
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-01-26 

Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 februari 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11:00-12:55 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 1-10 

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

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) §§ 1-4 
Ingemar Einarsson (C) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
 
 
 
 
 



 2 (11) 
Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-01-26 

 
§ 1 

Antagande av Belysningsprogram för Kalmar 
Dnr KS 2013/0482 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 januari 2016. 
 
Förslag till Belysningsprogram för Kalmar. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 december 2015, § 245. 

Bakgrund 
Under 2015 har Kalmar kommun i samarbete med Kalmar Energi AB och ÅF 
Lighting tagit fram ett belysningsprogram för kommunens offentliga gator och 
platser. Programmet ska skapa en sammanhållen syn på hur Kalmar kommun 
ska arbeta med belysning utifrån trygghet, trafiksäkerhet, estetik, miljö och 
stadsutveckling. Kalmar kommuns översiktsplan som antogs av kommun-
fullmäktige den 17 juni 2013 samt den fördjupade översiktsplanen för 
Kvarnholmen med omgivande vattenrum som antogs av kommunfullmäktige 
19 december 2011 har varit utgångspunkt i arbetet. 
 
Belysningsprogrammet ska bidra till att kvalitetssäkra framtidens belysnings-
anläggningar och fungera som ett planeringsunderlag med råd och riktlinjer för 
belysningen i Kalmar innerstad. Programmet ska öka medvetenheten om 
belysningens betydelse i stadsmiljön och skapa en helhetsbild för den som 
planerar och utformar belysningsanläggningar i Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 16 december 2015 Belysnings-
program för Kalmar kommun och översände det till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Anders Andersson (C) att ärendet ska 
återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att göra om programmet så 
att det omfattar hela Kalmar kommun.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera ärendet 
till samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott återremitterar ärendet till samhällsbyggnads-
nämnden för att göra om programmet så att det omfattar hela Kalmar 
kommun.  
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§ 2 

Köp av fastigheten Berga 10:1 vid Skälbyviken i 
Kalmar 
Dnr KS 2015/1005 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 november 2015. 
 
Översiktskarta. 
 
Gällande detaljplan. 
 
Utdrag ur Kalmar kommuns översiktsplan. 
 
Överenskommelse om fastighetsreglering. 

Bakgrund 
Överenskommelse har träffats med ägarna till Berga 10:1 om förvärv av 
fastigheten, som ligger vid Skälbyviken norr om Ölandsleden. 
 
Under 2013 ansökte ägarna till fastigheten planbesked för att möjliggöra 
bygglov för 1-2 hus för permanent boende. Negativt planbesked meddelades 
av samhällsbyggnadsnämnden och ägarna begärde därefter inlösen. 
 
I gällande detaljplan, som är antagen 1962, är fastigheten belägen inom område 
betecknat som Rn-område (naturpark). Då kommunen är huvudman för 
allmän platsmark innebär detta att äganderätten till marken ska lösas av 
kommunen. I gällande översiktsplan om framtida markanvändning för Norra 
staden ingår fastigheten i område för rekreation. 
 
För att beräkna marknadsvärdet på fastigheten har utgångspunkt varit mark- 
och miljödomstolens dom i målet om ersättning vid fastighetsreglering mellan 
kommunen och ägaren till fastigheten Norrliden 2:12. Fastigheten var belägen 
norr om kommunens badplats med strandtomt. Då köpet av fastigheten liknar 
en expropriation har ersättningen bestämts som ett schablontillägg med 25 
procent på marknadsvärdet i enlighet med gällande lagstiftning. Ersättningen 
har diskuterats med kommunens ombud i domstolsförhandling. 
 
Fastigheten har en tomtstorlek på 1 850 m2, två äldre fritidshus samt uthus i trä 
med en boyta på 52 m2. Taxeringsvärdet är 2 043 000 kronor varav markvärde 
1 911 000 kronor och byggnadsvärde 132 000 kronor.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Jonas Lövgren (M) att ärendet ska 
återremitteras till kommunledningskontoret för en vidare diskussion med 
markägarna om en eventuell påbörjan av planarbete.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera ärendet 
till kommunledningskontoret.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott återremitterar ärendet till kommunlednings-
kontoret för en vidare diskussion med markägarna om en eventuell påbörjan av 
planarbete. 
 

§ 3 

Försäljning av fastigheten Tallbocken 1 
Dnr KS 2014/0468 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2016. 
 
Karta. 
 
Tävlingsbidrag.  

Bakgrund 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet bjöd under hösten 
2015 in intressenter att delta i en riktad markanvisning för fastigheten 
Tallbocken 1. Tävlingen riktade sig till bolag som vill bygga och förvalta små 
hyreslägenheter med låg hyra till slutkund. I utvärderingen av inkomna förslag 
har antal lägenheter, hyresnivå samt gestaltning bedömts.  
 
Det tävlingsbidrag som fått högst poäng av inlämnande bidrag heter ”Hem till 
mig” och är framtaget av företaget I Am Home Projektutveckling AB. 
Förslaget innehåller 58 lägenheter, varav 50 stycken är 26 m2 och åtta lägen-
heter är 35 m2. Inflyttning planeras till början av tredje kvartalet 2017. Hyres-
nivå till slutkund är 3 990 kronor/månad för de mindre lägenheterna och 4 950 
kronor/månad för de större lägenheterna. Tävlingsbidraget har en låg hyres-
nivå i jämförelse med övriga bedömda tävlingsbidrag och även sett till övrig 
nyproduktion i Kalmar.  

Överläggning 
Klara Johansson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Kalmar Tallbocken 1 till I Am 
Home Projektutveckling AB, organisationsnummer 559030-5834, för en 
köpeskilling av 3 400 000 kronor.  

§ 4 
Beslut om markreservationer för snabbt uppförda 
bostäder 
Dnr KS 2016/0025 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 januari 2016 inkl. kartor och 
intresseanmälningar. 

Bakgrund 
I Kalmar kommun råder det bostadsbrist och speciellt råder det brist på 
mindre hyresrätter i centrala lägen med lägre hyra. Bostadsbristen drabbar 
bland annat studenter, ungdomar och flyktingar. För närvarande ökar 
befolkningsmängden i kommunen rekordartat, vilket ställer än högre krav på 
en ökad bostadsproduktion samt att den ökar omgående. 
 
Att råda bot på bostadsbristen är ett av kommunens högst prioriterade mål. 
Det övergripande målet med projektet ”Snabba bostäder” är att möjliggöra att 
hyresrätter med låg hyra produceras under 2016 i Kalmar kommun. 
 
Näringsdepartementet har lämnat en promemoria om investeringsstöd för 
anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35). 
Målsättningen är att en del av detta investeringsstöd omsätts till hyresrätter 
med låg hyra i Kalmar. 
 
En arbetsgrupp har bildats för snabb utbyggnad av tomterna och snabb 
kommunal handläggning av projekten (försäljning, lov och tillstånd). Den  
17 december 2015 hölls ett informationsmöte för byggherrar om projektet 
”Snabba bostäder” där olika områden i Kalmar presenterades för exploatering. 
Byggherrarna fick en månad på sig att lämna in intresseanmälan för de olika 
områdena. Intresseanmälan skulle bestå av vald tomt, typskiss, antal bostäder 
och en kort beskrivning av projektet. Beskrivningen skulle innehålla uppgift 
om långsiktig ägare, hyresnivå, när bygglov kan sökas samt om projektet avser 
att söka investeringsstöd. Totalt inkom 15 stycken intresseanmälningar från  
10 stycken aktörer. 
 
En jury har efter en samlad bedömning utsett ett antal bidrag som nu föreslås 
få markreservation. 
 
Fjölebro: 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen uppföra 4 punkthus i 5 våningar 
med totalt 116 lägenheter (se karta Fjölebro markerat med rött). De avser att 
söka investeringsstöd och rättar hyran därefter, d v s 1300 kronor/m² BRA. 
Bygglovet kan sökas under 2:a kvartalet 2016 och byggstart därefter under 
andra halvåret 2016. 
 
Norra Vimpeltorpet: 
Hansa Bygg AB vill på platsen uppföra ca 400 lägenheter i 2-4 våningar med en 
hyresnivå på mellan 1300-1500 kronor/m² (se karta Norra Vimpeltorpet 
markerat med blått). Hansa Bygg AB avser att söka investeringsstöd. De 
kommer att bygga i egen regi för att sedan stå som ägare av husen. Hansa Bygg 
AB kan söka bygglov omgående. 
 
Kommunledningskontoret föreslår en exploatering på del av området, vilket 
enligt Hansa Bygg AB:s ritning skulle innebära ca 207 lägenheter. 
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Snurrom: 
För området Snurrom var det ett stort intresse där flera aktörer var beredda att 
bygga på hela det utmarkerade området. Kommunledningskontoret föreslår 
dock en markanvisning åt flera aktörer för skapandet av ett socialt hållbart 
område med varierande arkitektur. 
 
Boet Bostad AB vill exploatera hela området. Kommunledningskontoret 
föreslår en markanvisning på del av området. Boet Bostad AB vill på den 
markanvisade delen uppföra ca 183 lägenheter i 3-4 våningar med en hyresnivå 
på ca 1 300 kronor/m² BRA (se karta Snurrom markerat med blått). De avser 
att söka investeringsstöd. Boet Bostad AB kan söka bygglov under första eller 
andra kvartalet 2016 och inflytt kan ske under andra halvan av 2017. 
 
GBJ Bostadsutveckling AB vill på platsen uppföra ca 24 lägenheter i två plan 
(se karta Snurrom markerat med lila). Kommunledningskontoret ser gärna att 
GBJ Bostadsutveckling AB ökar exploateringsgraden på den föreslagna 
marken. GBJ Bostadsutveckling AB avser att söka investeringsstöd med en 
hyresnivå på 1300 kronor/m² och år. Bygglov kan de söka under våren/ 
sommaren 2016. 
 
Eriksson och Ahlqvist AB vill på platsen uppföra cirka 48 lägenheter i trä (se 
karta Snurrom markerat med rött). De avser att söka investeringsstöd, samt ha 
en hyra på 1275 kronor/m²/år. De kan söka bygglov i februari 2016.  
 
JLW Fastigheter AB vill på platsen uppföra ca 70 kooperativa hyresrätter i trä 
(se karta Snurrom markerat med orange). De avser att söka investeringsstöd 
och därmed ha en hyra på 1300 kronor/m² BOA/år. 
 
LW Fastigheter i Kalmar AB vill exploatera hela området. Kommunlednings- 
kontoret föreslår en markanvisning på del av området. LW Fastigheter i 
Kalmar AB vill på det markanvisade området uppföra ca 264 lägenheter i 6-12 
våningar (se karta Snurrom markerat med grönt). De avser att söka investe-
ringsstöd och sätter hyran därefter. Bygglov kan sökas 2:a kvartalet 2016 och 
byggstart kan ske under hösten 2016. 
 
Viss anpassning av förslagen kan komma att ske i den fortsatta dialogen med 
intressenterna så att förslagen stämmer överens med gällande detaljplan vid 
kommande bygglovsansökan. 

Överläggning 
Projektledare Mattias Andersson, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att planutskottet beslutar i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag samt uttalar till protokollet att 
en fortsatt dialog kring övriga områden ska ske med intressenterna.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag.  
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Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag: 
 

- Verktygsmakaren 1 och Montören 3 för LW Fastigheter i Kalmar AB 
(org.nr 556239-7272)  

- del av Krafslösa 5:1 och del av Krafslösa 5:2 för Hansa Bygg AB 
(org.nr 556520-6660)  

- del av Kläckeberga 10:1 för Boet Bostad AB (org.nr 559035-3214) 
- del av Kläckeberga 10:1 för GBJ Bostadsutveckling AB  

(org.nr 556974-6729)  
- del av Kläckeberga 10:1 för Eriksson och Ahlqvist AB  

(org.nr 556795-0786)  
- del av Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698)  
- del av Kläckeberga 10:1 för LW Fastigheter i Kalmar AB  

(org.nr 556239-7272). 
 
Markreservationerna ska gälla till och med den 30 april 2016. 
 
Planutskottet uttalar att en fortsatt dialog kring övriga områden ska ske med 
intressenterna. 

§ 5 

Förnyad markreservation för BoLaget i Kalmar på del 
av fastigheten Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen 
Dnr KS 2015/1021 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari 2016 inkl. karta. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i december 2015 att bevilja BoLaget i Kalmar – 
Förening för Gemensamhetsboende en 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 avser cirka 2 200 m2 inom fastigheten Oxhagen 2:1. För 
området pågår arbete med en ny detaljplan.  

Överläggning 
Exploateringschef Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet. Föreningen har sent lämnat synpunkter på förslaget och därför 
föreslås att ärendet ska återremitteras.   
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Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera ärendet 
till kommunledningskontoret.  

Beslut 
Planutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret.  
 

§ 6 

Förnyad markreservation för Kalmarhem AB på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen 
Dnr KS 2015/0361 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016 inkl. karta.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att bevilja Kalmarhem AB en 
markreservation på del av fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och 
den gamla banvallen. Kalmarhem AB vill på platsen bygga totalt ca 40-50 
hyreslägenheter i 3-4 våningar. 
 
Markreservationen avser cirka 6 800 m2 inom Oxhagen 2:1. För området pågår 
arbete med en ny detaljplan. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förnyar markreservationen för Kalmarhem AB 
(org.nr 556526-5906) på del av fastigheten Oxhagen 2:1 – Kungsgårdsvägen.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2016.  
 

§ 7 

Förnyad markreservation för Kalmarhem AB på del av 
fastigheterna Tallhagen 2:13 i Getingen samt del av 
Dörby 7:7 och 7:37 i Smedby 
Dnr KS 2015/0454 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 januari 2016 inkl. kartor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att bevilja Kalmarhem AB mark-
reservation för del av fastigheten Tallhagen 2:13 i Tallhagen samt del av 
fastigheterna Dörby 7:7 och 7:37 i Smedby. En förutsättning för att mark-
reservationen i Getingen ska gälla är att bolaget även bygger hyresrätter i 
Smedby.  
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Markreservationen i Getingen avser cirka 3 000 kvadratmeter för 110 
hyreslägenheter. Markreservationen i Smedby avser cirka 6 000 kvadratmeter 
för cirka 40 hyreslägenheter.  
 
Detaljplanarbete för de båda områdena pågår.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott förnyar markreservationen för Kalmarhem AB 
(org.nr. 556526-5906) på del av fastigheten Tallhagen 2:13 samt del av 
fastigheterna Dörby 7:7 och 7:37.  
 
Markreservationen ska gälla till och med 31 augusti 2016. 
 

§ 8 

Planbesked för fastigheten Vallmon 17, vid 
Länssjukhuset 
Dnr KS 2016/0034 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 januari 2016. 
 
Yttrande planbesked.  
 
Ansökan om planbesked. 

Bakgrund 
Landstinget i Kalmar län är fastighetsägare till Vallmon 17 och inkom den 7 
maj 2013 med ansökan om planbesked för fastigheten. Enligt ansökan vill 
fastighetsägaren exploatera fastigheten med flerbostadshus.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt 
område. Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning stämmer 
fastighetsägarens ansökan väl överens med översiktsplanens intentioner med 
förtätning av innerstaden med bostäder och verksamheter i ett 
kollektivtrafiknära läge. Samhällsbyggnadskontoret uppskattar att det finns 
förutsättningar att planera för minst 100 bostäder i befintlig byggnation plus att 
området kan utvecklas med ny bebyggelse.  
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Vallmon 17 i Kalmar. Detaljplanen beräknas antas under 2018. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
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§ 9 

Planbesked för fastigheten Havren 3, Djurängen 
Dnr KS 2015/0796 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 januari 2016. 
 
Yttrande planbesked.  
 
Ansökan om planbesked. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Havren 3 i Djurängen har den 24 juni 2015 lämnat in en 
ansökan om planbesked för att uppföra ny bebyggelse för bostäder och 
eventuellt handel eller annan verksamhet i bottenvåningen. Tankar finns på att 
uppföra ett mindre flerfamiljshus eller rad-/parhus antingen i form av 
hyresrätter eller ägandelägenheter. 
 
Projektet är ett mindre förtätningsprojekt i ett område där bostadsrätter är 
vanligast, som innebär att området kan kompletteras med hyresrätter och 
äganderätter med möjligheten till fortsatt handel i bottenvåningen. Området 
ligger alldeles intill gång- och cykelväg samt är väl kollektivtrafikförsörjt. För 
fastighetsägaren innebär projektet möjlighet att kunna utveckla handels-
verksamheten och komplettera med bostäder. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete påbörjas för ansökt 
område. 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Havren 3. Detaljplanen beräknas antas under 2018. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
 

§ 10 

Planbesked för del av fastigheten Hossmo 1:53 
Dnr KS 2016/0045 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 januari 2016. 
 
Yttrande planbesked. 
 
Ansökan om planbesked med situationsplan. 
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Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom den 24 november 2015 med en ansökan om plan-
besked för del fastigheten Hossmo 1:53. I ansökan uppges att fastighetsägaren 
står inför ett generationsskifte på gården och önskar avstycka en bostadstomt 
på ca 1 500 kvadratmeter för ett enplanshus för eget boende i omedelbar 
närhet till gården.  
 
Områdets lämplighet för bebyggelse har prövats i detaljplan för Östra Hossmo 
kyrkby, Hossmo 1:53 m.fl. fastigheter, där området pekas ut som odlingsmark 
på grund av kulturhistoriska värden, landskapsbild och för att långsiktigt 
skydda jordbruksverksamheten på säteriet. Det enskilda intresset av att bygga 
ett enbostadshus på platsen bedöms inte uppväga de negativa konsekvenserna 
på landskapsbilden. Området planlades för mindre än tio år sedan som 
jordbruksmark. Flygbilden visar tydligt att ett nytt landskapsrum tas i anspråk 
för den föreslagna byggnationen, vilket minskar säteriets friliggande karaktär i 
odlingslandskapet. Ovanstående bedöms som en konflikt med riksintresset för 
kulturmiljön. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete inte påbörjas för 
ansökt område. 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen § 18 beslutar planutskottet om 
prioritering av planarbete. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att detaljplanearbete ska 
påbörjas för fastigheten Hossmo 1:53. Detaljplanen beräknas antas under 2017. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
del av fastigheten Hossmo 1:53. Detaljplanen beräknas antas under 2017. 
 
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas, se PBL 2010:900 
5 kp. 2-5 § och 13 kap. 2 § punkt 2. 
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