
 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-06-19  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 88 Dnr KTN 2019/000287  

Ansökan om ny detaljplan för del av Algutsrum 3:3, 
3:95 med flera, Algutsrum 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansökan om ny detaljplan för området kring förskolan 
i Algutsrum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juni 2019. 
Utredningsskiss, daterad den 28 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för del 

av Algutsrum 3:3, 3:95 m fl.  

2. Medel för detta ska tas ur exploateringsbudget 2019-2021. En uppskattad 
kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 

överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas.  

_____ 
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Ansökan om ny detaljplan för del av Algutsrum 3:3, 
3:95 m fl, Algutsrum  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun ansökan om ny detaljplan för området kring förskolan 

i Algutsrum. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juni 2019 
Utredningsskiss, daterad den 28 maj 2019 

Överväganden 

Idag hyr kommunen lokaler av Mörbylånga bostads AB på fastigheten 
Algutsrum 3:95 för förskoleverksamhet. Lokalerna har tidigare kompletterats 

med s.k. ”paviljonger” där förskoleverksamhet bedrivs idag. Dessa 
paviljonger har idag tillfälligt bygglov eftersom de står på allmän plats-mark  
(naturmark i gällande detaljplan). Utbildningsverksamheten ser att de fortsatt 

har behov av paviljongerna för sin verksamhet. 
Ska paviljongerna stå kvar i befintlig placering över tid bör en ändring av 

detaljplan ske så att de står på kvartersmark istället. En ändring bör även 
tillåta mer långsiktiga flexibla lösningar där byggrätt för utökning av 
förskolans lokaler tillåts för mer permanenta lösningar.  

I samband med att detaljplanen ändras föreslås även möjliggöra ett 
sammanhängande gång-och cykelvägnät inom området och att en ordentlig 
utryckningsväg medges genom att bredda upp delar av gång-och 

cykelvägnätet. Om den nya detaljplanen medger nya tomter inom området 
kan kostnaden för detaljplan, utredningar och iordningställande av allmän 

platsmark belasta exploateringsbudgeten. Annars ska den belasta 
fastighetsbudgeten. 

§ 2-Överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ansöker om planbesked angående ny detaljplan för för 
del av Algutsrum 3:3, 3:95 m fl 

2. Medel för detta ska tas ur exploateringsbudget 2019-2021. En uppskattad 
kostnad samt översiktlig tidplan för ändring av detaljplanen ska 

överlämnas till mark-och exploatering innan arbetet påbörjas. 
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Bengt Johansson 
Mark- och exploateringschef 

Emmy Thidell 
Mark- och Exploateringsingenjör  

Fattat beslut expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Mark- och exploatering 
Samhällsbyggnad – Plan och bygg 

Utbildning 
Ekonomi 
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