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Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 april 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 28 april 2015 kl. 9:30-11:25 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 25-30 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Jonas Lövgren (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) §§ 25-29 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
Ingemar Einarsson (C) § 30 
 

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) §§ 25-29 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
 
 



 2 (6) 
Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-04-28 

 
§ 25 

Upphandling av ny brandstation på fastigheten 
Oxhagen 2:1 
Dnr KS 2013/0586 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 22 april 2015. 

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. I entreprenaden 
ingår även en ny serverhall för kommunens IT-avdelning. Övriga ingående 
funktioner är räddningscentral, kontor, logement, verkstad och garage. 
 
Upphandlingen överklagades och Kammarrätten konstaterade den 18 augusti 
2014 att antaget anbud skulle förkastats och förordat att upphandlingen ska 
rättas. Serviceförvaltningen har därefter beslutat att avbryta upphandlingen då 
inget av de kvarvarande anbuden var konkurrenskraftiga då de innehöll alltför 
höga anbudspriser.  
 
Serviceförvaltningen genomförde därefter ny upphandling under oktober 2014 
som även denna överprövades, varvid serviceförvaltningen ytterligare en gång 
lämnade begäran till Förvaltningsrätten om avbrytande av upphandlingen. Den 
11 februari 2015 meddelade Förvaltningsrätten beslut om avskrivning av 
ärendet. 
 
Under mars 2015 har serviceförvaltningen genomfört ny upphandling av 
generalentreprenad för nybyggnad av brandstation. 
 
Ombyggnadens bruksarea är 6 021 m2 och tidplan med formell byggstart 
kommer att fastställas efter samråd med antagen byggentreprenör och 
upphandlade sidoentreprenörer (stomme och markentreprenad). Beräknad 
produktionstid är 17 månader. Bygglov är beviljat.  

Överläggning 
Peder Hultgren, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med HansaBygg AB (org. nr. 
556520-6660) om byggnation av ny brandstation.  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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§ 26 

Ändring i exploateringsavtal för fastigheterna Eldaren 
1 och 6 och del av Kvarnholmen 2:6, m.fl., Ölands-
hamnen 
Dnr KS 2013/0518 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2015. 
 
Överenskommelse om ändring av Exploateringsavtal för Ölandshamnen. 
 
Förslag till överenskommelse om gemensamhetsanläggning. 

Bakgrund 
Enligt tidigare tecknat exploateringsavtal för kvarteret Eldaren ska kommunen 
och fastighetsägaren till Eldaren 1 (AEVS) gemensamt ansöka om bildande av 
gemensamhetsanläggning. Överenskommelsen syftade till att bilda 
gemensamhetsanläggning för underjordiskt parkeringsgarage för att klara det 
generade behovet av parkeringsplatser inom kvarteret. Enligt det upprättade 
förslaget till ”Avtal och överenskommelse om gemensamhetsanläggning” som 
utgjorde en bilaga till exploateringsavtalet skulle de deltagande fastigheterna 
Eldaren 1, 6 och Kvarnholmen 2:6 utgöra en samfällighet som skulle utföra 
anläggningen och ansvara för dess drift. 
 
Under Linnéuniversitetets projekteringsarbete har en rad olika tekniska 
förhållanden påverkat de tillgängliga ytornas storlek så att det sammantaget är 
omöjligt att genomföra ett underjordiskt parkeringsgarage enligt tidigare 
överenskommelse. För att lösa parkeringsbehovet som genereras ska därför 
cirka 200 parkeringsplatser byggas i det underjordiska garaget och de 
resterande 150 parkeringsplatserna lösas genom att avtal om parkeringsköp 
träffas med kommunen. I och med att en del av parkeringarna tillgodoses 
genom parkeringsköp i kommunens allmänna parkeringssystem är det därför 
inte längre aktuellt att kommunen ska ha andelar i gemensamhetsanläggningen.  

Överläggning 
Mattias Andersson och Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, redogör 
för ärendet. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer en 
justering att göras under § 5 i exploateringsavtalet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om ändring av 
exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 
2:6) enligt upprättat förslag.  
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§ 27 

Markanvisningsavtal och försäljning av fastigheterna 
Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen 
Dnr KS 2015/0102 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 mars 2015. 
 
Förslag till markanvisningsavtal för Eldaren 6 m.fl.  
 
Karta. 

Bakgrund 
Som ett steg i genomförandet av ett samlat universitet i Ölandshamnen går 
Linnéuniversitetet under maj 2015 ut med förfrågningsunderlag för 
upphandling av hyresvärd för en östra etapp. I genomförandet ska den 
upphandlade hyresvärden förvärva mark av kommunen för att uppföra 
byggnaden på. För att förutsättningarna för det framtida markköpet ska vara 
tydliga kommer markanvisningsavtalet att utgöra en del av Linnéuniversitetets 
förfrågningsunderlag.  
 
Förslaget till markanvisningsavtal ska träffas mellan kommunen och 
Linnéuniversitetet, men med en rätt för Linnéuniversitetet att överlåta sina 
åtaganden enligt avtalet på den upphandlade hyresvärden. 
 
Enligt avtalet avser kommunen att sälja marken till Linnéuniversitetet för ett 
markpris om 2650 kronor/kvm BTA exklusive anläggningsavgift för vatten 
och avlopp. Antalet kvadratmeter kommer att framgå av bygglovet som 
universitetet beviljas.  
 
Kommunen avser att överlåta marken till Linnéuniversitetet, eller den vinnande 
anbudsgivaren i Linnéuniversitetets hyrsvärdsupphandling, för 2 650 
kronor/kvm BTA. Total yta inom första och andra etappen är cirka 33 500 
kvm vilket ger en total köpeskilling om cirka 89 miljoner kronor. 
 
Tillämpliga delar av markanvisningsavtalet ska överföras till köpekontraktet då 
detta upprättas.  

Överläggning 
Mattias Andersson och Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, redogör 
för ärendet. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal för 
fastigheterna Eldaren 6 m.fl. mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet 
(org.nr. 202100-6271). 
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Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Eldaren 6 m.fl. till Linnéuniversitetet 
(org.nr. 202100-6271), eller till den vinnande anbudsgivaren som  
Linnéuniversitetet sätter i sitt ställe vid upphandling av hyresvärd, för 2 650 
kronor/kvm BTA.  
 

§ 28 

Prioritering av detaljplaner 2015 
Dnr KS 2015/0374 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 23 april 2015. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att presentera ett förslag till prioritering av 
detaljplaner två gånger per år, i april och oktober. Förslaget bereds i 
kommunens planberedning och enligt kommunstyrelsens reglemente beslutar 
planutskottet om prioritering av planarbete.  
 
Samhällsbyggnadskontoret utgår från sju prioriteringsgrunder i arbetet med att 
prioritera detaljplaner: 
 

- demografi 
- genomförbarhet 
- riktlinjer bostadsplanering 
- samhällsviktig 
- kommunal ekonomi 
- volym 
- personella resurser 

 
Det innebär att alla detaljplaner bedöms gentemot hur väl de uppfyller 
respektive prioriteringsgrund. I bedömningen har samhällsbyggnadskontoret 
tagit hänsyn till vilka detaljplaner som redan pågår och som påbörjades innan 
prioriteringsgrunderna användes. De detaljplaner som inom kort är redo att 
antas har prioriterats av den anledningen att det vore ineffektivt användande av 
resurserna att stoppa dem.  
 
Kalmar kommun har som målsättning att bygga en planberedskap som medger 
en årlig produktion av minst 300 bostäder, varav 100 ska vara villatomter. 
Samhällsbyggnadskontoret har utformat förslaget till prioritering av detalj-
planer så att kommunens målsättning ska kunna uppnås. 
 
Förslaget till prioritering av detaljplaner innebär att kommunen under sista 
kvartalet 2015 har antagna detaljplaner för cirka 1 000 bostäder, varav drygt 
600 är hyresrätter, 200 bostadsrätter samt knappt 200 äganderätter 
(villatomter). Under 2015 finns det redan lagakraftvunna detaljplaner för cirka 
200 bostäder.  
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Överläggning 
Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för förslaget om 
prioritering av detaljplaner.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott antar samhällsbyggnadskontorets förslag om 
prioritering av detaljplaner.  

§ 29 

Markreservation för del av fastigheten Stensö 2:3 
Dnr KS 2015/0153 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2015. 
 
Karta och ritningar. 

Bakgrund 
Myresjöhus AB ansöker om markreservation på del av fastigheten Stensö 2:3, 
mellan Stensövägen, Bisterfeldsvägen och Stensö Brygga, totalt ca 7 500 kvm. 
Femton grupphus och åtta friliggande Myresjöhus planeras att uppföras enligt 
förslaget. Husens form och tanke är hämtat från s.k. ”Per Albins hus”. Dessa 
hus har ett minimalistiskt funktionellt utseende med praktiska former och ytor. 
Myresjöhus ingår i BWG Homes, som är nordens största tillverkare av småhus.  
 
Reservationen ska gälla sex månader efter att beslut fattats, därefter ska 
markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal mellan kommunen och 
byggherren. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av  
fastigheten Stensö 2:3 för Myresjöhus AB (org.nr 556031-7702).  
 
Reservationen ska gälla till och med sex månader från beslutsdatum.  

§ 30 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om framtida utvecklingsmöjligheter 
av områdena kring Trädgårdsgatan och Erik Dahlberg väg.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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