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Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 april 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 10:00-11:50 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 18-24 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) §§ 18-23 
Ingemar Einarsson (C) § 24 
 

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) §§ 18-23 
Ingemar Einarsson (C) §§ 19-23, deltar ej i handläggningen av § 18 p.g.a. jäv 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Johan Persson 
ordförande  
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§ 18 

Upphandling av ombyggnation Järnvägsgatan-
Tjärhovsgatan, Ölandshamnen 
Dnr KS 2015/0193 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2015. 

Bakgrund 
Med anledning av att Linnéuniversitetet vill etablera sig vid Ölandshamnen har 
en detaljplan tagits fram och ett exploateringsavtal upprättats. Enligt 
exploateringsavtalet ska Järnvägsgatan och Tjärhovsgatan vara ombyggda innan 
Linnéuniversitetet börjar sin byggnation, vilken varit planerad till oktober 2015.  
 
Medel för åtgärden har avsatts från investeringsbudgeten. 

Överläggning 
Peter Borgebäck, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att samhällsbyggnadskontoret får i 
uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med NCC Construction 
Sverige AB (org. nr. 556613-4929) om ombyggnation Järnvägsgatan-
Tjärhovsgatan, Ölandshamnen.  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 19 

Upphandling av nybyggnad av utbildningslokal för 
Ingelstorpsgymnasiet 
Dnr KS 2015/0255 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har av Hushållningssällskapet fått uppdraget att utföra en 
nybyggnad av en utbildningslokal för Ingelstorpsgymnasiets skogsutbildning. I 
uppdraget ingår även uppförandet av en maskinhall och en övningsplan för 
skogsmaskinkörning. Nybyggnaden placeras norr om nuvarande huvud-
byggnad. 
 
Byggstart är enligt gällande tidsplan planerad till vecka 16 och färdigställande 
sker i november 2015. Entreprenaden upphandlas som totalentreprenad. 
Tillbyggnadsytan uppgår till 422 m2 (bruksarea) och behandlad tomtarea till c:a 
1000 m2.  
 
För 2015 finns medel avsatta och dessa beräknas täcka planerade investeringar. 
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Överläggning 
Bo Oscarsson, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Byggnadsfirma Ivar Glebe AB 
(org.nr 556082-4269) för nybyggnad av utbildningslokal för Ingelstorps-
gymnasiet. 

 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 20 

Upphandling av nybyggnad av förskola samt om- och 
tillbyggnad kök på Lindö  
Dnr KS 2015/0254 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har av barn- och ungdomsförvaltningen fått uppdraget att 
utföra en nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt lokaler för 
barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Denna utökning av verksamheten 
innebär att kostenheten måste utöka sin kapacitet vilket medför en om- och 
tillbyggnad av befintligt kök. 
 
Förskolan länkas till befintlig byggnad med utrymmen som innehåller miljörum 
och förrådsutrymmen. Tillbyggnadsytan uppgår till 1300 m2 (bruksarea) och 
behandlad tomtarea till cirka 2000 m2. 
 
Upphandlingsformen är delad entreprenad med byggnadsentreprenören som 
samordningsansvarig. 
Byggentreprenad 
VS-entreprenad 
Luftbehandlingsentreprenad 
Elentreprenad 
Storköksentreprenad  
Kylentreprenad 
 
Byggstart är enligt gällande tidsplan planerad till vecka 16. Färdigställande av 
kök sker i december 2015 och förskolan i juli 2016. 
 
För 2015 och 2016 finns medel budgeterade och dessa beräknas täcka 
planerade investeringar. 
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Överläggning 
Bo Oscarsson, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med följande leverantörer för 
nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av kök på Lindö: 
 
Byggnadsentreprenör: Byggnads AB O.G. Ohlsson, org.nr 556047-1061 
Värme- och sanitetsentreprenör: Imtech VS-teknik AB, org.nr. 556053-6194 
Ventilationsentreprenör: Klimatentreprenad AB, org.nr. 556679-2395 
El-entreprenör: Elajo El & Energiteknik AB, org.nr. 556139-3884 
Storköksentreprenör: Triator Storkök AB, org.nr. 556580-7970 
Varukyla-entreprenör: Avent K AB, org.nr. 556886-5074 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  

§ 21 

Köp av fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 
1:1 i Kalmar 
Dnr KS 2015/0249 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 

Bakgrund 
Överenskommelse har träffats med ägarna till fastigheterna Hårstorp 1:13 och 
Biskopsjorden 1:1 om markförvärv där kommunen förvärvar en 
lantbruksenhet i norra Kalmar. Den består av ca 17 ha åkermark, 
1 ha betesmark, 7 ha skogsmark med tillhörande byggnader. Byggnaderna är ett 
äldre småhus samt en ekonomibyggnad och en maskinhall. Markförvärvet är 
strategiskt och kompletterar det kommunala markinnehavet. 
 
Marken som förvärvas är inte detaljplanelagd, dock berörs den av riksintresset 
för flygplats samt för kulturmiljö. I den nya översiktsplanen om framtida 
markanvändning ingår området i ett bevaringsvärt kulturlandskap. 
 
Markförsäljningen har förmedlats genom fastighetsmäklare. Kommunen har 
antagits som köpare till markområdet genom budgivning. Kommunen betalar 
4 750 000 kronor för marken. Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden 
uppgår till 2 898 000 kronor. Förvärvet kommer att genomföras som 
fastighetsreglering mellan Hårstorp 1:13 och Elverslösa 20:3 (ägare Kalmar 
kommun) samt mellan Biskopsjorden 1:1 och Kläckeberga 10:1 (ägare Kalmar 
kommun). 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen får köpa fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1 
i enlighet med de villkor som framgår av köpekontrakt med ägarna till 
fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1. 
 
Kommunens utgift på 4 750 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för 
omdisponering inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv. 
 

§ 22 

Planbesked för fastigheten Rapsen 4, Djurängen 
Dnr KS 2015/0257 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 

Bakgrund 
Företaget Bergagårdshöjden Fastighets AB har den 16 mars 2015 inkommit 
med ansökan om planbesked gällande fastigheten Rapsen 4 i norra delen av 
stadsdelen Djurängen, söder om Tyska vägen.   
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för 
fastigheten Rapsen 4, Djurängen. Planbeskedet avser nybyggnation av 
flerbostadshus som ger ett nytillskott på cirka 270 bostäder, varav 210 är 
hyresrätter och 60 bostadsrätter.  
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen 18 § beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. Utskottet ska vara kommunstyrelsens beredande 
organ för översiktsplan, miljö- och naturresursplanering samt mark- och 
exploateringsfrågor. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att planutskottet ska 
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: 
”Innan planen påbörjas ska överenskommelse ske om byggstart för respektive 
etapp.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Mattias 
Adolfsons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
Rapsen 4, Djurängen. Detaljplanen beräknas antas under 2015. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.  

Innan planen påbörjas ska överenskommelse ske om byggstart för respektive 
etapp. 
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§ 23 

Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, 
Kalmarsundsparken 
Dnr KS 2015/0256 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars 2015. 

Bakgrund 
Fastighetsägarna till Blåsippan 8 har inkommit med ansökan om planbesked. 
Samtidigt har också en ansökan kommit in till lantmäteriet om avstyckning av 
bostadstomt från fastigheten för att kunna bygga ett nytt mindre bostadshus på 
platsen., något som inte är förenligt med gällande detaljplan.  
 
Kalmarsundsparken är en både uppskattad och unik trädgårdsstadsmiljö i södra 
Kalmar där det finns ett stort förändringstryck men också stora kultur-
historiska värden. Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården. En del 
av områdets karaktär är stora tomter med grönskande trädgårdar, även om 
flera andra avstyckningar gjorts i resten av kvarteret och angränsande kvarter, 
främst inåt landsidan. Bebyggelsens front mot parken är dock särskilt väl 
bevarad och bevaransvärd.  
 
Det finns en bebyggelseinventering över Kalmarsundsparken från den  
17 december 2010 som beskriver områdets värden och ger riktlinjer för 
bebyggelsens bevarande och utveckling. Vid planläggning rekommenderas att 
införa kulturhistoriska skyddsbestämmelser och anpassningsbestämmelser för 
ny- och ombyggnad. Att möjliggöra ytterligare avstyckningar utöver de som 
redan medges av gällande planer i stadsdelen har inget stöd i inventeringen.  
Kommunen bedömer att bevarande av områdets karaktär bör prioriteras, 
särskilt vid den känsliga och attraktiva bebyggelsefronten mot parken och 
sundet.    
 
Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att detaljplanearbete inte påbörjas 
för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete inte ska påbörjas 
för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken.  
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kap. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2.  
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§ 24 

Information om arbetet med Kalmar city 
Överläggning 
Björn Mortensen, VD Kalmar City, informerar om Kalmar City AB:s 
verksamhet och planerade aktiviteter.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 
 


	Tid
	Plats
	Omfattning
	Beslutande
	Ersättare
	Sekreterare
	Justeras
	§ 18
	Upphandling av ombyggnation Järnvägsgatan-Tjärhovsgatan, Ölandshamnen
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 19
	Upphandling av nybyggnad av utbildningslokal för Ingelstorpsgymnasiet
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 20
	Upphandling av nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad kök på Lindö
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 21
	Köp av fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1 i Kalmar
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 22
	Planbesked för fastigheten Rapsen 4, Djurängen
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 23
	Planbesked för fastigheten Blåsippan 8, Kalmarsundsparken
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 24
	Information om arbetet med Kalmar city
	Överläggning
	Beslut


