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Tid 
Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 10:00-11:05 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 36-42 

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

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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§ 36 

Upphandling av nybyggnad av skollokaler samt om- 
och tillbyggnad av kök etapp II, Lindsdalsskolan 
Dnr KS 2015/0350 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 juni 2015. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har av barn-och ungdomsförvaltningen fått uppdraget att 
upphandla och genomföra nybyggnad av skol- och personallokaler i 
Lindsdalsskolan, kvarteret Pulpeten 1. 
 
En första etapp avslutas nu och färdigställs under vecka 24. Denna andra etapp 
avser fortsättning av uppdraget med nybyggnad av skollokaler samt om- och 
tillbyggnad av befintligt kök. Byggstart av etapp II beräknas ske vecka 32, 2015. 
Projektet färdigställs för inflyttning av skollokaler vecka 24 samt för köksdelen 
vecka 32, 2016. 
 
Entreprenaden upphandlas som generalentreprenad med byggentreprenören 
som samordningsansvarig. Totalt sammantagen ny-och ombyggnadsyta uppgår 
till 2100 kvm (BTA). Objektet avser även markarbeten till färdig anläggning i 
anslutning till kök samt grov planering och vissa provisoriska markarbeten. 
Bygglov är beviljat.  
 
Utbyggnaden följer barn-och ungdomsförvaltningens fastställda lokalnormer. 

Överläggning 
Peder Hultgren, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Hansa Bygg AB (org. nr. 
556520-6660) om nybyggnation av skollokaler i Lindsdalsskolan, etapp II. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 37 

Markreservation för Bovieran AB på del av fastig-
heterna Rinkaby 6:46, 11:4 och 15:11, Rinkabyholm 
Dnr KS 2015/0471 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 juni 2015 inkl. karta. 
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Bakgrund 
Bovieran AB har lämnat in en ansökan om markanvisning på del av 
fastigheterna Rinkaby 6:46, 11:4 och 15:11 i det kommande stadsutvecklings-
området i Rinkabyholm.  
 
Företaget har sedan 2009 byggt nio anläggningar, varav en i Funkabo. Varje 
Bovierananläggning är identisk och innehåller 48 lägenheter som upplåts med 
bostadsrätt till boende som är +55 år. Huset består av tre byggnadskroppar 
som omsluter en 1 640 kvadratmeter stor inglasad vinterträdgård. Utöver 
lägenheterna och vinterträdgården innefattar husen även gästlägenhet, 
samlingssal med kök samt lokal som nyttjas av t.ex. vården.  
 
Som en del i genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Södra 
staden, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2015, ska en detaljplan 
avseende bostäder, skola och centrumfunktionen tas fram för ett område söder 
om E22 i Rinkabyholm. När kommunstyrelsens planutskott beslutade om 
prioritering av detaljplaner bedömdes detaljplanen som viktig för att uppnå 
bostadsmålet samt det demografiska behovet och tilldelades prioritering 18. 
Det är inom detta planområde som markreservationen för Bovieran ska gälla. 
Exakt läge för Bovierananläggningen inom planområdet är ännu inte 
specificerat, men markreservationen omfattar totalt cirka 7 500 kvadratmeter 
inklusive ytor för parkering.  
 
Markreservationen ska gälla till den 30 november 2015. Markreservationen ska 
sedan ersättas med ett markanvisningsavtal som reglerar pris, tider, ansvar för 
exploatering med mera.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Rinkaby 6:46, 11:4 och 15:11, 
enligt kommunledningskontorets förslag, för Bovieran AB (org.nr 556683-
9584). Markreservationen ska gälla till och med den 30 november 2015.  
 

§ 38 

Prioritering av detaljplan för fastigheten Spantrutan 1, 
Varvsholmen 
Dnr KS 2015/0530 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2015. 

Bakgrund 
Detaljplanen för del av fastigheten Varvsholmen 1 vann laga kraft den 28 
november 2008 och omfattade bland annat kvarteret Spantrutan som ägs av 
CA Fastigheter. Den 17 november 2011 inkom företaget med en ansökan om 
ändring av detaljplanen. Det pågår därför sedan tidigare ett arbete med ärendet 
på samhällsbyggnadskontoret. CA Fastigheter önskar nu bygga flerbostadshus 
på fastigheten Spantrutan 1 innehållande 59 bostadsrättslägenheter.  
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Sedan CA Fastigheter inkom med ansökan om ändring av detaljplan har det 
skett en förändring i reglementena för kommunstyrelsen och samhälls-
byggnadsnämnden. I reglementet för kommunstyrelsen § 18 anges att 
planutskottet beslutar om prioritering och beställning av planarbete. I 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 klargörs att planarbete enbart 
startas efter beslut av kommunstyrelsens planutskott.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnadskontoret att 
kommunstyrelsens planutskott prioriterar detaljplanen för fastigheten 
Spantrutan 1, Varvsholmen, så att samhällsbyggnadskontorets arbete med 
detaljplanen kan fortsätta.  
 
Detaljplanen för Spantrutan 1 bör hanteras som en serviceplan, vilket innebär 
att den inte berör listan gällande prioritering av detaljplaner som kommun-
styrelsens planutskott fastställde den 28 april 2015. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott prioriterar detaljplanen för fastigheten 
Spantrutan 1, Varvsholmen. 
 

§ 39 

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla 
industriområdet  
Dnr KS 2015/0524 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 4 juni 2015 över ansökan om 
planläggning av Pantern 8, i Gamla industriområdet.  
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2015. 

Bakgrund 
HSB sydost inkom den 17 oktober 2014 med ansökan om planbesked för 
fastigheten Pantern 8 i Gamla industriområdet.  
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att planläggning av fastigheten kan 
skapa möjligheter för ytterligare verksamhetslokaler, vilket ger förutsättningar 
för arbetsplatser och sysselsättning i kommunen. För fastighetsägaren skapas 
möjlighet att realisera ett markvärde vid avstyckning. 
 
Detaljplanearbete för de angränsande fastigheterna Pantern 5 och 7 prio-
riterades av kommunstyrelsens planutskott den 28 april 2015. Samhälls-
byggnadskontoret föreslår att Pantern 8 ska ingå i det redan prioriterade 
detaljplanearbetet för Pantern 5 och 7. Detaljplanen beräknas antas under 
2016. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete för fastigheten 
Pantern 8, Gamla industriområdet, ska prioriteras. Detaljplanen beräknas antas 
under 2016. 
 
Planbeskedet är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010 
2010:900 5 kap. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 40 

Information om avtal för fastigheten Flodhästen, Gamla 
industriområdet 
Överläggning 
Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med 
avtalen som är kopplade till utvecklingen av kvarteret Flodhästen. Det gäller 
avtalet om skyddsåtgärder med Kalmar kommun, fastighetsägaren och Arla 
som parter samt expolateringsavtalet mellan kommunen och fastighetsägaren. 
Rebecka Persson informerar om att avtalen ska vara underskrivna innan arbetet 
med detaljplanen återupptas. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 41 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om arbetet med ett 
nytt kartstöd som visar vilken effekt förväntad bostadsbyggnation skulle få för 
befolkningsutvecklingen.   
 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om sina tankar kring 
hur kommunen kan utvecklas utifrån visionen att kommunen ska ha 75 000 
invånare år 2025. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 42 

Information om Vattentornsparken 
Överläggning 
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson informerar om den nya lekplats som 
kommer att byggas i Vattentornsparken, vid Systraströmmen i centrala Kalmar.  
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Den kommande lekplatsen är ett resultat av dialog med boende och 
näringsidkare och ingår i arbetet med att förbättra stadskärnan. Invigning 
beräknas ske i augusti 2015. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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