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§ 209 Dnr 7839 - 

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Monika Löfvin-Rosén utses att justera dagens protokoll torsdagen den 

8 oktober 2015.    

_____ 
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§ 210 Dnr 244 - 

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Utsänd kallelse, samt två frågor, godkänns som dagordning för 

sammanträdet.   

_____ 
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§ 211 Dnr 2015/000258 -001 

Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 

Sammanfattning av ärendet 

Den tillsatta utredningen om en kommunallag för framtiden överlämnade i 

mars 2015 sitt betänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att 

föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget 

har bland annat varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en 

ramlag och utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen 

föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.     

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Sammanfattning ur En kommunallag för framtiden. 

Tjänsteskrivelse den 16 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt eget.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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§ 212 Dnr 2015/000586 -045 

Förlängning av återbetalningstiden för lån till stiftelsen 
Capellagården 

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsen Capellagården har före september 2010 vänt sig till Mörbylånga 

kommun med begäran om ekonomiskt stöd för att klara en likviditetskris. Ett 

ränte- och amorteringsfritt lån på 400 000 SEK beviljades och utbetalades 

tidigare mot säkerhet i fastighet.  

Stiftelsen Capellagården har begärt en förlängning av tiden för återbetalning 

till år 2019. I upprättat förslag till skuldebrev förlängs lånetiden, med ett 

amorteringskrav på 100 000 SEK/år, till den 27 februari 2019.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, den 21 september 2010 § 123. 

Tjänsteskrivelse den 1 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja en förlängning av återbetalningstiden, för stiftelsen 

Capellagården, med ett årligt amorteringskrav på 100 000 SEK till som 

längst den 27 september 2019. Pantbrev i fastighet utgör säkerhet, se 

under punkten överväganden.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Stiftelsen Capellagården 

Verksamhetsstöd - Ekonomi 

För kännedom: 
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§ 213 Dnr 2015/000333 -017 

Kommunikationsstrategi 

Sammanfattning av ärendet 

I Mörbylånga kommuns verksamhetsplan för Kultur och näringsliv 2014 

anges att sektorn ska ta fram strategier för sektorn olika verksamhets-

områden. I verksamhetsplanerna för 2014 och 2015 är kommuninformation 

och platsmarknadsföring områden inom sektorn. Den 1 januari 2016 startar 

ett servicecentrum, dit kommuninvånare har möjlighet att ställa frågor om 

kommunens verksamhet, och få annan service.  Inom sektorn har därför 

tagits fram ett förslag till strategi som kommunicerats inom ledningsgruppen.      

Beslutsunderlag 

Förslag till kommunikationsstrategi daterad den 31 augusti. 

Förvaltningens marknadsplan biläggs, för att tydliggöra hur sektorn vill 

arbeta med platsmarknadsföring. 

Tjänsteskrivelse den 16 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Förslag till beslut på mötet 

Anna-Kajsa Arnesson (C) yrkar på tillägg att utvärdering och revidering ska 

ske under hösten 2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunstyrelsen kan besluta enligt utskottets förslag 

och finner att de beslutar detsamma. 

Vidare hör ordföranden om de kan besluta enligt Ann-Kajsa Arnessons 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar detsamma. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslaget till kommunikationsstrategi antas. 

2. Utvärdering och revidering ska ske under hösten 2017.    

_____ 
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Expedieras till: 

Kultur och näringsliv 

För kännedom: 

 

 

 



 

 
 

 

 

STRATEGI 
Sida 

1(2) 

Datum 

2015-08-31 
Dnr 

2015/000333-017 

Godkänd/Ansvarig 

Kommunstyrelsen § 213 
2015-10-06 

 

 

 

  

 

Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategin beskriver hur det vi kommunicerar ska bidra till 

att nå Mörbylånga kommuns vision, övergripande mål och delmål.  

Syfte  

Det Mörbylånga kommun kommunicerar ska  

 synliggöra kommunens verksamheter, service och tjänster  

 ge möjlighet till delaktighet och inflytande 

 ge en positiv bild av Mörbylånga kommun att bo och verka i 

Mål 

 Öka kännedomen om Mörbylånga kommuns verksamheter, service och 

tjänster 

 Öka inflyttningen till kommunen 

 Öka antalet företagsetableringar i kommunen 

 Underlätta kompetensförsörjningen för Mörbylånga kommun och övriga 

arbetsgivare i kommunen 

Målgrupper 

Kommuninvånare, företagare, inflyttare och möjliga inflyttare, media 

Avgränsningar 

Kommunikationen för besöksnäringen behandlas i ”Turismstrategi Öland 

2012-2020”. 

Kommunikationen för Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap omfattas 

av Turismstrategin och av detta dokument.  

Budskap – bilden vi vill ge av Mörbylånga kommun 

Mörbylånga kommun på södra Öland är en tillväxtkommun med ca 14 500 

invånare. Här kombinerar du den lilla kommunens fördelar med det korta 

avståndet till stadslivet i Kalmar. Här finns närheten till havet, naturen och 

kulturen och inom kommunen ryms Världsarvet Södra Ölands odlings-

landskap. 

  



Mörbylånga kommun 
Datum 

2015-08-31 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 

 Mörbylånga är en tillväxtkommun med snart 15 000 invånare, och 

växer med ca 100 personer årligen. 

 Här finns bra boendemiljöer, med allt från pittoreska bygator med 

klassiska Ölandsgårdar till ett modernt boende i tätort med villor och 

lägenheter. Här finns en utmärkt äldreomsorg.  

 Mörbylånga kommun är en trygg plats att bo på som skapar goda 

förutsättningar för livets alla skeden. 

 Våra förskolor och skolor håller hög kvalitet varför vi kan ge barn och 

ungdomar de allra bästa förutsättningar att möta framtiden. 

 Här finns ett differentierat näringsliv med små och större företag i de 

flesta branscher.  

 Närheten till Kalmar innebär att oavsett var du är på södra Öland har du 

aldrig mer än en timme till flygplats eller centralstation. 

 En levande landsbygd med ett rikt kultur- och föreningsliv och 

många företag som brinner för idéer de vill förverkliga.  

 En unik natur som inbjuder till rekreation och aktiviteter året om. 

Kanaler 

Vi kommunicerar genom kommunens webbplatser, pressmeddelanden, 

hushållsinformation t.ex. Mörbylånga - Din kommun, dialog- och 

samrådsmöten, sociala medier, annonser, informationsskyltar, trycksaker, 

broschyrer, och e-post.  

Uppföljning/utvärdering 

Vi följer upp och utvärderar med medborgarundersökningar, kund- och 

brukarundersökningar och tillgänglighetsrapporter. 

Ansvar och samordning 

Kommunstyrelsen, genom kultur- och näringslivssektorn, ansvarar för den 

övergripande kommunikationen om Mörbylånga kommun. Varje 

verksamhet/sektor ansvarar för kommunikationen om sina respektive 

verksamhetsområden. 

Kultur- och näringslivssektorn ska samordna, stödja och utveckla 

kommunikationsarbetet samt förvalta och förankra kommunikationsstrategi, 

informationspolicy och grafisk profil. Sektorn fungerar som stöd till 

verksamheterna i kommunikationsfrågor. Den som är verksamhetsansvarig 

är också informationsansvarig. 
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§ 214 Dnr 2015/000576 -005 

Samverkansavtal för fiberutbyggnad mellan 
Mörbylånga kommun och TeliaSonera Sverige AB 

Sammanfattning av ärendet 

År 2012 antog Mörbylånga kommun en bredbandsstrategi med målet att år 

2020 bör 100% av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att 

ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. I arbetet med att 

uppfylla detta målet har ett samverkansavtal mellan kommunen och 

TeliaSonera Sverige AB upprättats.     

Mikael Jarmdahl, Teliasonera föredrog ärendet.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal, daterad 8 september 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad 9 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtalet. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

TeliaSonera Sverige AB 

Avtalsregister 
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§ 215 Dnr 2015/000539 -261 

Avtal om anläggningsarrende för radio-och tele-
kommunikationmast Kastlösa 56:1 

Sammanfattning av ärendet 

Net4Mobility HB begär att arrendera ca 100 kvm av kommunal mark på 

Kastlösa 56:1 nordost om Stationsgatan i Kastlösa. Detta för att placera torn 

eller stagad mast med tillhörande teknikbod.     

Beslutsunderlag 

Avtal om anläggningsarrende, N112530. 

Bygglovhandlingar. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar avtal om 

anläggningsarrende. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Net4Mobility, Isafjordsgatan 35, Box 1107, 164 22 Kista 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Avtalsregister 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 216 Dnr 2015/000581 -251 

Exploateringsavtal - Björnhovda 7:9 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ny detaljplan för norra delen av Snäckstrand och Joels 

udde, "Detaljplan för Björnhovda 7:9 med flera, Joels udde, Färjestaden, 

Mörbylånga kommun" har detta Exploateringsavtal upprättats mellan 

Mörbylånga kommun och exploatören, Joels Udde AB. 

Avtalet ska undertecknas av exploatör och godkännas av kommunstyrelsen 

innan ovanstående detaljplan antas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterad den 21 augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

exploateringsavtalet.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Joels Udde AB, Musslevägen 13, 386 33 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Avtalsregister 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 217 Dnr 2015/000580 -251 

Exploateringsavtal - Björnhovda 7:9, del 2 och 
Björnhovda 7:44 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ny detaljplan för norra delen av Snäckstrand och Joels 

udde, "Detaljplan för Björnhovda 7:9 m fl, Joels udde, Färjestaden, 

Mörbylånga kommun" har detta Exploateringsavtal upprättats mellan 

Mörbylånga kommun och exploatören, Joels Udde AB. 

Avtalet ska undertecknas av exploatör och godkännas av kommunstyrelsen 

innan ovanstående detaljplan antas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterad den 21 augusti 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

exploateringsavtalet.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Joels Udde AB, Musslevägen 13, 386 33 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Avtalsregister 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 218 Dnr 2015/000571 -251 

Exploateringsavtal - Björnhovda 29:15 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ny detaljplan för norra delen av Snäckstrand och Joels 

udde, "Detaljplan för Björnhovda 7:9 m fl, Joels udde, Färjestaden, 

Mörbylånga kommun" har detta Exploateringsavtal upprättats mellan 

Mörbylånga kommun och exploatören, Bengt Nilsson. 

Avtalet ska undertecknas av exploatör och godkännas av kommunstyrelsen 

innan ovanstående detaljplan antas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterad den 21 augusti 2015.  

Tjänsteskrivelse, daterad den 9 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

exploateringsavtalet.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Bengt Nilsson, Ostronstigen 1, 386 33 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Avtalsregister 

Miljö och byggnadsförvaltningen 

För kännedom: 
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§ 219 Dnr 2015/000570 -251 

Exploateringsavtal - Björnhovda 5:15 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av ny detaljplan för södra delen av Snäckstrand, "Detaljplan 

för Björnhovda 2:135 m fl, Snäckstrand södra, Färjestaden, Mörbylånga 

kommun" har detta Exploateringsavtal upprättats mellan Mörbylånga 

kommun och exploatören, Lars Petersson. 

Avtalet ska undertecknas av exploatören och godkännas av kommun-

styrelsen innan ovanstående detaljplan antas av kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Exploateringsavtal, daterad den 21 september 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Exploateringsavtalet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknar 

exploateringsavtalet.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lars Petersson, Gärdesvägen15, 386 35 Färjestaden 

Verksamhetsstöd – Mark och exploatering 

Verksamhetsstöd – Ekonomi 

Avtalsregister 

Miljö och byggnadsförvaltningen 
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§ 220 Dnr 1811/1 - 

Länsstyrelsens remiss - Fysisk planering i Kalmar län 
med hänsyn till ett förändrat klimat - Översvämning 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kalmar län har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för fysisk 

planering med avseende på översvämningsrisker på grund av stigande 

havsnivåer och höga flöden vid strandnära byggnation, vägar och 

distributionsanläggningar. Syftet är att skapa ett robust samhälle med hög 

förmåga att klara av klimatförändringar. 

Till grund för förslaget finns en utredning som SMHI har utfört på uppdrag 

av Länsstyrelsen, "Rapport nr 66, Havsnivåer i Kalmar län."     

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut den 24 

september 2015. 

Stadsarkitektens yttrande den 9 september 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 126.   

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta miljö- och byggnadsnämndens yttrande som sitt eget.   

_____ 
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§ 221 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 

Ulf Gustavsson gick igenom personuppgiftslagen. Fördjupning kommer att 

ske i kommunledningsutskottet. 

Ulf Åman gick igenom förvaltningslagen. Fördjupning kommer att ske i 

kommunledningsutskottet. 

Natur och fritidsstrategi 

Bo Eklinder informerade om uppdraget att ta fram natur och fritidsstrategi. 

Han tog emot synpunkter och medskick från kommunstyrelsen. 

Sjukfrånvaro 

Ann Willsund informerade om sjukfrånvaron i kommunen. 

Meddelanden 

Rapport enligt sammanställning daterad den 1 oktober 2015. 

Frågor 

Carina Adolfsson Elgestam (S) ställde två frågor. 

- Bostads ABs yttrande om Alungården som kommer att skickas till 

kommunstyrelsen. 

- Asylfrågor, om bland annat hur vår beredskap ser ut. Henrik Yngvesson 

besvarade frågan. 

_____ 
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§ 222 Dnr 2015/000095 -002 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2015 

Beslutsunderlag 

Vård och omsorgsutskottets protokoll från den 20 augusti 2015. 

Barn och ungdomsutskottets protokoll från den 25 augusti 2015. 

Kommunledningsutskottets protokoll från den 23 september 2015. 

Sociala utskottet från den 11 maj, 14 juli, 12 augusti och 16 september 2015. 

Sammanställning av delegeringsbeslut nr 15:43 till och med 15:44. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.   

_____ 
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§ 223 Dnr 2014/000543 -801 

Tillägg till bidragsregler för kultur- och fritidsföreningar 
- Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun får många ansökningar om investeringsbidrag från 

idrottsföreningar och hembygdsföreningar om t ex ombyggnader, 

nybyggnader, värme och ventilationssystem. 

Mörbylånga kommuns nuvarande bidragsregler tillåter inte investerings-

bidrag. Nu har en del myndigheter, t ex Boverket ställt som villkor för att ge 

investeringsbidrag till föreningar att kommunen medger delfinansiering 

genom särskilda investeringsmedel. Därför är det angeläget att Mörbylånga 

kommun skaffar sig möjlighet att ge ett investeringsbidrag till föreningar och 

upprättar regler för detta.     

Beslutsunderlag 

Bidragsregler kultur- och fritidsföreningar, daterad 27 oktober 2014. 

Förslag till riktlinjer för investeringsbidrag, daterad den 23 juli 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Tillägget till bidragsreglerna för kultur- och fritidsföreningar - 

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar antas och gäller från 

och med den 1 januari 2016.   

_____ 
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§ 224 Dnr 2011/000876 -141 

Svar på Motion av Christer G Rosén (M) och Jan 
Kerbosch (M) - Skapa ett Utvecklingscentrum för Södra 
Öland 

Sammanfattning av ärendet 

I motion inkommen till Mörbylånga kommun 2011-10-12 föreslås "Att 

nuvarande gemensamt näringslivskontor upphör, då näringslivets inriktning 

och karaktär är olika inom kommunerna, och kräver olika insatser, fokus och 

kompetens. Att ett bildande av en ny organisation - Utvecklingscentrum för 

Södra Öland, Natur, Kultur, Turism och företagande, UC blir ett utökat 

Näringslivskontor för Södra Öland, Mörbylånga kommun, där ett brett utbud 

av tjänster och produkter erbjuds. Att en arbetsgrupp eller beredning erhåller 

uppdrag att se möjligheterna till att skapa ett UC".     

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 26 oktober 2011. 

Kommunstyrelsens beslut § 81, den 13 mars 2012 om återremiss. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 augusti 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till överväganden i 

tjänsteskrivelse.   

_____ 
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§ 225 Dnr 2015/000256 -009 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) och 
Anders Wassbäck (V) - Utse Ljungpiparen till 
kommunfågel för Mörbylånga kommun 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att Ljungpiparen ska utses till kommunfågel för 

Mörbylånga kommun.  

Som förebild har motionärerna de 33 skånska kommuner som alla utsett 

varsin kommunfågel. Avsikten har varit att kommunerna i framtiden ska 

fokusera extra mycket på skyddet av just den egna kommunfågeln och att det 

ska vara en fågel som är representativ för kommunen i fråga.      

Beslutsunderlag 

Motion anmäld på kommunfullmäktige den 19 maj 2015. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till överväganden i tjänsteskrivelse.    

_____ 
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§ 226 Dnr 2015/000201 -303 

Policy för verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har en skyldighet enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster att ordna vattentjänster där det behövs för människans hälsa- 

eller miljö i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse. 

Kommunen ska då bestämma det verksamhetsområde inom vilket 

vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet 

snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va-anläggning.     

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Policy för verksamhetsområden med allmänna vattentjänster den 

7 september 2015. 

Bilaga 2. Arbetsmetod verksamhetsområden. 

Tjänsteskrivelse  den 7 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta policy för verksamhetsområden med allmänna vattentjänster. 

_____ 
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§ 227 Dnr 2015/000564 -303 

Antagande av verksamhetsområde i Bläsinge - Hagby, 
Degerhamn - Årsvik, Dörby, Norra Möckleby - Bröttorp, 
Strandskogen, Tveta och Tävelsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har inte uppdaterat sina verksamhetsområden sedan 

2004 vilket innebär att det finns många områden där verksamhetsområden 

saknas, dessutom behöver alla befintliga verksamhetsområden revideras. Ett 

arbete har påbörjats där tjänstemän från teknisk affärsverksamhet, miljö samt 

plan och bygg analyserar vart det finns ett behov av verksamhetsområden. I 

första hand koncentreras arbetet på områden där utbyggnad pågår eller är 

nära förestående, i samband med att nya verksamhetsområden görs kommer 

även de äldre verksamhetsområdena att revideras och i vissa fall kommer 

vissa fastigheter att ingå både i de äldre verksamhetsområden som de nya. 

Kommunen har en skyldighet enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster att ordna vattentjänster där det behövs för människans hälsa- 

eller miljö i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse. 

Kommunen ska då bestämma det verksamhetsområde inom vilket 

vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet 

snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 

genom en allmän va- anläggning.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsområden i Bläsinge - Hagby med flera den 7 september 2015. 

Bilaga 1. Policy för verksamhetsområden med allmänna vattentjänster. 

Bilaga 2. Arbetssätt verksamhetsområden. 

Bilaga 3. Lista över fastigheter som ingår i respektive verksamhetsområde. 

Bilaga 4. Kartor över vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdena. 

Tjänsteskrivelse den 7 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Anta verksamhetsområden i Bläsinge - Hagby, Degerhamn - Årsvik, 

Dörby, Norra Möckleby - Bröttorp, Strandskogen, Tveta och Tävelsrum. 

_____ 
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§ 228 Dnr 2015/000347 -045 

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest i Sverige AB vill efterhöra hur Mörbylånga kommun som 

medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild 

medlemsinsats.       

Beslutsunderlag 

Kommuninvest i Sverige ABs förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015, 

inkommen den 1 juni 2015. 

Tjänsteskrivelse den 8 september 2015. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 23 september 2015.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Erlägga en särskild medlemsinsats på 2 801 018 kronor till 

Kommuninvest i Sverige AB och på så sätt uppnå den högsta 

insatsnivån.     

_____ 
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§ 229 Dnr 1810/8 - 

Björnhovda 2:135 Snäckstrand södra - Antagande av 
reviderat planförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-04-18 § 78 godkänna att 

planändring påbörjas i syfte att identifiera och ändra ändamål för del av mark 

inom fastigheten Björnhovda 2:135 inom Snäckstrandsområdet, att 

planändringen genomförs enligt reglerna för normalt planförfarande och att 

planändringen ska föregås av planprogram.          

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 24 september 2015. 

Tjänsteskrivelse den 2 september 2015. 

Kommunens utlåtande II, upprättad den 20 oktober 2015. 

Plankarta, upprättad den 25 februari 2014, reviderad den 26 februari 2015. 

Planbeskrivning, upprättad den 25 februari 2014, reviderad den 26 feb 2015. 

Genomförandebeskrivning, upprättad den 25 februari 2014, reviderad den 26 

februari 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 119.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den 2015-10-20 upprättade kommunens utlåtande II över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. De 2014-02-25 upprättade och 2015-02-26 reviderade planförslaget antas 

i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10). 

_____ 
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§ 230 Dnr 1811/0 - 

Björnhovda 7:9 med flera Joels Udde - Antagande av 
reviderat planförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan har inkommit den 2 mars 2007 om att planlägga för ny bebyggelse 

och för utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa tomter för bostadsbebyggelse och 

möjliggöra en utvidgning av ett antal befintliga tomter genom omvandling av 

allmän platsmark till kvartersmark med bostadsändamål.          

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 24 september 2015. 

Tjänsteskrivelse den 2 september 2015. 

Kommunens utlåtande IV, upprättad den 20 oktober 2015. 

Plankarta, upprättad den 30 september 2009, reviderad den 26 februari 2015. 

Planbeskrivning, upprättad den 30 september 2009, reviderad den 26 

februari 2015. 

Genomförandebeskrivning, upprättad den 30 september 2009, reviderad den 

26 februari 2015. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 120   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Den 2015-10-20 upprättade kommunens utlåtande IV över inkomna 

synpunkter godkänns som sin egen. 

2. Det 2009-09-30 upprättade och 2015-02-26 reviderade planförslaget 

antas i enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap 29 § (1987:10). 

_____ 
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§ 231 Dnr 6678 - 

Utredning om faderskap 

Sekretess. 
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