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Planprogram för Sockerbruksområdet och Mörbylånga 
hamn 

 

Checklistan innehåller frågeställningar som rör: 

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

FN:s standardregler för människor med funktionsnedsättning uttrycker 

tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter 

och ansvar på olika samhällsområden. 

Barnkonventionen  

Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vuxnas 

ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men 

också att barn har speciella behov av skydd och stöd.  

Brottsförebyggande rådets principer  

Principer för brottsförebyggande stadsplanering. 

Jämlikhet  

Jämlikhet betyder att alla individer, oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. 

Delaktighet och inflytande 

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med 

jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till 

delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös 

tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Fysisk aktivitet 

Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att 

samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 

aktivitet för hela befolkningen. 

Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, 

medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och 

kunskapsunderlag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att 

upprätta och ta del av en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som 

berörs.  
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Planens syfte 
Avsikten med föreliggande planprogram är att belysa 

befintliga förhållanden för att övergripande kunna fastslå 

markanvändning för bostäder, verksamheter, hamn, kul-

tur, service, samt natur och park. Avsikten är att framtida 

detaljplaneläggning ska kunna ske etappvis beroende på 

intresse att exploatera. 

För det aktuella programområdet finns ett gammalt plan-

program som är antaget av kommunfullmäktige 2009-

03-18 . Det gamla planprogrammet innefattade tre del-

områden: 

- 1. Mörbylånga hamn 

- 2. Norra Viken och Bruksparken 

- 3. Sockerbruksområdet 

Föreliggande programförslag ser likadant ut som det 

gamla planprogrammet ifrån 2009. Det nya programför-

slaget har samma områdesindelning och samma förslag 

på framtida markanvändning som det gamla planpro-

grammet. Tanken med att lyfta upp planprogrammet för 

Sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn ånyo är att 

se över om de markanvändningar som övergripande fast-

slogs 2009 fortfarande är aktuella. På dessa år har en viss 

utveckling skett i Mörbylånga och nya frågeställningar 

har uppkommit. 

Den nya programkartan har därför även ett tillägg i form 

av förändrade förutsättningar och nya frågeställningar, 

vilket är lagt som ett raster på programkartan. Dessa nya 

förutsättningar och frågeställningar kommer att diskute-

ras och utredas under samrådstiden, tillsammans med de 

tidigare föreslagna markanvändningarna. 

Dessa nya frågor är: 

- Gestaltningen av ett kustskydd runt Mörbylånga 

köping. Detta med anledning av att stora delar av 

Mörbylånga köping ligger på marknivåer som i 

framtiden riskerar att översvämmas enligt rapport 

ifrån SMHI.  
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- Användning och gestaltning av Mörbylånga hamn i 

delområde 1, som idag består av byggnader som i 

många fall står tomma. Här har även ett villkorat 

köpekontrakt tecknats med en enskild exploatör som 

huvudsakligen tänker sig bostäder, hotell, 

fritidsanläggning med främst simbassänger samt 

parkering till området m.m. 

- Norra Viken i delområde 2 är detaljplanelagt som ett 

nytt bostadsområde och delvis utbyggt. 

- I delområde 3 finns en stor yta avsatt för evenemang 

och parkområde. Hur används och aktiveras detta 

område på bästa sätt? Finns det utrymme för 

förtätning? 

 

Planområdet 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga 

Tillgängligheten avseende den 

fysiska miljön innebär att se till 

att fysiska hindren minimeras. 

x       Gestaltningen av den 

offentliga miljön är viktig för 

att tillgänglighet ska kunna 

uppnås. Det förutsätter att 

placering av anordningar, 

exempelvis skyltning, görs så 

att de inte utgör hinder för 

framkomligheten, samt att 

anpassning av 

övergångsställen sker. 

Gällande bygglagstiftning 

reglerar detta. 

Bereds tillgänglighet vid och i 

kommunala byggnader och 

andra offentliga lokaler? 

x       Planprogrammet föreslår 

möjlighet att uppföra lokaler 

för såväl handel och 

kulturutövning, som hotell och 

fritidsverksamhet. Alla 

offentliga lokaler ska anpassas 

för personer med nedsatt 

rörelse- och 

orienteringsförmåga. Gällande 

bygglagstiftning reglerar detta. 

Anpassas arbetsplatser med 

hänsyn till anställda med 

funktionsnedsättning? 

x       Tillkommande arbetsplatser 

ska utformas så att personer 

med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga kan 

arbeta där. Gällande 

bygglagstiftning reglerar detta. 

Bereds tillgänglighet vid och i 

fritids-, service- och 

handelsanläggningar? 

x       Fritids-, handels- och 

serviceanläggningar ska 

utformas för att underlätta för 

personer med nedsatt 

orienterings- och 

rörelseförmåga. 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

Sker samverkan med Kalmar 

länstrafiken vad gäller 

kollektivtrafiksystemet?  

x       Busshållplatser ligger inom 

planprogramsområdet. Samråd 

sker med KLT i form av 

samrådsutskick. 

Har människor med 

funktionsnedsättning varit 

delaktiga och haft inflytande 

över hur kommunens insatser 

utformas. 

x       Tillfälle att lämna synpunkter 

kommer att ges i form av 

samrådsutskick och 

samrådsmöte. Särskild dialog 

med kommunens 

tillgänglighetsråd kommer 

hållas under samrådet. 

Barnkonventionen 

Sker väsentlig påverkan eller 

berörs miljöer där barn och 

ungdomar vistas.  

x       Inom planområdet finns 

rekreationsytor som barn och 

unga vistas på, såväl som 

ungdomsgården Zokker. 

Dessa ytor bedöms inte 

påverkas negativt utan avses 

att skyddas och stärkas i 

kommande detaljplaner. Inom 

planområdet löper också gång- 

och cykelvägar som används 

av barn och unga. Dessa stråk 

ska kompletteras och stärkas 

inom och i anslutning till 

planområdet. Planprogrammet 

omfattar offentliga rum som 

används av alla, inklusive barn 

och unga. Programmet syftar 

till att stärka rumsligheten och 

rekreationsmöjligheter i 

tätorten samt att i samråd med 

barn och unga skapa en 

identitet som kan bidra till att 

skapa en sammanhållen och 

tillgänglig småstad. 

Påverkas barns och ungdomars 

hälsa? 

x       Barns och ungdomars hälsa 

kan påverkas positivt av att 

möjligheten att röra sig fritt till 
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FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

fots och cykel ökar, inte minst 

till målpunkter som fritidsgård 

eller rekreationsinrättningar. 

Den trafikökning som 

tillkommer vid utbyggnad av 

området bedöms inte vara av 

en storleksordning som ökar 

fysiska eller psykiska risker. 

En förtätning av norra 

Mörbylånga och ett stärkande 

av strukturen kring de 

offentliga rummen kan 

innebära att barn och unga får 

en ökad rörelsefrihet. 

Gestaltningen av de offentliga 

rummen är avsedda att främja 

icke-motoriserade trafikslag.   

Påverkas barns och ungdomars 

sociala liv och utveckling? 

x       En utveckling av 

fritidsverksamheten inom 

området samt 

rekreationsmöjligheterna 

påverkar möjligheten för barn 

och unga att röra sig fritt och 

utveckla sina sociala 

färdigheter på ett positivt sätt. 

Hur det offentliga rummet 

utformas är av stor betydelse 

för en positiv utveckling. 

Påverkas barns och ungdomars 

känslo- och beteendemässiga 

utveckling? 

x       Planprogrammet förespråkar 

en utveckling av fritidsgårdens 

verksamhet samt 

rekreationsområden som bland 

annat används för 

utomhusundervisning. 

Kreativa och sociala 

aktiviteter bidrar till att 

utveckla barns känslo- och 

beteendemässiga färdigheter. 

Forskning visar också att 

omsorgsfullt utformade 

offentliga rum skapar en 
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känsla av ansvar och omsorg 

om de gemensamma rummen. 

Påverkas barns och ungdomars 

möjlighet att klara sig själva? 

x       En närhet mellan 

fritidsverksamhet och 

rekreation samt säkra gång- 

och cykelvägar samt en tydlig 

rumslig struktur, ökar barns 

och ungas förmåga att klara 

sig själva. 

Påverkas barns och ungdomars 

utbildning, boende, ekonomi 

och säkerhet? 

x       Planprogrammet skapar 

möjlighet för 

fritidsverksamhet, boende och 

rekreation inom ett mindre 

område. Med en ökad biltrafik 

kan säkerheten påverkas 

negativt, fokus bör därför 

ligga på att gestalta 

gaturummen på ett sätt som 

främjar trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter.  

Ges barn möjlighet att påverka 

genom att lämna synpunkter? 

x       Samråd och workshop med 

barn och unga ska hållas i 

samrådsskedet. 

Beaktas barns behov av särskilt 

stöd i planarbetet? 

x       Under samrådet kan dessa 

aspekter lyftas med 

barnpanelen och 

ungdomsrådet. 

Brottsförebyggande åtgärder 

Definierar planen klara 

rumsliga ansvarsförhållanden? 

x       Planprogrammet pekar ut 

kvartersmark som är 

privatägd. Natur-, park- och 

gatumark sköts av kommunen 

och ska vara tillgänglig för 

allmänheten. Gestaltningen av 

det offentliga rummet kan 

förtydliga dessa förhållanden. 



 Planprogram för Sockerbruksområdet och  
 Mörbylånga hamn 8 (13) 

 CHECKLISTA SOCIALA KONSEKVENSER 
 Dnr: 17/1360 
 2018-06-21 

  

 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR BERÖRS PLANEN KOMMENTARER 

 
ja nej  

En kvartersstruktur ger tydliga 

rum och en klar gräns mellan 

det privata och det offentliga.  

Skapar planen förutsättningar 

för befolkade rum? 

x       Programförslaget skapar 

förutsättningar för ökad 

rörlighet och användning 

under stora delar av dygnet. 

Genom att centrala delar av 

Mörbylånga förtätas kommer 

fler personer röra sig inom 

området. Programmet 

föreskriver en stor variation av 

ändamål vilket möjliggör för 

varierande aktiviteter och att 

de offentliga rummen befolkas 

under en större del av dygnet. 

Skapar planen förutsättningar 

för överskådlighet? 

x       Programmet föreslår väl 

definierade ytor. En 

förtydligad kvartersstruktur 

ökar överskådligheten. 

Skapas tillräcklig synlighet?  x       Med en tydlig kvartersstruktur 

och välskötta grönytor kan 

tillräcklig synlighet skapas. 

Belysning av de offentliga 

rummen skapar synlighet även 

kvällstid. Ljuset måste inte 

vara starkt men det bör vara 

jämnt fördelat utan 

bländningar och mörka fält. 

Sker samråd med kommunens 

Brottsförebyggande råd? 

x       Samråd sker med kommunens 

folkhälsoråd som ansvarar för 

dessa frågor.  

Jämlikhet 

Ges samma möjligheter och 

rättigheter för alla grupper i 

samhället att påverka 

planförslaget? 

x       Plan- och bygglagen (PBL) 

föreskriver att samråd ska ske 

med alla berörda. 

Programhandlingarna är inte 
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lämplighetsprövade för alla 

grupper i samhället. Personer 

med svårighet att förstå 

svenska språket eller som har 

funktionsnedsättning i 

språkförståelse eller syn kan 

ha problem med att ta del av 

dokumenten. Samrådsmöte 

ökar möjligheten för dessa 

grupper att förstå 

programförslaget. Kommunen 

håller inte särskilda 

samrådsmöten för de olika 

grupper som omfattas av 

diskrimineringslagstiftningen. 

Tillfälle för allmänheten att 

lämna synpunkter kommer att 

ges i form av samrådsutskick 

och samrådsmöte där 

kommunen strävar efter att 

alla grupper ska få komma till 

tals genom att erbjuda en 

variation av mötesformer och 

tidpunkter för desamma.  

Påverkar planförslaget 

möjligheten att hålla ett 

tillräckligt och väl lokaliserat 

utbud av social service? 

x       Programförslaget innebär 

förtätning och omvandling 

inom ett redan bebyggt 

område. Planprogrammet 

föreskriver en stor variation av 

ändamål. 

Bidrar lokaliseringen till att ge 

de offentliga rummen ett 

mångsidigt socialt liv? 

x       Programförslaget skapar 

förutsättningar för ökad 

rörelse i det offentliga 

rummet, vilket leder till möten 

och en mångsidig social 

aktivitet. Kommunens 

ambition är att få en variation 

av upplåtelseformer i området. 

Att blada bostadsrätter och 

hyresrätter är av stor betydelse 

för varierande och mångsidiga 
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sociala aktiviteter i området. 

Finns tillräckliga möjligheter 

för att röra sig med kollektiva 

färdmedel, till fots eller på 

cykel? 

x       Ett tätt och funktionsblandat 

samhälle ökar möjligheten att 

röra sig utan bil. Gestaltningen 

av de offentliga rummen kan 

också bidra till att främja 

alternativ till bilen. En 

tilltalande och säker 

gestaltning med tydliga 

trafiklösningar erbjuder goda 

möjligheter att färdas till fots 

eller med cykel. 

Busshållplatser i området har 

god turtäthet, främst norrut, 

vilket ger en god möjlighet att 

färdas kollektivt.  

Kan bostadsutbudet tillgodose 

ett utbud av differentierade 

boendeformer? 

x       I programområdet finns redan 

idag ett antal villor. 

Tillkommande 

bostadsbebyggelse föreslås 

bestå av både villor, radhus 

och flerbostadshus. 

Kommunens ambition är att 

inom planområdet ska byggas 

hyresrätter i MBAB:s regi. 

Delaktighet och inflytande 

Hålls dialogmöten med berörda 

intressenter och allmänhet tidigt 

i beslutsprocessen? 

x       Inför arbetet med att ta fram 

planprogrammet 2008 hölls 

dialogmöten i ett tidigt skede. 

Sedan dess har förändringar 

inom området gjort att 

samrådshandlingen skickas ut 

på samråd en gång till innan 

kommunen går vidare i 

arbetet. Det tidigare samrådet, 

samt det kommande, fungerar 

som en kartläggning av behov 
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och ett diskussionsunderlag 

för Mörbylångas framtid.  

Sker samverkan med det lokala 

föreningslivet? 

x       Samverkan med det lokala 

föreningslivet har hållits 

tidigare i processen och ska 

hållas levande även framöver.  

Sker samråd med barn och 

unga, handikapp- och 

pensionärsorganisationerna? 

x       Samråd med skolor och 

pensionärsföreningar planeras 

att hållas. 

Hålls öppen temadebatt eller 

tema diskussion i nämndens 

regi? 

      x En sådan har inte hållits men 

det kan komma att bli aktuellt 

längre fram i processen. 

Är ärendet initierat av ett 

medborgarförslag? 

      x       

Har ärendet diskuterats i 

presidiemöte med annan 

nämnd? 

x       Initiativet kommer från 

kommunstyrelsen. 

Fysisk aktivitet 

Ges förutsättningar för en ökad 

fysisk aktivitet för hela 

befolkningen. 

x       Planprogrammet föreskriver 

att områdets parker och 

grönområden ska göras 

ytterligare tillgängliga för 

allmänheten. Programmet 

föreslår också aktivitets-

områden, exempelvis en 

utvecklad badplats. Parallellt 

med detta ska strandstråket 

från hamnen och norrut utgöra 

ett attraktivt rekreationsstråk. 

Ett förtätat centrum med fler 

målpunkter och en ökad 

detaljeringsgrad gör det också 

mer attraktivt att röra sig till 

fots i det offentliga rummet. 
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Bör kontakt tas med 

kommunens 

folkhälsosamordnare? 

x       Samråd sker med kommunens 

folkhälsosamordnare. 
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Sammanfattning och förslag på åtgärder 

 

˗ Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en fråga om 

god och sammanhållen gestaltning. Tillgänglighet ska beaktas i 

projekterings- och byggskedet. Gällande bygglagstiftning reglerar detta. 

˗ Närheten mellan rekreations- och fritidsområden samt boende kan öka 

barns och ungas möjligheter att klara sig själva. Tydliga rum, 

sammanhållen gestaltning och säkra trafiklösningar i miljöer där barn och 

unga vistas är av stor betydelse för deras hälsa och säkerhet. 

˗ Kommunens intention är att få en variation av boendeformer. Att upplåta 

bostäder som både hyres- och bostadsrätter är betydelsefullt för att uppnå 

en social variation och motverka segregation.  

˗ Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till 

samråd och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick 

och annonser. Kommunen planerar därutöver en rad möten i olika former 

för att kunna ta del av den samlade kunskapen om tätorten och få en 

samsyn kring hur Mörbylånga ska utvecklas. 

˗ Programförslaget tar ställning för de principer som uttrycka för ett säkrare 

samhälle i enlighet med BRÅ:s rekommendationer. För att åstadkomma ett 

säkrare samhälle behöver gaturum och andra offentliga rum förtydligas. 

Gestaltningen av de offentliga rummen är av stor vikt för den upplevda 

säkerheten.  

˗ Programförslaget möjliggör för fritids-, handel-, service- och 

rekreationsverksamhet inom ett centralt område som är lättillgängligt till 

fots, med cykel samt med buss. Inom programområdet finns också 

bostäder. Detta kan bidra till mer levande offentliga rum med en tydligare 

identitet. 

 

 

För miljö- och 

byggnadsnämnden 

 

 

Ylva Hartman Magnusson 

Landskapsarkitekt  

Marie-Christine Svensson 

Stadsarkitekt 

 

 


