
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 mars 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 10:00-11:00 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 11-14 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
 

  
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Johan Persson 
ordförande  
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§ 11 

Försäljning av fastigheterna Rustningen 2-7, Funkabo 
Dnr KS 2014/0560 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 februari 2015. 
 
Karta, skisser/förslag. 

Bakgrund 
I detaljplanen som togs fram för Bovieran ingick också byggrätt för grupphus 
längs Hjortvägen. Som ett steg i genomförandet av detaljplanen avstyckades 
sex småhusfastigheter som fick beteckningarna Rustningen 2-7. Under hösten 
2014 utlyste kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet en 
riktad markanvisning för fastigheterna. Anvisningen gick ut till de byggherrar 
som anmält sitt intresse för att bygga bostäder i Kalmar.  
 
När förslagen sedan lämnades in gjordes en samlad bedömning av förslagen 
med största vikt på erbjuden köpeskilling. Totalt lämnades tre förslag in.  
 
Kommunledningskontoret föreslår nu att de sex fastigheterna säljs till Eriksson 
och Ahlqvist AB, som erbjöd den högsta köpeskillingen. Bolaget  
planerar att uppföra de sex husen under 2015. Bostäderna kommer att säljas 
som äganderätter. Enligt kommande köpekontrakt är köparen skyldig att 
uppföra ett bostadshus på respektive fastighet inom två år från tillträdet, 
annars utgår ett årligt vite. Fastigheterna Rustningen 2-7 har en total areal om  
2034 kvadratmeter.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheterna Rustningen 2-7 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Eriksson och Ahlqvist AB, 
organisationsnummer 556795-0786, för 4 410 000 kronor exklusive 
anläggningsavgift för vatten och avlopp.  
 

§ 12 

Information om modell för prioritering av detaljplaner 
Överläggning 
Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om planberedningens 
modell för prioritering av detaljplaner. Prioritering av detaljplaner kommer från 
och med 2015 ske två gånger per år, i april och oktober. Planberedningen 
kommer att presentera ett förslag till prioritering för beslut i kommunstyrelsens 
planutskott på sammanträdet den 28 april.  
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Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 13 

Information om ny detaljplaneprocess 
Överläggning 
Andreas Wendel, samhällsbyggnadskontoret, informerar om 
samhällsbyggnadskontorets förslag till ny process för framtagandet av 
detaljplaner. Processen kommer att fastställas av förvaltningschefen för 
samhällsbyggnadskontoret under mars 2015.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 14 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om 
utvecklingen av Sylvanderparken och dess omgivning. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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