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Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 december 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 67-73 

Beslutande 
Jonas Lövgren (M) ordförande 
Ingemar Einarsson (C) §§ 67-68 
Dzenita Abaza (S) §§ 69-73 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 

Ersättare 
Ingemar Einarsson (C) §§ 69-73 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Jonas Lövgren Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 67 

Försäljning av fastigheten Oxhagen 2:3, Gamla 
industriområdet 
Dnr KS 2015/0960 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 oktober 2015. 
 
Översiktskarta. 
 
Karta ur köpekontrakt med Trafikverket. 
 
Skiss ur bygglovhandling, Tågserviceanläggning. 

Bakgrund 
Byggnation av Kalmars nya tågserviceanläggning pågår sedan i somras vid 
Kalmar södra bangård. Anläggningen kommer att bli ca 100 meter lång och 
innehålla två servicespår. Utvändigt kommer ett tredje spår att anläggas där en 
tvättanläggning kommer att placeras. Anläggningen kommer att kunna hantera 
både dieseldrivna och elektriska fordon och planeras att vara klar att tas i drift i 
september 2016.  
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringssenhet har erbjudit 
KIFAB i Kalmar AB att köpa fastigheten som har en areal på 11 786 m2. Efter 
förhandling har bolaget accepterat erbjudandet om att köpa fastigheten för ett 
belopp om 2 930 000 kronor. Köpesumman motsvarar det förvärvspris, med 
tillägg av kommunens administrativa kostnader, som erlades till Trafikverket 
förra året för köp av ett område för lokal tågserviceverkstad. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Oxhagen 2:3 för 2 930 000 kronor till 
KIFAB i Kalmar AB (org. nr 556019-9894).  
 

§ 68 

Markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1 
Dnr KS 2015/1021 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Karta. 
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Bakgrund 
BoLaget i Kalmar – Förening för Gemensamhetsboende har lämnat in en 
begäran om markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1, intill 
Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. BoLaget i Kalmar vill på platsen 
bygga ett gemensamhetsboende innehållande totalt 25-30 lägenheter.  
 
BoLaget i Kalmars mål är att arbeta för boende som bygger på social 
gemenskap, delaktighet och trygghet och vänder sig till dem som befinner sig i 
andra halvan av livet. Upplåtelseformen kan vara antingen bostadsrätt eller 
kooperativ hyresrätt. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 januari 2016. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering. Området för markreservationen är cirka 2 200 kvadratmeter.  
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick detaljplanen för det här området prioritering 19. Detaljplanen 
beställs av kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 för BoLaget i Kalmar – Förening för Gemensamhets-
boende (org.nr 802488-0893). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 januari 2016. 
 

§ 69 

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun 
och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl.  
Dnr KS 2015/0927 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 oktober 2015. 
 
Arrendeavtal. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Kalmar Golfklubb bildades 1947 och på 150 hektar mark finns bland annat två 
18-håls golfbanor. Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor per år och har 
14 heltidsanställda. Förra året (2014) hade Kalmar Golfklubb ca 7 000 gäster 
som kom för att spela. Det innebär intäkter för golfklubben men också intäkter 
till Kalmar då många bor på hotell, äter på restaurang samt upplever Kalmar. 
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Golfklubben har idag 2 600 medlemmar varav 10 % är junior och ungdomar. 
Målsättningen är att 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för del av fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. mellan Kalmar kommun och Kalmar 
Golfklubb (orgnr. 832400-1091).  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  
 

§ 70 

Svar på motion från Jonas Lövgren (M) om 
bostadspolitisk strategi 
Dnr KS 2015/0362 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2015. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kommun-
direktören i uppdrag att utarbeta ett förslag till bostadspolitisk strategi och att 
förslaget läggs fram inför kommunfullmäktige under 2016.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar för att åstadkomma en god bostadsförsörjning för 
samtliga grupper i samhället. Det är av största vikt att nämnder och bolag 
samarbetar och att arbetet sker i dialog med medborgare, fastighetsägare samt 
andra viktiga aktörer och institutioner. Kommunens intentioner vad gäller 
planering på såväl strategisk som operativ nivå ska tydligt kommuniceras 
externt. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att nuvarande arbetssätt, med den 
under året tillkomna modellen för prioritering av detaljplaner, uppnår det som 
Jonas Lövgren beskriver i motionen.  
 
Kommunens långsiktiga intentioner vad gäller bostadsförsörjning finns tydligt 
beskrivna i översiktsplanen för Kalmar kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2013. Kalmar har blivit nationellt uppmärksammade och 
inbjudna som föreläsare vid mässor och seminarier för arbetet med 
medborgardialog kopplat till översiktlig planering i samband med framtagandet 
av översiktsplanen.  
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Kommunens översiktliga planering ger en genomarbetad, tydlig och väl 
förankrad grund att stå på vad gäller bostadsförsörjningen de kommande 
femton åren. Översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.  
 
I Kalmar beslutas kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen årligen i 
samband med budgetarbetet. För närvarande är riktlinjerna bland annat att 
kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör en årlig produktion av 
minst 400 bostäder, en blandad bebyggelse där aktörer som satsar på 
hyresrätter ska prioriteras och att fler tomter ska erbjudas i områden med högt 
söktryck genom den kommunala tomtkön.  
 
Därefter ska riktlinjerna appliceras i arbetet med att prioritera vilka detaljplaner 
kommunen ska arbeta med för att uppnå god bostadsförsörjning. Samhälls-
byggnadskontoret har i samarbete med kommunledningskontoret utvecklat en 
modell för prioritering av detaljplaner. Modellen bygger på sju prioriterings-
grunder; Demografi, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktig, volym, 
genomförbarhet, kommunal ekonomi och personal. Prioriteringen görs två 
gånger per år, i april samt oktober och tillämpades för första gången i april 
2015.  
 
Modellen och beslutet om en prioritetsordning för detaljplaner medför att 
kommunens intentioner på kortare sikt blir tydlig för såväl parterna på 
bostadsmarknaden som medborgarna. Modellen gör också att det blir tydligt på 
vilka grunder kommunstyrelsens planutskott fattar beslut. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det för närvarande inte behövs 
ytterligare ett separat dokument som innehåller en bostadspolitisk strategi.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Jonas Lövgrens (M) motion om bostadspolitisk strategi för 
Kalmar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 71 

Svar på motion från Inger Hilmansson (L) - Förstärk det 
som gör Kalmar attraktivt 
Dnr KS 2015/0850 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 
 
Motion från Inger Hilmansson (FP) den 30 september 2015. 
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Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att en bostadsförsörjningsplan med 
mål, prognos och riktlinjer för Kalmar kommun ska utarbetas i enlighet med 
motionens intentioner. Vidare föreslår Inger Hilmansson att en bostads-
försörjningsplan kan läggas fram för beslut i Kalmar kommunfullmäktige före 
sommaren år 2017 eller vid tidpunkt som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar för att åstadkomma en god bostadsförsörjning för 
samtliga grupper i samhället. Det är av största vikt att nämnder och bolag 
samarbetar och att arbetet sker i dialog med medborgare, fastighetsägare samt 
andra viktiga aktörer och institutioner. Kommunens intentioner vad gäller 
planering på såväl strategisk som operativ nivå ska tydligt kommuniceras 
externt. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att nuvarande arbetssätt, med den 
under året tillkomna modellen för prioritering av detaljplaner, uppnår det som 
Inger Hilmansson beskriver i sin motion.  
 
Kommunens långsiktiga intentioner vad gäller bostadsförsörjning finns tydligt 
beskrivna i översiktsplanen för Kalmar kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2013. Kalmar har blivit nationellt uppmärksammade och 
inbjudna som föreläsare vid mässor och seminarier för hur vi arbetade med 
medborgardialog kopplat till översiktlig planering i samband med framtagandet 
av översiktsplanen.  
 
Kommunens översiktliga planering ger en genomarbetad, tydlig och väl 
förankrad grund att stå på vad gäller bostadsförsörjningen de kommande 
femton åren. Översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.  
 
I Kalmar beslutas kommunens riktlinjer årligen i samband med budgetarbetet. 
För närvarande är riktlinjerna bland annat att kommunen ska ha en plan-
beredskap som möjliggör en årlig produktion av minst 400 bostäder, en 
blandad bebyggelse där aktörer som satsar på hyresrätter ska prioriteras och att 
fler tomter ska erbjudas i områden med högt söktryck genom den kommunala 
tomtkön. Vidare poängteras att kommunen ska ha ett socialt hållbarhets-
perspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet och sociala 
problem. 
 
Därefter ska riktlinjerna appliceras i arbetet med att prioritera vilka detaljplaner 
kommunen ska arbeta med för att uppnå god bostadsförsörjning. Samhälls-
byggnadskontoret har i samarbete med kommunledningskontoret utvecklat en 
modell för prioritering av detaljplaner. Modellen bygger på sju prioriterings-
grunder; Demografi, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktig, volym, 
genomförbarhet, kommunal ekonomi och personal. Prioriteringen görs två 
gånger per år, i april samt oktober och tillämpades för första gången i april 
2015.  
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Modellen och beslutet om en prioritetsordning för detaljplaner medför att 
kommunens intentioner på kortare sikt blir tydlig för såväl parterna på 
bostadsmarknaden som medborgarna.  
 
De fyra först nämnda prioriteringsgrunderna bottnar i översiktsplanen och 
kommunens verksamhetsplan. Aktuella dokument och bedömningsgrunder 
finns tillgängliga externt och är väl förankrade. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det för närvarande inte behövs 
ytterligare ett separat dokument i form av en bostadsförsörjningsplan.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Förstärk det som gör Kalmar 
attraktivt.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 72 

Information om snabbt uppförda bostäder i Kalmar 
kommun 
Överläggning 
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson och stadsarkitekt Björn Strimfors 
informerar om möjligheterna till snabb produktion av bostäder på olika platser 
i kommunen.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 73 

Stadsarkitekten informerar 
 
Ärendet utgår då ingen information finns att lämna.  
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