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Datum 

2020-08-24 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00475 1.1.2.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-08-24 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 17  

2020) - Delegation för förnyelse av borgen  (bil.) 

Dnr 2020-00008 

 

2. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 18  

2020) - Delegation för likviditetsfrågor, upptagande  

av lån     (bil) 

Dnr 2020-00008 

 

3. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 19  

2020) - Delegation för likviditetsfrågor, upptagande  

av lån 

Dnr 2020-00008    (bil.) 

 

4. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 20  

2020) - Delegation för likviditetsfrågor, Försäljning  

av EURO    (bil.) 

Dnr 2020-00008 

 

5. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för  

högst 5 000 kr (ärende 6 2020) - Delegationsbeslut  

kring handkassekort Gymnasie- och vuxenutbildnings- 

förvaltningen 

Dnr 2020-00009    (bil.) 

 

6. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för  

högst 5 000 kr (ärende 7 2020) - Delegationsbeslut  

kring handkassa Fritids- och folkhälsoförvaltningen (bil.) 

Dnr 2020-00009 
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7. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 21 2020) -  

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 

Dnr 2020-00008 

 

8. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp 

av ett halvt basbelopp per gäldenär (ärende 06 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00012  

 

9. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor (ärende 22 2020) -  

Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (bil.) 

Dnr 2020-00008  

 

10. Delegationsbeslut - Ingående av servituts- och  

nyttjanderättsavtal understigande två basbelopp  (bil.) 

Dnr 2018-00014 

 

11. Delegationsbeslut - Teckna arrendeavtal för upplåtelser  

av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal  

som tecknats av kommunen   (bil.) 

Dnr 2018-00016 

 

12. Delegationsbeslut - Teckna arrendeavtal för upplåtelser  

av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal  

som tecknats av kommunen   (bil.) 

Dnr 2018-00016 

 

13. Delegationsbeslut - Ingående av servituts- och  

nyttjanderättsavtal understigande två basbelopp  (bil.) 

Dnr 2019-00014 

 

14. Delegationsbeslut - Fastighetsregleringar där  

kommunen erlägger eller erhåller ersättningar  

och/eller köp av fastighet till ett belopp ej  

överstigande fyra basbelopp   (bil.) 

Dnr 2019-00015 

 

15. Delegationsbeslut - Teckna arrendeavtal för upplåtelser  

av kommunal mark samt uppsägning av arrendeavtal  

som tecknats av kommunen   (bil.) 

Dnr 2019-00016 

 

16. Delegationsbeslut - Ingå och säga upp arrendeavtal,  

nyttjanderättsavtal, servitutsavtal och andra  

markupplåtelseavtal    (bil.) 

Dnr 2020-00014 
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17. Delegationsbeslut - Ingå avtal och köpa/sälja/byta 

/hel/del av fastighetsregleringar till ett belopp ej  

överstigande 2 miljoner kronor   (bil.) 

Dnr 2020-00015 

 

18. Delegationsbeslut - Ingå och säga upp arrendeavtal,  

nyttjanderättsavtal, servitutsavtal och andra  

markupplåtelseavtal    (bil.) 

Dnr 2020-00016 

 

19. Delegationsbeslut för beslut om kontantkassor för högst  

5 000 kr (ärende 8 2020) - Delegationsbeslut kring  

handkassa IFO    (bil.) 

Dnr 2020-00009 

 

20. Tilldelningsbeslut Hygien och städartiklar  (bil.) 

Dnr 2020-00016IN  

 

21. Tilldelningsbeslut Telefonitjänster   (bil.) 

Dnr 2020-00016IN 

 

22. Tilldelningsbeslut Utskriftstjänst   (bil.) 

Dnr 2020-00112IN 

 

23. Tilldelningsbeslut Reklambyråtjänster   (bil.) 

Dnr 2019-00032IN 

 

24. Tilldelningsbeslut Multifunktionsskrivare   (bil.) 

Dnr 2019-00043IN 

 

25. Tilldelningsbeslut Juridisk informationstjänst   (bil.) 

Dnr 2019-00081IN 

 

26. Delegationsbeslut Yttrande över ansökan om  

planbesked för Morfeus 7   (bil.) 

Dnr 2020-00512 

 

27. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-03-12 (31/2020) 

F 2019-00208  2.3.1.1, Programområde 1 

 

28. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 
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förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän –  

2020-05-07 (73/2020) 

F 2020-00017  2.3.1.1, Programområde 1 

 

29. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-04-16 (50/2020) 

F 2020-00072  2.3.1.1, Programområde 1 

 

30. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-04-08 (51/2020) 

F 2020-00074  2.3.1.1, Programområde 1 

 

31. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-05-08 (58/2020) 

F 2020-00077  2.3.1.1, Programområde 1 

 

32. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive 

 beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-05-19 (79/2020) 

F 2020-00078  2.3.1.1, Programområde 1 

 

33. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-04-24 (53/2020) 

F 2020-00080  2.3.1.1, Programområde 1 

 

34. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-05-18 (74/2020) 

F 2020-00081  2.3.1.1, Programområde 1 

 

35. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive 

 beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-05-07 (56/2020) 

F 2020-00085  2.3.1.1, Programområde 1 
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36. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-06-04 (83/2020) 

F 2020-00086  2.3.1.1, Programområde 1 

 

37. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-05-13 (60/2020) 

F 2020-00089  2.3.1.1, Programområde 1 

 

38. Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive  

beslut om riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i 

förhandlingsärenden som delegerats till tjänstemän – 

2020-06-02 (84/2020) 

F 2020-00106  2.3.1.1, Programområde 1 

 

39. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende  

löneöversyn, etikett-inplaceringar, anställningsvillkor,  

ersättningar – 2020-03-12 (30/2020) 

F 2020-00044  2.3.1.25, Programområde 1 

 

40. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-04-16 (/52/2020) 

F 2020-00061  2.3.1.25, Programområde 1 

 

41. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-13 (61/2020) 

F 2020-00090  2.3.1.25, Programområde 1 

 

42. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen (i  

samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-14 (62/2020) 

F 2020-00091  2.3.1.25, Programområde 1 
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43. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-14 (63/2020) 

F 2020-00092  2.3.1.25, Programområde 1 

 

44. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-13 (64/2020) 

F 2020-00093  2.3.1.25, Programområde 1 

 

45. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-14 (65/2020) 

F 2020-00094  2.3.1.25, Programområde 1 

 

46. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-15 (66/2020) 

F 2020-00095  2.3.1.25, Programområde 1 

 

47. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-13 (67/2020) 

F 2020-00096  2.3.1.25, Programområde 1 

 

48. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-13 (68/2020) 

F 2020-00097  2.3.1.25, Programområde 1 

 

49. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  
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2020-05-13 (69/2020) 

F 2020-00098  2.3.1.25, Programområde 1 

 

50. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-15 (70/2020) 

F 2020-00099  2.3.1.25, Programområde 1 

 

51. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-14 (71/2020) 

F 2020-00100  2.3.1.25, Programområde 1 

 

52. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-20 (75/2020) 

F 2020-00102  2.3.1.25, Programområde 1 

 

53. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-25 (76/2020) 

F 2020-00103  2.3.1.25, Programområde 1 

 

54. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-20 (72/2020) 

F 2020-00104  2.3.1.25, Programområde 1 

 

55. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-05-27 (77/2020) 

F 2020-00105  2.3.1.25, Programområde 1 
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56. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn, etikett-

inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-06-02 (80/2020) 

F 2020-00108  2.3.1.25, Programområde 1 

 

57. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-06-02 (81/2020) 

F 2020-00109  2.3.1.25, Programområde 1 

 

58. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-06-02 (82/2020) 

F 2020-00110  2.3.1.25, Programområde 1 

 

59. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-06-16 (85/2020) 

F 2020-00113  2.3.1.25, Programområde 1 

 

60. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-04-14 (43/2020) 

F 2020-00064  2.3.1.3, Programområde 1 

 

61. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-04-15 (49/2020) 

F 2020-00071  2.3.1.3, Programområde 1 

 

62. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  
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2020-04-22 (54/2020) 

F 2020-00082 2.3.1.3, Programområde 1 

 

63. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-04-22 (55/2020) 

F 2020-00083 2.3.1.3, Programområde 1 

 

64. Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av 

förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutrymmen  

(i samråd med berörda förvaltningar) avseende löneöversyn,  

etikett-inplaceringar, anställningsvillkor, ersättningar –  

2020-04-14 (59/2020) 

F 2020-00088 2.3.1.3, Programområde 1 

 

65. Löneinplaceringsbeslut 2020-04-30—2020-06-24  

(1231--2136/2020)  

F 2020-00118 2.3.6.1, Programområde 1 

 

66. Tecknande av pensionsavtal samt fastställande av  

pensionsförmåner enligt gällande avtal och/eller  

äldre pensionsavtal  

2020-04-30 (067--092/2020)   

F 2020-00119 2.3.9.4, Programområde 1 

 

 

               

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Yttrande över ansökan om planbesked för Morfeus 7 

Delegationsart 
Yttrande i detaljplaneärende som handläggs med begränsat planförfarande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. 

Sammanfattning 
Del av Morfeus 7 är tillsammans med Morfeus 5 under planläggning för ett nytt 
flerbostadshus. Morfeus 7 omfattas av tomtindelningsbestämmelser. För att 
möjliggöra en sammanslagning av Morfeus 7 med en eller båda av Wilhelms 
övriga fastigheter i kvarteret behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas.  
Planändringen ger endast Willhem möjlighet att förändra fastighetens 
avgränsning, till exempel genom sammanslagning med annan fastighet och 
leder inte till några ändringar i gällande plan i övrigt. 
 
Ärendet bedöms sakna strategisk betydelse och handläggs med begränsat 
förfarande. Kommunstyrelsen tillstyrker därför förslaget via delegationsbeslut. 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering 

Louise Karlsson 
Strategisk samhällsplanerare 


	Namnlös



