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Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 februari 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 1-6 

Beslutande 
Jonas Lövgren (M) ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Jonas Lövgren Anders Andersson 
ordförande  
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§ 1 

Information om fördjupad översiktsplan Södra staden 
inför antagande 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2010 att uppdra åt kommun-
ledningskontorets dåvarande mark- och planeringsenhet att ta fram en 
fördjupad översiktsplan för Södra staden för att få ett helhetsgrepp och skapa 
en samlad visionsbild för området. Efter omorganisation är uppdraget nu 
överfört till samhällsbyggnadskontorets planenhet.  
 
Förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning har under vintern 2013/2014 varit ute på samråd. 
Efter inkomna synpunkter har planen reviderats och utställd för granskning 
under sommaren 2014. De synpunkter som kom in under utställningstiden 
föranledde vissa justeringar av planen, vilka redovisas i ett särskilt utlåtande 
enligt plan och bygglagen (PBL) 3kap 17§. Till handlingarna hör också en 
särskild sammanställning enligt miljöbalken 6kap 16§. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 januari 2015 godkänt den fördjupade 
översiktsplanen och föreslår att kommunfullmäktige ska anta förslaget till 
fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap.  

Överläggning 
Eva-Lena Larsdotter och Hanna Olsson, samhällsbyggnadskontoret, 
informerar om förslag till fördjupad översiktsplan Södra staden inför 
antagande.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 2 

Information om infrastrukturfrågor 
Överläggning 
Per-Olof Johansson, kommunledningskontoret, lämnar en lägesrapport kring: 
 

- Sverigeförhandlingen och uppdraget att bygga höghastighetsjärnvägar 
från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö 

- Linnéstråket och dubbelspår Kalmar-Växjö 
- Stångådalsbanan och dess upprustningsbehov 
- Infrastrukturkansliet 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 3 

Information om upphandling av ny brandstation 
Dnr KS 2013/0586 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 december 2013 att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal om 
byggnation av ny brandstation på fastigheten Oxhagen 2:1. Härefter har 
upphandlingen vid olika tillfällen överklagats och avbrutits.  

Överläggning 
Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för processen kring 
upphandlingen och informerar om den nya upphandling av ny brandstation 
som kommer att påbörjas inom kort.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 4 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tegelviken 
2:4, Jungs väg 
Dnr KS 2014/1127 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 december 2014. 
 
Förslag till markanvisningsavtal.  

Bakgrund 
Lindö Elmontage AB har ansökt och beviljats markreservation på del av 
fastigheten Tegelviken 2:4 med syfte att planlägga mark väster om kvarteret 
Bläcksvampen, för uppförande av flerfamiljshus för cirka 30 lägenheter. 
 
Detaljplanearbetet har påbörjats och för att förtydliga bolagets och 
kommunens åtagande under planarbetet har parterna upprättat ett 
markanvisningsavtal som ersätter tidigare markreservation. Markanvisningen 
ger Lindö Elmontage AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för bebyggande.     
 
Den planerade byggnationen omfattar cirka 2 800 kvm BTA och parterna avser 
att överlåta området till ett pris om 1 850 kronor/kvm BTA (justeras med 
KPI). 
 
Enligt markanvisningsavtalet har parterna som gemensam målsättning att 
detaljplanen ska antas under hösten 2015.  
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Överläggning 
Under överläggningen uttalar planutskottet att det i underlaget ska förtydligas 
att upplåtelseformen gäller hyresrätter. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av 
Tegelviken 2:4, Jungs väg, mellan Kalmar kommun och Lindö Elmontage AB 
(org.nr 556673-8893) enligt kommunledningskontorets förslag.  
 

§ 5 

Värdering vid försäljning av kommunal mark 
Dnr KS 2014/0931 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 januari 2015. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2009 att kommunen vid 
försäljningar alltid ska genomföra två av varandra oberoende värderingar och 
redovisa dessa i samband med beslut om försäljningar.  
 
Inför varje försäljning köper kommunledningskontoret in två oberoende 
värderingar av marken från värderingsbyråer. Värderingsbyråerna baserar bland 
annat sina värderingar på ortsprismaterialet. Ortsprismaterialet är en 
förteckning över likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt, som nyligen 
sålts. Förteckningen innehåller både kommunala och privata försäljningar av 
jämförelseobjekten. Under föregående år genomfördes endast en privat 
försäljning i kategorin mark för byggnation, så ortsprismaterialet baserades 
huvudsakligen på Kalmar kommuns markförsäljningar.  
 
Varje värdering som kommunledningskontoret köper in kostar mellan 15 000-
18 000 kronor plus moms. Kravet om att köpa in två oberoende värderingar 
inför varje försäljning kostar därmed 30 000-36 000 kronor plus moms. Under 
föregående år köpte kommunledningskontoret värderingar för cirka 190 000 
kronor och under 2013 var motsvarande siffra cirka 300 000 kronor.  
 
För närvarande arbetar kommunledningskontoret och samhällsbyggnads-
kontoret med en översyn av detaljplaneprocessen för att bland annat 
effektivisera processen genom att korta ledtiderna. Bedömningen är att 
processen effektiviseras tidsmässigt om kommunledningskontoret värderar 
marken i egen regi.  
 
Då kommunledningskontoret har tillgång till samma underlag som 
värderingsbyråerna samt den kompetens som behövs för att genomföra 
värderingarna föreslås att kommunledningskontoret värderar marken i egen 
regi och sedan förhandlar med aktuell part. I de fall där osäkerhet råder, till 
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exempel inför exploatering av ett helt nytt område, kan en extern värdering 
köpas in.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att huvudregeln vid markförsäljningar är att 
kommunen värderar marken i egen regi och fastställer markpriset i förhandling 
med aktuell part.  
 
I de fall där osäkerhet råder, till exempel inför exploatering av ett helt nytt 
område, kan oberoende värderingar köpas in.  
 
Beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 28 september 2009,  
§ 114, att vid försäljningar ska kommunen alltid genomföra två av varandra 
oberoende värderingar. 
 

§ 6 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om aktuella ärenden: 
 

- Lokalisering av pågående bostadsprojekt i kommunen 
- Uppdaterad sammanfattning av pågående bostadsprojekt med planerad 

inflyttning 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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