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Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 september 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 10:00-11:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 43-48 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Ingemar Einarsson (C) 
Dzenita Abaza (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 43 

Försäljning av fastigheten Dörby 1:2 vid 
Högalidsvägen, Smedby 
Dnr KS 2015/0635 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 juli 2015 inklusive karta. 
 
Köpekontrakt.  

Bakgrund 
På fastigheten Dörby 1:2 med adress Högalidsvägen 1 finns två byggnader, 
f.d. Dörby kyrkskola och f.d. Dörby kommunalhus. En lägenhet är uthyrd men 
i övrigt är fastigheten tomställd och kan därför säljas. En planändring har gjorts 
med syfte att ändra användningen från centrumändamål till en mer flexibel 
användning som bostäder, handel eller kontor. 
 
På fastigheten finns två äldre byggnader, f.d. kyrkskolan innehåller en hyres-
bostad om 83 m2, 4 r o k, samt två större skolsalar om 170 m2. F.d. kommunal-
huset innehåller åtta mindre lokaler/rum om totalt 212 m2 samt 200 m2 källare. 
Tomtstorleken är 3 297 m2. Värde enligt fastighetstaxering 2012 är 824 000 
kronor.  
 
Uppdraget att sälja fastigheten har lämnats till fastighetsmäklare, Svensk 
fastighetsförmedling. Mäklaren föreslår en försäljning av fastigheten till 
Catarina Önnerred för 2 350 000 kronor. Kommunledningskontoret anser att 
priset är godtagbart och föreslår att fastigheten säljs.  

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen säljer fastigheten Dörby 1:2 till Catarina Önnerred för  
2 350 000 kronor i enlighet med upprättat köpekontrakt. 
 

§ 44 

Information om ombudgeteringar investeringar 
Överläggning 
Verksamhetsutvecklare Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, informerar 
om det totala utfallet för investeringar i jämförelse med budget och om den 
ombudgetering mellan åren som skett på delegation gällande bro till 
Laboratorieholmen. 
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Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 45 

Information om avsiktsförklaring mellan Kalmar 
kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson  
& Son 
Dnr KS 2014/0186 

Bakgrund 
Den 28 april 2014 godkände kommunfullmäktige en avsiktsförklaring mellan 
Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son.  

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, ger en 
lägesrapport kring arbetet med avsiktsförklaringen. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 46 

Information om avtal för fastigheten Flodhästen 5, 
Gamla industriområdet 
Bakgrund 
På planutskottet den 9 juni informerade Johanna Kindqvist, kommunlednings-
kontoret om arbetet med avtalen som är kopplade till utvecklingen av 
fastigheten Flodhästen 5. Det gäller avtalet om skyddsåtgärder med Kalmar 
kommun, fastighetsägaren och Arla som parter samt expolateringsavtalet 
mellan kommunen och fastighetsägaren.  

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, och förvaltnings-
chef Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att 
exploateringsavtalet kan färdigställas först när detaljplanen är godkänd av 
samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen bör därför teckna någon form av 
föravtal eller avsiktsförklaring med exploatören som säkrar byggnationen på 
fastigheten. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 47 

Information om befolkningsprognos och skydds-
avstånd för bebyggelse inför byggnation av ett stads-
integrerat reningsverk 
Bakgrund 
Kalmar Vatten AB planerar att bygga ett stadsintegrerat reningsverk på 
Vesholmarna. Bolaget har efterfrågat en befolkningsprognos från 
samhällsbyggnadskontoret som underlag för dimensioneringen av 
reningsverket. 

Överläggning 
Utredare Anette Karlsson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om 
befolkningsprognos för Kalmar kommun till och med år 2040.  
 
Förvaltningschef Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om 
samarbetet med Kalmar Vatten AB gällande att reningsverket ska vara 
stadsintegrerat. 
 
Under överläggningen uttalar planutskottet att skyddsavståndet för bebyggelse 
ska utgå från att reningsverket är stadsintegrerat. Planutskottet efterfrågar 
därför underlag som visar kostnadsmässiga effekter av bebyggelse från och 
med 100 meter från reningsverket och utåt. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 48 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Stadsarkitekt Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, reflekterar över 
sommaren i Kalmar 2015 och informerar om stadsutveckling ur olika 
perspektiv. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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