksamhetsområden

KC

A136

Omplacering av personal inom
verksamhetsområde

KC

A137

Uppsägning på grund av arbetsbrist

KC

A138

Uppsägning på grund av personliga
skäl

KC

A139

Avskedande

KC

A140

Skriftlig varning; beslut om
avstängning med mera med eller utan
löneförmåner - kommunchef
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

KC

KC
KC
KC
KC

KC

Ersättare

I samråd med
KLU:s
presidium

KSo1/KSo2

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

12(37)

Personal/löner
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A147

Beslut om att begära läkarintyg från
första sjukdagen

KC

A148

Prövning av sjukintyg

KC

A149

Beslut angående bisyssla för
kommunchef

KSo

A150

Beslut angående bisyssla för
sektionschef

KC

A151

Beslut angående bisyssla för
verksamhetsområdeschef
Beslut angående bisyssla för
enhetschef

KC

Beslut angående bisyssla för övriga
anställda

KC

A152
A153

KC

Ersättare

KSo1/KSo2

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

13(37)

Lokal- och fastighetsfrågor
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

A170

Rivning av verksamhetsfastigheter

KLU

A171

Återlämnande av garantiförbindelser
avseende byggnads- eller
anläggningsarbeten
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

KC

A172

A173
A174

A175
A176

A177
A178

Ersättare

KSo

KSo1/KSo2

KSo

KSo1/KSo2

KC

KC
KC

KC
KC

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

14(37)

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

A201

Utgått

A202

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

KC

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

KC

A203
A204

A205
A206

A207
A208
A209

KC

KC
KC

KC
KC

KC
KC
KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

15(37)

Kultur och näringsliv
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

B001

Beslut om föreningsstöd inom
kulturområdet

KC

B002

Beslut om verksamhets- och
arrangemangsstöd i övrigt

KC

B003

Övriga bidrag till föreningar som ligger
utanför det ordinarie föreningsstödet

KC

B004

Besluta om lotteritillstånd

B005

Besluta om bibliotekens öppettider

KC

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

KC

B008

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

KC

B009

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

KC

B010

Besluta om utsmyckning av
kommunens offentliga inre miljöer

KC

B011

Besluta om konstnärlig utsmyckning av
kommunens offentliga yttre miljöer

KC

B007

LL 9-14 §§

KC

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

16(37)

Teknisk verksamhet
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

C001

Planer om gallring, avverkning och
plantering av skog

KC

C002

Återlämnande av garantiförbindelser
avseende byggnads- eller
anläggningsarbeten

KC

C003

Utse beställarombud vid entreprenadeller konsultuppdrag

KC

C004

Beslut om ersättning för skador som
uppkommit inom verksamhetsområdet
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
Teckna avtal med fastighetsägare om
anslutning av fastighet till kommunens
va-anläggning
Avtal om mottagande och leverans av
slam
Teckna servitutsavtal avseende valedningar

KC

C009

Teckna avtal med fastighetsägare om
anslutning av fastighet till kommunens
fjärrvärmenät

KC

C010

Teckna servitutsavtal gällande
fjärrvärmeledningar

KC

C011

Avge yttranden i tillståndsfrågor
gällande torghandel

KC

C012

Besluta i miljöfrågor i samband med
drift av kommunens
avloppsreningsverk

KC

C013

Upplåtelse av allmän plats för särskilda
ändamål
Upplåtelse av mark för reklam

KC

Ändring eller utökning av befintlig
belysningsanläggning såvitt ändringen
eller utökningen omfattar mindre än tio
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.

KC

C005

C006

C007
C008

C014
C015

C016
C017
C018

KC

KC

KC
KC

KC

KC
KC
KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

17(37)

Teknisk verksamhet
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

C019

Föra kommunens talan i ärenden enligt
fastighetsbildningslagen,
anläggningslagen och
ledningsrättslagen

KC

C020

Utse beställarombud vid entreprenader
eller konsultuppdrag

KC

C021

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

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

18(37)

Trafikärenden
Ärendeslag
C050
C051

C052
C053

C054
C055

C056
C057

C058

C059

C060

C061

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

Lagrum

Delegat
KLU
KC

FoflL
FoflF

KC
KC

TraF 13 kap. 3,
4 §§

KC
KC

TraF 10 kap. 14
§

KC

TraF 13 kap.

KC

KC

KC

KLU

KLU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

19(37)

Vård och omsorg allmänt
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D001

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

SoL 4 kap. 1 §

KC

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 §

KC

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.

KC

D007

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

SoF 5 kap. 3 §

KC

D008

Framställan till domstol om behov av
målsägarbiträde för underårig

SoF 5 kap. 2 §

KC

D009

Dödsboanmälan till Skatteverket

ÄB 20 kap. 8a §

KC

D010

Lämna upplysning på uppmaning av
smittskyddsläkare

SML 6 kap. 9 §

KC

D011

Att efter särskild underrättelse lämna
upplysning till smittskyddsläkare

SML 6 kap. 12
§

KC

D012

Beslut om avgift inom vård och
omsorg samt hemsjukvård

SoL 8 kap. 4-9
§§

KC

D013

Beslut om jämkning av avgift vid
dubbelt boende

SoL 8 kap. 2-9
§§

KC

D014

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

SoL 4 kap. 1 §

KC

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

KC
BegrL 5 kap. 2
§

KC
SU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

20(37)

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 §

KC

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 §

KC

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 §

KC

D053

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

SoL 14 kap. 6, 7
§§
LSS 24f §

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

21(37)

Bistånd enligt socialtjänstlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D060

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

SoL 4 kap. 1 §

KC

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 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1c §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 2 kap. 5 §
SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

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 §

KC

D071

Beslut om avlösning i hemmet

SoL 4 kap. 1 §

KC

D072

Beslut om bidrag, anhörigvård

SoL 4 kap. 2 §

KC

D073

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

SoL 4 kap. 1 §

KC

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 §

KC

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 §

KC

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 §

KC

D078

Vägran av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

SoL 4 kap. 5 §

KC

D062

D063

D064
D065

D066

D067
D068

D069

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

22(37)

Bistånd enligt socialtjänstlagen
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D079

Beslut om bistånd i form av
kontaktperson eller kontaktfamilj

SoL 4 kap. 1 §

KC

D080

Beslut enligt riktlinjer om bistånd i
form av öppenvårdsinsatser

SoL 4 kap. 1 §

KC

D081

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

SoL 4 kap. 1 §

KC

D082

Beslut om familjebehandlarinsatser

SoL 4 kap. 1 §

KC

D083

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

KC

D090

Beslut om stadigvarande bistånd till
barn och ungdom i form av vård
(placering/omplacering) i enskilt hem
Beslut om tillfällig placering eller
omplacering av barn och ungdom i
familjehem
Beslut om stadigvarande bistånd åt
vuxna i form av placering i familjehem
Beslut om tillfällig placering eller
omplacering av vuxna i familjehem
Beslut om bistånd till vuxna, barn och
ungdomar i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård
eller boende (HVB) upp till 4 månader
Beslut om bistånd till vuxna, barn och
ungdomar i form av vård
(placering/omplacering) i hem för vård
eller boende (HVB) över 4 månader
Beslut om bistånd i form av eftervård
och utslussverksamhet för
ensamkommande flyktingbarn
Beslut om kolonivistelse

SoL 4 kap. 1 §

KC

D091

Beslut om feriehemsvistelse

SoL 4 kap. 1 §

KC

D092

Beslut om upphörande av
biståndsinsats
Beslut om upphörande av
biståndsinsats enligt SoL 6 kap, trots
att den enskilde önskar att insatsen
fortsätter
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
Beslut om bistånd i form av placering
hos annan huvudman än kommunen
och som inte regleras på annan plats i
delegeringsordningen

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 1 §

KC

SoL 4 kap. 2 §

KC

SoL 4 kap. 2 §

KC

SoL 4 kap. 2 §

KC

SoL 4 kap. 2 §

SU

SoL 4 kap. 1 §

SU

D084

D085
D086
D087

D088

D089

D093

D094
D095

D096

D097
D098

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

23(37)

Ersättningar
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D220

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

SoL, LSS

KC

D221

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

SoL, LSS

KC

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

KC

D223

Beslut om ersättning till särskilt
förordnad vårdnadshavare som tidigare
varit familjehemsförälder

SoL 6 kap. 11 §

KC

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

KC

SoL 9 kap. 1, 2
§§

KC

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 §

KC

D225
D226

D227

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

24(37)

Beslut i samband med handläggning av ärenden
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D240

Beslut om att utrednings ska inledas

SoL 11 kap. 1 §

KC

D241

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

SoL 11 kap. 1 §

KC

D242

Beslut om att utredning inte ska
föranleda någon åtgärd

SoL 11 kap. 1 §

KC

D243

Beslut om att inleda utredning oavsett
den enskildes samtycke

SoL 11 kap. 1,
1a §§

KC

D244

Beslut om att konsultera sakkunnig etc.

SoL 11 kap. 2 §

KC

D245

Förlängning av utredningstid

SoL 11 kap. 2 §

KC

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
§

KC

SoL 11 kap. 4b
§

KC

SoL 2a kap. 10
§

KC

D249

Beslut i fråga om mottagande av
ärende från annan kommun

SoL 2a kap. 10
§

KC

D250

Beslut om att hos IVO ansöka om
överflyttning av ärende

SoL 2a kap. 11
§

KC

D251

Yttrande över annan kommuns begäran
hos IVO om överflyttning av ärende

SoL 2a kap. 10,
11 §

KC

D252

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

SoL 16 kap. 4 §

KC

D247

D248

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

25(37)

Ärenden enligt LSS
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D260

Beslut om personkretstillhörighet

LSS 1, 7 §§

KC

D261

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

LSS 7, 9 §§ 2 p.

KC

D262

Beslut om biträde av personlig assistent
utöver 20 timmar per vecka

LSS 7, 9 §§ 2 p.

SU

D263

LSS 7, 9 §§ 2 p.

KC

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.

KC

D266

Beslut om biträde av kontaktperson

LSS 7, 9 §§ 4 p.

KC

D267

Beslut om avlösarservice i hemmet

LSS 7, 9 §§ 5 p.

KC

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.

KC

LSS 7, 9 §§ 6 p.

KC

LSS 7, 9 §§ 7 p.

KC

LSS 7, 9 §§ 8 p.

SU

LSS 7, 9 §§ 8 p.

KC

LSS 7, 9 §§ 8 p.

KC

LSS 7, 9 §§ 8 p.

SU

LSS 7, 9 §§ 9 p.

KC

LSS 7, 9 §§ 9 p.

SU

LSS 7, 9 §§ 10
p.

KC

LSS 11 §

KC

D264

D269
D270

D271
D272

D273

D274

D275
D276

D277

D278

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

26(37)

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
KC

LSS 12 §

KC

LSS 16 § 4 st

KC

LSS 16 § 2, 3 st

KC

LSS 15 § 8 p.

KC

LSS 9c §

KC

LSS 27 §

SU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

27(37)

Ärenden enligt LOV
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

D290

Godkännande av utförare

LOV 8 kap. 1 §

KC

D291

Tecknande av kontrakt

LOV 8 kap. 3 §

KC

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

KC
KC
VU
VU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

28(37)

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 §

KC

LVU 9 §

SUo

LVU 11 § 1 st

SU

LVU 11 § 2 st

SU

LVU 11 § 4, 5
st

KC

Beslut om hur rätt till umgänge ska
utövas när umgängesrätt är reglerad
genom dom, beslut av domstol eller
avtal
Beslut att den unges vistelseort inte ska
röjas för förälder eller vårdnadshavare

LVU 14 § 2 st 1
p.

KC

LVU 14 § 2 st 2
p.

SU

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 §

KC

LVU 43 § 1 p.

SU

LVU 43 § 2 p.

SU

D300
D301
D302
D303
D304
D305
D306
D307

D308

D312
D313
D314

D318

D319
D320
D321

Ersättare

SUo1

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

29(37)

Ärenden enligt LVM
D330
D331
D332

D333
D334
D335

D336
D337

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

LVM 13 §

SU

LVM 7 §

KC

LVM 7 §

KC

LVM 9 §

KC

LVM 11 §

SU

LVM 45 § 1 p.

KC

LVM 45 § 2 p.

KC

LVM 46 §

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

30(37)

Yttranden till domstol, åklagarmyndighet m. fl.
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

LUL 11 §

KC

PersutrL 6 §

KC

BrB 31 kap. 2 §
1 st

KC

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

KC

D344

Yttrande i körkortsärenden

KF 5 kap. 2 § 2
st

KC

D340

D341
D342

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

31(37)

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 §

KC

FB 2 kap. 1 §

KC

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 §

KC

FB 2 kap. 1 §

KC

FB 2 kap. 4 §

KC

FB 2 kap. 5 §

KC

FB 2 kap. 6 §

KC

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

KC

FB 3 kap. 5, 6, 8
§§

KC

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 §

KC

FB 6 kap. 6 §,
14a § 2 st, 15a §
3 st

KC

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 §

KC

FB 6 kap. 13a

SU

FB 7 kap. 7 §

KC

FB 11 kap. 16 §
2 st

KC

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

32(37)

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 §

KC

SoL 6 kap. 14 §

SU

D392
D393

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

33(37)

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 §

KC

E002

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

SkolL 6 kap. 10
§
DL 2 kap. 7 §

KC

E003

Mottagande av barn i grundsärskola
eller gymnasiesärskola

SkolL 7 kap. 5,
8, 9 §§; 18 kap.
5§

KC

E004

SkolL 7 kap. 9 §
1 st

KC

E005

Beslut om att motta elev i grundskola
eller i grundsärskola som integrerad
elev
Beslut om uppskjuten skolplikt

SkolL 7 kap. 10

KC

E006

Beslut om förlängning av skolplikt

SkolL 7 kap. 13
§

KC

E007

Beslut om upphörande av skolplikt

SkolL 7 kap. 14
§

KC

E008

Rätt att slutföra skolgången efter
skolpliktens upphörande

SkolL 7 kap. 15,
16 §§

KC

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
§

KC

SkolL 7 kap. 22
§

KC

SkolL 7 kap. 23
§

BU

SkolL 29 kap 24 §§

KC

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 §§

KC

SkolL 24 kap.
17-19§§

KC

SkolL 24 kap.
20-22 §§

KC

E010

E011

E012
E013

E014

E015

Ersättare

Mörbylånga kommun
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Ärenden enligt Skollagen Övergripande
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

E016

Beslut om skolskjuts för elev i
grundskola/grundsärskola

SkolL 10 kap.
32 §, 11 kap. 31
§

KC

E017

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

SkolL 10 kap.
33 §, 11 kap. 32
§

KC

E018

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

SkolL 10 kap.
40 §, 11 kap. 39
§

KC

E019

Beslut om plats i fritidshem för barn
över 12 år

SkolL 14 kap. 7
§

KC

E020

Beslut om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden

SkolF 9 kap. 4
§, 10 kap. 3 §

KC

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

KC

BU

Ersättare

Mörbylånga kommun

Datum

Sida

2015-10-27

35(37)

Ärenden gällande olika skolformer
Ärendeslag

Lagrum

Delegat

E030

Beslut om plats i fritidshem vid
särskilda behov

SkolL 14 kap. 6
§

KC

E031

Beslut om mottagande av barn från
annan kommun

SkolL 8 kap. 13
§

KC

E032

Beslut om pedagogisk omsorg i
hemmet på tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds
Beslut om mottagande i förskoleklass
av barn från annan kommun samt
yttrande till annan kommun om
mottagande av elev
Beslut om placering i förskoleklass när
vårdnadshavare har andra önskemål

SkolL 25 kap. 2,
5 §§

KC

SkolL 9 kap. 13
§

KC

SkolL 9 kap., 15
§

KC

E035

Fastställande av läsårsplanering

SkolF 3 kap. 2,
3 §§

KC

E036

Beslut om placering vid skolenhet
(grundskola/grundsärskola)

SkolL 10 kap.
30 §, 11 kap. 29
§

KC

E037

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

SkolL 24 kap.
23, 24 §§

KC

E038

Beslut om mottagande av elev från
annan kommun i grundskola eller
grundsärskola

SkolL 10 kap.
25, 27, 28 §§,
11 kap. 25-27
§§

KC

E039

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

SkolL 10 kap.
29 §

KC

E040

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

SkolL 10 kap.
31 §, 11 kap. 30
§

KC

E033

E034

Ersättare
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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

1991:900

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

TF

Utlänningsförordning

2006:97

UtlF

Utlänningslag

2005:716

UtlL
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Äktenskapsbalk

1987:230

ÄktB

Ärvdabalken

1958:637

ÄB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 274

2015-12-08

Dnr 2013/000292 -250

Synpunkter på markoptionsavtal gällande nuvarande
parkområde på fastigheten Stora Vickleby 3:14
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen tog beslut den 2 juni 2014 att nyttjande/skötselavtal eller
arrende/köpekontakt skulle upprättas för hela Stora Vickleby 3:14 till
Vickleby hembygdsförening. Inom fastigheten finns en naturlig gräns i form
av en stenmur som delar fastigheten, vilket har gett upphov till en annan
konstellation: Att Vickleby samfällighet köper cirka 900 m2 och att
Vickleby hembygdsförening får cirka 140 m2 i gåva, av fastigheten Stora
Vickleby 3:14.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2014, § 129.
Överenskommelse samt ansökan om fastighetsreglering, daterad den
23 september 2014.
Köpekontrakt, underskrivet av Vickleby samfällighet.
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens tidigare beslut i ärendet, den 2 juni 2014, § 129
punkt 1 upphävs.
2. Köpekontraktet godkänns.
3. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar
köpekontraktet.
_____

Expedieras till:
Vickleby Hembygdsförening, Irene Bauman, Bergvägen 6, 386 93
Färjestaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12 (50)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-12-08

Vickleby Samfällighetsförening, Villy Eriksson, Vickleby Alvarsgata 1,
386 93 Färjestaden
Verksamhetsstöd – Mark och exploatering
Verksamhetsstöd – Ekonomi
Verksamhetsstöd – Kommunkansli
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 275

2015-12-08

Dnr 2015/000565 -007

Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning
av kommunstyrelsens ekonomistyrning
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för
yttrande.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Uppföljning av tidigare granskning av kommunstyrelsens
ekonomistyrning.
Förslag till yttrande daterad den 13 november 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ekonomichefens förslag till yttrande antas och översänds till revisorerna.
_____

Expedieras till:
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 276

2015-12-08

Dnr 2015/000566 -007

Revisionsrapport - Granskning av tillgängligheten till
handlingar och beslut
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för
yttrande.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av tillgänglighet av handlingar och beslut.
Förslag till yttrande, daterad den 29 oktober 2015.
Tjänsteskrivelse, daterad den 29 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefens förslag till yttrande antas och översänds till revisorerna.
_____

Expedieras till:
Revisorerna
För kännedom:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 277

2015-12-08

Dnr 2015/000807 -108

Rätt att teckna kommunens post- och bankgiro
Sammanfattning av ärendet
Vilka som har rätt att teckna kommunens post- och bankgiro behöver
uppdateras då flera av de tidigare beslutade firmatecknarna inte längre finns
kvar i kommunens organisation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 112/2009.
Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse ekonomichef Rickard Brivald, ekonom Jenny Gidö och ekonom
Sara Harmander att var för sig teckna Mörbylånga kommun.
2. För belopp understigande 20 000 kronor utse ekonomiassistenterna Mika
Ideström och Anna Lundgren att var för sig teckna Mörbylånga
kommun.
3. Kommunstyrelsens beslut § 112/2009 upphävs.
_____

Expedieras till:
Verksamhetsstöd - Ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 278

2015-12-08

Dnr 2015/000749 -862

Revidering av skolkulturplan Mörbylånga kommun
läsåret 2015-2016
Sammanfattning av ärendet
Revidering av skolkulturplan för Mörbylånga kommun läsåret 2015-2016.
Beslutsunderlag
Skolkulturplan för Mörbylånga kommun 2015-2016.
Tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015.
Barn och ungdomsutskottets förslag till beslut den 23 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Reviderad skolkulturplan för Mörbylånga kommun läsåret 2015-2016
antas.
_____

Expedieras till:
Inga-Lena Herrmann, M-verksamheten
Kristina Jeppson, kultur och näringsliv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17 (50)

Sida

POLICY

Dokumentansvarig
Inga-Lena Herrmann, 0485-470 95
inga-lena.herrmann@morbylanga.se
Handbok

1(5)

Datum

Dnr

2015-11-02

2015/000749-862

Beslutande

Beteckning

Kommunstyrelsens § 278
2015-12-08
Giltighetstid

Aktualitetsprövning/revidering senast

Dokumentkategori

Dokumentkoppling

Skolkulturplan Mörbylånga kommun läsåret 2015-2016
I november 2013 antogs en ny skolkulturstrategi av Regionförbundets
styrelse:
”RELEVANT – en strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar
län”. Arbetet med strategin har samordnats av Skola & Kultur, ett
samarbetsprojekt initierat av Regionförbundet i Kalmar län och Riksteatern.
Länskulturorganisationerna och Linnéuniversitetet har varit delaktiga i
arbetet.
RELEVANT ska, med elevens rättigheter i fokus, främja samordning och
utveckling av befintlig skolkulturverksamhet samt prioritering av
gemensamma resurser, kommunalt, regionalt och nationellt.
För att en kommun ska kunna ingå i den regionala strategin RELEVANT
krävs en lokal, politiskt förankrad, skolkulturplan.
Mörbylånga kommuns skolplan ska följas upp och revideras i slutet av varje
läsår.
Skolkulturgaranti i Mörbylånga kommun
Kulturella uttryck och skapande är pedagogiska grundbultar i förskola/skola
och ingår som en naturlig del i verksamheten. Kulturgarantin innebär att
varje år arrangeras minst en centralt anordnad professionell kulturupplevelse
för barn/elever från tre år upp till årskurs nio. Till kulturupplevelserna finns
en budget för förskola och skola. Kulturgarantin innebär också att
kulturupplevelserna väljs ut ur ett mångkulturellt perspektiv.
Det finns en Kultur i skolan-grupp som består av pedagoger och rektor som
sköter inköpen av kulturupplevelser. Kultur- och näringslivssektorn stöttar
gruppen i deras arbete. Det är skolan som ansvarar för bokning av lokal och
bussar.
En allt större del av kostnaden för kulturen är busskostnader för att barnen
ska kunna ta sig till evenemangen.
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Förskolan
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som
exempelvis sång, dans, drama, bild och rörelse är både innehåll och metod
att främja barns utveckling i förskolan. Förskolan köper även kultur för egna
medel utifrån sina arbetsteman och utvecklingsområden.
Årligen arrangeras en centralt anordnad kulturupplevelse samt en filmvisning.
Förskoleklassen
Lässurr

Lässurr innebär att varje förskoleklass får en utvald bok att arbeta med under
året. Vid lässurret har biblioteket först ett möte med pedagogerna i förskoleklasserna om de har något önskemål om böcker. Biblioteken har tagit fram
några förslag som presenteras och sedan väljs gemensamt en bok/författare.
Innan jul får pedagogerna 1-4 böcker till varje grupp. De har sedan fria händer till sitt arbete. Bibliotekets förväntan är att skolornas arbete ska mynna ut
i en utställning till biblioteket.
Under vårterminen kommer författaren på besök och varje elev i förskoleklassen får ett signerat exemplar. Är det en bok som har en fortsättning får
barnen del två i serien. Biblioteket står för böckernas kostnad. Skolan betalar
författarbesök och resa, hotell och traktamente.
Årligen arrangeras en centralt anordnad kulturupplevelse samt en filmvisning.
Skola
Utöver skolkulturgarantin får eleverna ta del av många fler kulturupplevelser
som anordnas lokalt under sin skolgång: Skolan köper in kultur för egna
medel utifrån sina arbetsteman och utvecklingsområden.
Historiska tidsresor/Kulturmiljöpedagogik

Historiska tidresor är ett arbetssätt som vi tror främjar elevernas kunskap och
upplevelse av sin lokala historia.
Under vårterminen i årskurs tre får samtliga elever en upplevelsedag på
Eketorps fornborg med en tidsresa (ett rollspel) till järnåldern.
Under höstterminen i årskurs fem får samtliga elever en upplevelsedag på
Borgholms slott med en tidsresa till medeltiden.
Tidsresorna samordnas av utvecklingsansvarig tillsammans med pedagoger
och Kalmar läns museum. Även lokalt arbetar enskilda skolor med egna
tidsresedagar.
Film

Varje höst får samtliga elever se en centralt utvald film. Filmerna har temat
”mod”. Eleverna i årskurs 9 får samtidigt en föreläsning om filmanalys.
Filmgruppen består av utvecklingsansvarig och pedagoger från olika stadier
som bestämmer årets filmarbete. Under fyra år fanns projektpengar från
Svenska filminstitutet och nu tar skolan själv kostnaderna för filmarbetet.
I skolans filmarbete ligger både göra film och se film.
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Författarbesök

Författarbesök i årskurs 5 sker på våren och planeras och administreras av
biblioteket. Biblioteket står för inköp av böcker och skolan står för författarbesöket ekonomiskt (det innefattar författararvode, resa och uppehälle samt
busstransporter för elever). Biblioteket presenterar författaren i klasserna i
förhand och klasserna arbetar efter eget huvud vidare med läsning och temaarbete kring författaren. Detta är ett steg i att arbeta läsfrämjande.
Skapande skola

Varje år kan skolor söka särskilda kulturpengar från Statens kulturråd. Det är
ett sätt att försöka stärka samverkan mellan skolan och det professionella
kulturlivet. Skapande skolaprojekt ligger alltid utanför kommunens övriga
skolkulturverksamhet.
Mörbylånga kommun har arbetat fram en metod för att arbeta fram Skapande
skolaprojekt i samarbete mellan skolornas pedagoger och lokala kulturaktörer. Varje höst anordnas ett upptaktsmöte för skapande skola och pengar
för projektet söks i början av vårterminen. Lärarlagen får lämna in önskemål
kopplade till styrdokumentens övergripande mål. Där anges även vilka kulturinriktningar eleverna vill arbeta med. Därefter bjuds kulturaktörer från
regionen som matchar skolornas önskemål in till ett möte där pedagoger och
kulturaktörer har möjlighet att fortsätta utveckla projektidéerna tillsammans.
Kultur- och näringslivssektorn (kulturen och skolbiblioteken) stöttar
skolorna i arbetet med Skapande skola.
Relä – läsfrämjande projekt

”Alla läser” är en del av Relä, som är ett läsfrämjande projekt som drivs av
Regionförbundet i Kalmar län. Under läsåret 2015-16 får årskurs 1 och 4 ett
besök per klass av en konsulent inom film och berättande från länskulturen. I
årskurs 1 arbetar man med berättande och i årskurs 4 berättande genom film.
Världsarv och kulturmiljöer

I Mörbylånga kommun finns många fantastiska kulturmiljöer. En stor del av
kommunens yta består av världsarvet södra Ölands odlingslandskap. Kommunens skolor försöker målmedvetet arbeta med världsarvet och andra kulturmiljöer. Under höstterminen i årskurs 9 arrangeras en föreläsning om
Södra Ölands världsarv. Denna föreläsning ansvarar kultur- och näringslivssektorn för.
Offentlig utsmyckning

I samband med nybyggnation kommer offentlig utsmyckning att ske på
några av kommunens skolor. Arbetet med den offentliga utsmyckningen sker
i nära samarbete mellan skola och kultur- och näringslivssektorn. Under
läsåret 2015-2016 kommer Torslunda skola och Smaragdskolan i
Färjestaden att få en offentlig utsmyckning. Vid konstnärlig gestaltning på
skolor har kultur- och näringslivssektorn avsatt 5 000 kronor ur sin budget
för pedagogiskt projekt. Det pedagogiska projektet ger förutsättningar för en
ökad dialog och delaktighet. Projektet ska lägga grunden till en större förståelse och medvetenhet för den konstnärliga utsmyckningen. Skolan och
konstnären planera själva hur och när det pedagogiska projektet ska genomföras.
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Kulturskola
Kulturskolan finns tillgänglig för alla elever på eller i närheten av samtliga
skolor och erbjuder ett brett utbud av eftermiddagsaktiviteter såsom kör,
bandskola, världsmusik band, låtskrivarkurs, musikal, drama, kreativ
verkstad, dans och musikproduktion. Kulturskolan medverkar i skolans
”elevens val”, stråkorkester i halvklass, specialmusik för elever med
speciella behov samt ger pedagogiska konserter med syfte att utveckla
elevernas instrument- samt repertoarkännedom.
Integration - Skapande verkstäder under loven
I skolkulturplanen ryms även de aktiviteter som kommunen gör med barn
och ungdomar i förskole- och skolålder utanför skoltid. Ett exempel på detta
är kreativa verkstäder under loven, i nära anslutning till kommunens asylboende men naturligtvis öppna för alla.
Kultur- och näringslivssektorn ansvarar tillsammans med fritidsgårdarna för
dessa kreativa mötesplatser som planeras fortsätta under skolloven
2016-2017.
Länskulturorganisationerna
Regionförbundet i Kalmar län har överenskommelser om länsuppdrag med:
Byteatern
Dans i Sydost
Hemslöjden
Konstmuseet
Länsmuseet
Reaktor Sydost
Regionbiblioteket
Riksteatern Kalmar län
Virserums konsthall
Under ett år fördelar sig de centralt anordnade kulturupplevelserna på följande sätt:
Förskola 3-5
år
Förskoleklas
s

Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse

Centralt
utvald film
Centralt
utvald film

Årskurs 1

Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse

Centralt
utvald film
Centralt
utvald film
Centralt
utvald film

Årskurs 2
Årskurs 3

Lässurr
(författarbesök
på biblioteken)
Relä Alla läser,
berättande

Tidsresa till
Eketorps borg
(rollspel)
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Årskurs 5

Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
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Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse

Centralt
utvald film
Centralt
utvald film

Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse
Centralt anordnad
kulturupplevelse

Centralt
utvald film
Centralt
utvald film
Centralt
utvald film
Centralt
utvald film

Tidsresa till
Borgholms slott
(rollspel)

Föreläsning i
filmanalys
kopplad till
årets film

Relä Alla läser,
filmiskt berättande
Författarbesök

Föredrag om
Världsarvet Södra
Ölands
odlingslandskap
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Dnr 2015/000170 -105

Meddelanden och information
MBL-information
Fackrepresentanter har i sedvanlig ordning kallats till information, MBL
§ 19, om ärenden på dagens föredragningslista.
Utbildning av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
Monica Högberg gick igenom kommunstyrelsens arbetsgivarroll och Ulf
Gustavsson kommunstyrelsens arkivansvar.
CIS
Mattias Mild och Tomas Eriksson presenterade sitt förslag om byggnation av
en F-9 skola med mera i Färjestaden.
Meddelanden
Rapport enligt sammanställning daterad den 1 december 2015.
Förbifart Färjestaden
Henrik Yngvesson informerade om förbifarten. Ny diskussion kommer att
tas med Trafikverket inför den nya planen 2025. Förbifarten är inte nerlagd
utan bordlagd.
Ensamkommande flyktingbarn
Henrik Yngvesson informerade om att krisledningsnämnden är aktiv och
stöttar förvaltningen genom att godkänna vidtagna åtgärder eller bristen på
åtgärder.
Protokollsanteckning

Det var/är ej nödvändigt att sammankalla krisledningsnämnden vid
problemen med flyktingmottagningen.
Ann Oskarsson (SD) och Kurt Ekvall (SD)
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000095 -002

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2015
Beslutsunderlag
Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 19 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets protokoll från den 25 november 2015.
Sociala utskottets protokoll från den 11 november 2015.
Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:49 till och med 15:63.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/000862 -332

Svar på Medborgarförslag - Temalekplats/äventyrslekplats i Färjestaden
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås en temalekplats/äventyrslekplats i Färjestaden.
Detta med tanke på att många har valt att bosätta sig i Färjestaden och främst
barnfamiljer vilket man ser på ökat tryck på förskoleplatser.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inkommen den 21 november 2013.
Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2013 § 198.
Tjänsteskrivelse, daterad den 11 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det redan finns en
aktivitetspark och de planer som finns på utbyggnad av aktivitetsparken.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/000597 -005

Svar på Motion av Claus Zaar (SD) - Motion om
kartläggning av mobilnätets täckning med hjälp av
kontrollpaneler i sopbilar.
Sammanfattning av ärendet
I motionen framhålls att flertalet kommuninvånare är missnöjda över
mobilnätets täckning inom kommunen. Motionären hemställer att
kommunfullmäktige beslutar utrusta sopbilarna med särskilda kontrollpaneler som kan kartlägga mobilnätets täckning inom kommunen.
Beslutsunderlag
Motion anmäld på kommunfullmäktige 2013-09-24, § 99.
Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen bifalls.
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av
mobilnätets täckningsgrad i Mörbylånga kommun.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000371 -133

Svar på Motion av Eric Rosenlund (SD) - Policy
gällande beslutsgången för avtal med Migrationsverket
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås att samtliga beslut som rör kommunens avtal med
Migrationsverket ska beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion inkommen den 8 juni 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen anses därmed besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelse.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011/000504 -005

Svar på Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) Digitala ansökningar av kommunal service
Sammanfattning av ärendet
Motionären vill utöka kommunens service till medborgarna genom
valmöjligheten att kunna ansöka om kommunens tjänster med e-legitimation.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 2 september 2010.
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad den 9 augusti 2011.
Tjänsteskrivelse den daterad 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till arbetet med att utveckla etjänster inom ramen för 24-timmarsmyndigheten.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011/000506 -024

Svar på Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) Tjänstegarantier på kommunens service
Sammanfattning av ärendet
Motion om införande av en tjänstegaranti på många av de tjänster
kommunen ansvarar för och levererar.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 26 april 2011.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att näringslivsberedningen
kommer att lämna förslag avseende tjänstegarantier
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/000713 -006

Svar på Motion av Bo Sjölin (MP) - Utökning av antal
ledamöter i Jävsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Förslag om en utökning av antalet ledamöter i Jävsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 24 september 2013.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att jävsnämnden inte längre
finns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/000753 -736

Svar på Motion av Charlotte Barvestad (ÖP) - Återta
färdtjänsten till kommunen
Sammanfattning av ärendet
KLT administrerar och utför färdtjänsten åt Mörbylånga kommun.
Motionären ger uttryck för att en försämring har skett sedan KLT övertog
ansvaret för färdtjänsten samt en önskan att Mörbylånga kommun återtar
ansvaret för administrationen och genomförandet av färdtjänsten i
kommunen.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 15 oktober 2013.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att ett kommunalt övertagande av
färdtjänsten från KLT inte bedöms som ekonomiskt försvarbart.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/000754 -159

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och
Anders Wassbäck (V) om att inrätta kommunal
konsumentrådgivning
Sammanfattning av ärendet
Förslag att inrätta en tjänst som konsumentrådgivare. Detta då motionären
bedömer en lokal tillgänglighet såsom viktig.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 14 oktober 2013.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att den konsumentrådgivning som
ges genom Konsument Södra Småland fungerar på ett tillfredsställande
sätt.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013/000920 -840

Svar på Motion av Nina Åkesson-Nylander (KD) - Flytta
hem turistverksamheten till Mörbylånga kommuns
politiska organisation
Sammanfattning av ärendet
I en motion har Nina Åkesson Nylander(kd) föreslagit att Mörbylånga
kommun flyttar hem turismverksamheten från Ölands kommunalförbund till
Mörbylånga kommuns politiska organisation. Motiveringen är att
turismfrågorna nu ligger långt från kommunpolitiken, delaktigheten är
begränsad och den information och möjlighet till dialog som finns får inte
någon tid.
Beslutsunderlag
Motion anmäld den 17 december 2013.
Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till det pågående arbetet med en ny
turistorganisation för Öland.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/000137 -919

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och
Anders Wassbäck (V) - Bygga fler hyresrätter
Sammanfattning av ärendet
Skapa förutsättningar för en ökad byggnation av hyresrätter samt ge
Mörbylånga Bostads AB uppdrag att bygga fler hyresrätter
Beslutsunderlag
Motion daterad den 10 mars 2014.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Förslag till beslut på mötet
Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Carina Adolfsson Elgestam (S) yrkar
bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Elisabeth Cima Kvarnekes
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för utskottets förslag
Nej-röst för Elisabeth Cima Kvarnekes med fleras förslag.
Omröstningsresultat
7 ja-röster och 6 nej-röster.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till att Mörbylånga Bostads
AB i ägardirektiv år 2015 fått i uppdrag att bygga fler lägenheter.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafnummer
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Kommunstyrelsen
Ann-Charlott Karlsson
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se

Kommunstyrelsen
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ja

Eva Folkesdotter-Paradis (M)

X

Ulrik Brandén (M)

X

Agneta Stjärnlöf (M)

X

Anna-Kajsa Arnesson (C)

X

Monika Löfvin Rosén (C)

Gunilla Karlsson (C)

Nej

X

Eva Öberg (MP)

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

Bength Andersson (S)

X

Matilda Wärenfalk (S)

X

Roger Hedh (S)

X

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)

X

Anne Oskarsson (SD)

X

Henrik Yngvesson (M)

X
7
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Dnr 2014/000211 -311

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och
Anders Wassbäck (V) - om rondell vid Almérs
Sammanfattning av ärendet
En plats som är hårt trafikerad och utgör en stor risk för trafikanterna är
korsningarna vid Almérs. Där möts en väg från öster (länsväg 957) och en
väg från Färjestaden (länsväg 951) som båda anknyter till väg 136.
Förslag om att Mörbylånga kommun tar upp kontakter med Länsstyrelsen
och Trafikverket för att skapa en rondell, oval till formen likt den vid
Träffpunkten, men där ovan nämnda vägar sammanstrålar.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 31 mars 2014.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med andra aktörer verka för en
säker trafiklösning vid aktuell plats samt återrapportera.
2. Motionen anses därmed besvarad.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014/000277 -019

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) Politiska direktiv för jämställdhetsarbetet i Mörbylånga
kommun
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen tillsattes och verkade under den föregående
mandatperioden. Motion angående politiska direktiv om hur man inom
kommunen ska arbeta med jämställdhetsfrågan, i linje med de tidigare
motioner som antagits av fullmäktige samt fråga om ett undertecknande av
den europeiska CEMR- deklarationen om jämställdhetsarbete för
Mörbylånga kommuns räkning.
Beslutsunderlag
Motion daterad den 29 maj 2014.
Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Förslag till beslut på mötet
Carina Adolfsson Elgestam (S) och Elisabeth Cima Kvarneke (V)yrkar bifall
till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer utskottets förslag mot Carina Adolfsson Elgestam (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt utskottets förslag.
Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för utskottets förslag
Nej-röst för Elisabeth Cima Kvarnekes med fleras förslag.
Omröstningsresultat
8 ja-röster och 5 nej-röster.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till dels att demokratiberedningen inte längre existerar och dels att en underskrift av CEMRdeklarationen kräver en mer ingående analys av vilka konsekvenserna
blir av ett undertecknande.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 12.15-12.30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafnummer
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292

Kommunstyrelsen
Ann-Charlott Karlsson
ann-charlott.karlsson@morbylanga.se

Kommunstyrelsen
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ja

Eva Folkesdotter-Paradis (M)

X

Ulrik Brandén (M)

X

Agneta Stjärnlöf (M)

X

Anna-Kajsa Arnesson (C)

X

Monika Löfvin Rosén (C)

Gunilla Karlsson (C)

Eva Öberg (MP)

Nej

X
X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

Bength Andersson (S)

X

Matilda Wärenfalk (S)

X

Roger Hedh (S)

X

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)

X

Anne Oskarsson (SD)

X

Henrik Yngvesson (M)

X
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Dnr 2014/000581 -003

Revidering av handelsstrategi enligt kommunfullmäktiges § 131
Sammanfattning av ärendet
Handelsstrategi för Mörbylånga kommun har beslutats av kommunfullmäktige den 22 september 2015. I beslutet gavs kommunstyrelsen i
uppdrag att komplettera handelsstrategin med en skrivning om handel
utanför tätorterna och en glesbygdsstrategi.
Beslut i ärendet som nu är ifråga berör endast det tillägg som kommunstyrelsen ska formulera.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2015.
SCB:s tätortsstatistik .
Tjänsteskrivelse den 30 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta revideringen av handelsstrategin.
_____

Expedieras till:
Martin Hedenmo
Marie-Christine Svensson
Bengt Johansson
För kännedom:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inledning
Denna handelsstrategi stödjer kommunens övergripande mål när det gäller
befolkning och demografi, bostäder, arbete och näringsliv samt turism och
handelsstrategin har sin utgångspunkt i den nya översiktsplanen som
beslutades av kommunfullmäktige den 24 mars 2015.
I översiktsplanen sägs bland annat att ”I Mörbylånga kommun har ett behov
av att ingjuta liv i samhällenas centrumdelar. Centrumutvecklingen i
Mörbylånga kring Köpmannagatan och i Färjestaden kring Storgatan ska
prioriteras för att skapa levande samhällen med folkliv året runt. Planeringen
ska stimulera denna utveckling genom att tillåta verksamheter och handel
utmed dessa viktiga stråk. Förutom förutsättningar i plan så bör även
utformning av miljö ses över för att kunna locka näringsidkare att våga och
vilja satsa kring just dessa områden”. Detta tillsammans med de mål som
satts upp i översiktsplanen utgör grund för denna handelsstrategi.
Kommunen bör stimulera handel av dagligvaror och sällanköpsvaror i de
mindre tätorterna (se SCB:s statistik) och utanför tätorterna med verktyg som
ger ökad service och tillgänglighet.
För en strategi kring hur tillgång till service i glesbygd har en serviceplan för
Mörbylånga kommun 2015 – 2020 antagits av kommunfullmäktige den 17
november 2015. Serviceplanen stödjer kommunens övergripande mål och
ska utgöra ett verktyg för att upprätthålla en god service i hela kommunen.
Serviceplanen utgöra ett komplement till översiktsplanen. Bilagt till
serviceplanen finns riktlinjer från Regionförbundet för utbetalning av
hemsändningsbidrag.
En utredning inför handelsstrategin har gjorts av Nirás Sweden AB.

Definitioner
Dagligvaror (DV) kan definieras som livsmedel, tobak, tidningar, blommor,
systembolagsvaror, receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.
Sällanköpsvaror (SV) kan definieras som beklädnadshandel,
fritidsvaruhandel och hemutrustningshandel.
SV kan delas in i två delar.
Volymhandel: en del av sällanköpsvaruhandeln som kännetecknas av varor
som handlas mer sällan och som ofta är skrymmande. Exempel är byggvaror
och trädgårdsprodukter. Volymhandeln är oftast lokaliserad i mer externa
lägen utanför eller i utkanten av den egentliga stadsbebyggelsen och ofta i
stora butiker. Den rådande trenden med branschglidning medför dock att
många kedjor idag har både skrymmande och icke skrymmande varor i sitt
sortiment.
Shopping: en del av sällanköpsvaruhandeln som kan sägas vara motsatsen
till volymhandel. Shopping är stadskärnans starkaste konkurrensvapen mot
externa och halvexterna handelsområden. När man shoppar gör man det
oftast inom "citysortimentet" såsom beklädnad, smycken, hantverk.
Shopping kan gärna associeras med njutning och upplevelser.
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Lokalisering av dagligvaruhandeln
Dagligvaruhandeln bör även fortsättningsvis etableras i tätorterna.
Huvudskälet till detta är att butikerna bör vara tillgängliga för så många som
möjligt. Det skapas då en mer hållbar struktur. Det blir möjligt för fler att gå
eller ta cykeln till butiken.
Dagligvarubutikerna på södra delen av kommunen är små och därför
känsliga för minskad försäljning. Dessa butiker är viktiga för hela södra
Öland.
Att vända befolkningsutvecklingen i de södra kommundelarna är avgörande
för åretrunthandelns långsiktiga överlevnad. Det som kommunen kan göra
för att underlätta för dessa butiker är framförallt att främja att det byggs
bostäder i attraktiva lägen.
Dagligvarustrategi: Dagligvaror skall i första hand etableras i tätorternas
centrala delar.

Lokalisering av shoppinghandeln
Shopping är främst inköp av sådant man kan bära med sig såsom kläder,
skor, böcker och mobiltelefoner. Shoppinghandeln i Färjestaden bör samlas i
centrum. Skälen är tre:
Kunderna vill i små städer och tätorter ha allt utbud på ett och samma ställe.
Handeln bör kompletteras med till exempel kulturaktiviteter, vård, friskvård,
restauranger, caféer, nöjen, lekpark, bibliotek och attraktiva offentliga rum.
Butikerna och intilliggande restauranger och service stimulerar varandra.
Denna stimulanseffekt brukar ligga på ungefär 10 % av omsättningen,
jämfört med om utbudet skulle vara utspritt.
Transporterna minskar om utbudet är samlat och möjligheten att gå och
cykla till butikerna ökar.
Utbudet bör således ligga samlat inom gångavstånd, gärna inom 300-400
meter eller mindre.
Shoppingstrategi: Shopping skall i första hand etableras i tätorternas
centrala delar.

Lokalisering av volymhandeln
Ny volymhandel bör samlas dels nära Färjestaden och dels vid övriga
tätorter. Volymhandel ska inte etableras centralt i Färjestaden. Brofästet är
exempel på ett bra läge. Volymhandeln bör ligga i goda trafiklägen.
Strategin att samla volymhandeln skall i första hand tillämpas:


På nya butiker



Om butiker vill ometablera



Om kommunen eller någon annan aktör löser in mark/byggnader för
andra ändamål, såsom bostäder.
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Volymhandelsstrategi: Ny volymhandel i Färjestaden skall i första hand
etableras i ett samlat kluster utanför de centrala delarna t.ex. vid Brofästet.
I övriga delar av kommunen kan volymhandel etableras vid tätorter.

Sammanfattning
Följande strategi föreslås för lokalisering av detaljhandel i kommunen.
Dagligvaror och shopping skall i första hand etableras i tätorternas centrala
delar.
Ny volymhandel i Färjestaden skall i första hand etableras i ett samlat kluster
utanför de centrala delarna till exempel vid Brofästet. I övriga delar av
kommunen kan volymhandel etableras vid tätorter.
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Dnr 2015/000642 -161

Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun genomför just nu en total översyn av hela
krisledningsorganisationen. Förvaltningen har som en del i detta arbete tagit
fram ett förslag på ny Krisledningsgrupp, inklusive funktioner och
instruktioner.
Beslutsunderlag
Förslag på Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer, daterad den
27 oktober 2015.
Tjänsteskrivelse, daterad den 27 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag på Krisledningsgrupp - Funktioner och riktlinjer antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000694 -161

Styrdokument för kommunens krisberedskap
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap som tecknats av MSB
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges
kommuner och landsting) reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter
kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH). Kommunerna erhåller ersättning från staten för att finansiera
verksamhet/förberedelser inför och vid extraordinära händelser. Utifrån
överenskommelsen ska kommunen med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa ett styrdokument.
Beslutsunderlag
Begäran om styrdokument i enlighet med Processbeskrivning för uppföljning
av kommunernas krisberedskap, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, daterad den 4 mars 2015.
Förslag till styrdokument för kommunens krisberedskap, daterad den
19 oktober 2015.
Tjänsteskrivelse, daterad den 23 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Styrdokument för kommunens krisberedskap för Mörbylånga kommun
mandatperioden 2015 -2018 antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000036 -102

Strategi för att motverka våldsbejakande extremism
Sammanfattning av ärendet
Ett team mot våldsbejakande extremism inrättas bestående av kommunens
samordnare mot våldsbejakande extremism, verksamhetschef omsorg,
högstadierektorer, fritidsgårdschef, chef integrationsenheten barn och
ungdom, chef integrationsenheten, chef myndighetsenheten och
säkerhetssamordnare. Teamet ska arbeta med följande områden.
Beslutsunderlag
Förslag till Mörbylånga kommuns strategi för att motverka våldsbejakande
extremism daterad den 19 oktober 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till Mörbylånga kommuns strategi för att motverka
våldsbejakande extremism antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000764 -003

Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 10 mars 2015 § 65 beslutat om en handlingsplan
för kulturutveckling. En av åtgärderna för att nå målen i handlingsplanen är
att lyfta den offentliga konsten. Ett delmål för den åtgärden är att kommunen
ska ta fram ett eget policydokument för offentlig konst utifrån
Regionförbundets Offentlig konst i Kalmar län - policy och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Regionförbundet i Kalmar län - Offentlig konst i Kalmar län - Policy och
riktlinjer.
Förslag till Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun daterad den
5 oktober 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 3 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Policy för offentlig konst i Mörbylånga kommun antas.
2. Kultur- och näringslivssektorn får i uppdrag att ta fram riktlinjer för
offentlig konst i Mörbylånga kommun.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000806 -108

Firmatecknare för stiftelser och donationsfonder med
mera
Sammanfattning av ärendet
Uppdatering av firmatecknare behöver göras då nuvarande beslutade
firmatecknare inte längre finns kvar i kommunens organisation.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 113/2009.
Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Utse Henrik Yngvesson och Rickard Brivald som firmatecknare för
kommunens stiftelser och donationsfonder respektive som ersättare utse
Anna-Kajsa Arnesson och Sara Harmander.
2. Utse Rickard Brivald och Sara Harmander att var för sig teckna post och
bank.
3. Kommunfullmäktiges beslut § 113/2009 upphävs.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000450 -003

Revidering av revisorernas reglemente
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderat reglemente har tagits fram. Revisorerna har yttrat sig
över förslaget och en del ändringar har därefter gjorts.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för revisorerna.
Presidieskrivelse daterad den 21 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till nytt reglemente för revisorerna antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000444 -003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige har tagits
fram.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Presidieskrivelse daterad den 17 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000721 -003

Reglemente för överförmyndaren
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reglemente för överförmyndaren har tagits fram av
förvaltningen. Reglementet föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Monica Högberg föredrar ärendet och informerar om nuläget.
Beslutsunderlag
Förslag till Reglemente för överförmyndaren.
Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslaget till reglemente för överförmyndaren antas.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000738 -003

Förändring av arvode för överförmyndaren
Sammanfattning av ärendet
Från och med den 1 januari 2016 förändras organisationen för
överförmyndaren genom att en gemensam kanslifunktion för utförande av
lagstadgad överförmyndarverksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 23 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Arvodet för överförmyndaren blir 25 % av arvodet för
kommunstyrelsens ordförande från och med den 1 januari 2016.
2. Arvodesreglementet uppdateras av förvaltningen.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000655 -042

Regionförbundet - Delårsrapport 1 Januari - 30 juni
2015
Sammanfattning av ärendet
I delårsrapporten ingår verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning.
Resultatet för Regionförbundet för perioden januari - juni uppgår till 172 000
kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 441 000 kronor.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Regionförbundets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000747 -042

Ölands Kommunalförbund - Delårsrapport 2015-01-01 2015-08-31
Sammanfattning av ärendet
I delårsrapporten ingår förvaltningsberättelse, uppföljning av verksamhetsmål samt finansiella rapporter.
Resultatet för kommunalförbundet för perioden januari - augusti uppgår till
292 000 kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 0 kronor.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 januari - 31augusti 2015 med prognos för 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 27 oktober 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Ölands kommunalförbunds delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2015 med
prognos för 2015 godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44 (50)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 305

2015-12-08

Dnr 2015/000776 -042

Kalmarsunds Gymnasieförbund - Delårsbolslut 2015
Sammanfattning av ärendet
I delårsbokslutet ingår ekonomisk översikt, prioriterade målområden,
väsentliga personalförhållanden, beskrivning av enheterna samt ekonomisk
redovisning. Resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgår för
perioden januari - augusti 2015 till 17 700 000 kronor samtidigt som
helårsprognosen kalkyleras till minus 1 400 000 kronor.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut januari - augusti 2015.
Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2015.
Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 25 november 2015.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kalmarsunds Gymnasieförbunds delårsbokslut januari - augusti 2015
godkänns.
_____

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000836 -133

Avtal gällande ensamkommande barn och ungdom
Sammanfattning av ärendet
Mörbylånga kommun har under 2015 ett avtal med Migrationsverket som
innebär att vi har 12 asylplatser för ensamkommande barn. Trycket på kommunerna när det gäller mottagandet av ensamkommande barn har varit stort
under sista halvåret 2015. Det har för Mörbylånga kommuns del inneburit att
vi tagit emot 58 ensamkommande barn. Enligt Länsstyrelsen är vår kommuns fördelningstal för ensamkommande barn för 2016 92 platser. En beräkning och bedömning har gjorts av verksamheterna vilket betyder att vår
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande för januari till
februari 2016 föreslås bli 60 asylplatser. Mörbylånga kommun föreslår att ett
nytt avtal skrivs för perioden mars till december 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 11 november 2014.
Epost till Henrik Yngvesson och Monica Högberg den 20 november 2015.
Telefonsamtal till Ann-Katrin Ståhl den 30 november 2015.
Tjänsteskrivelse den 4 december 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avtal tecknas i första hand för januari och februari 2016 vilket betyder
60 asylplatser för ensamkommande barn och ungdom.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Expedieras till:
M-verksamheten
Migrationsverket, Mottagning, Bosättning och statsbidrag, Slottsgatan 81-82,
601 70 Norrköping
Länsstyrelsen i Kalmar län, Moa Brändström, Utvecklingsenheten, 391 86
Kalmar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6678 -

Utredning om faderskap
Sekretess
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000842 -104

Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och
omsorgsutskottet
Sammanfattning av ärendet
Sven Stensson (M) har genom mail avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
vård och omsorgsutskottet.
Beslutsunderlag
Mail inkommit den 3 december 2015.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsägelsen godkänns.
_____

Expedieras till:
Sven Stensson
För kännedom:
Walda
Hemsidan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/000845 -102

Val av ersättare i vård- och omsorgsutskottet efter
Sven Stensson (M)
Förslag på mötet
Carl Dahlin (M)
Kommunstyrelsens beslut
1. Carl Dahlin (M) utses som ersättare i vård och omsorgsutskottet efter
Sven Stensson (M) till och med mandatperiodens utgång.
_____

Expedieras till:
Carl Dahlin
Verksamhetsstöd – Personal och löner
Walda
Sekreteraren
Hemsidan
För kännedom:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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God Jul och Gott Nytt År
Henrik Yngvesson med instämmande av Carina Adolfsson Elgestam önskar
politiker och medarbetare en riktigt skön och avkopplande jul och nyårshelg.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvaro

Henrik Yngvesson (M)

X

Eva Folkesdotter-Paradis (M)

X

Ulrik Brandén (M)

X

Agneta Stjärnlöf (M)

X

Anna-Kajsa Arnesson (C)

X

Monika Löfvin Rosén (C)

Gunilla Karlsson (C)

X

Eva Öberg (MP)

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

Bength Andersson (S)

X

Matilda Wärenfalk (S)

X

Roger Hedh (S)

X

Elisabeth Cima-Kvarneke (V)

X

Anne Oskarsson (SD)

X
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Personliga ersättare

Närvaro

Jeanette Lindh (KD)

(X)

Carl Dahlin (M)

--

Sven Stensson (M)

--

Sebastian Hallén (L)

(X)

Gunilla Karlsson (C)

X

Marcus Johansson Persson (C)

--

Johan P Hammarstedt (MP)

(X)

Stig Salebäck (S)

--

Kurt Arvidsson (S)

(X)

Ulf Magnusson (S)

--

Bo Blad (S)

--

Kristina Sjöström (S)

--

Curt Ekvall (SD)

(X)

