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Fastställande av föredragningslista 
 
Ordföranden föreslår följande förändringar och tillägg på föredragningslistan: 

- Ärende 8: Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen, PEAB etapp 1, ändras från beslutsärende till 
informationsärende. 

- Information om Kalmarsundsregionens Renhållares arrende på Södra 
utmarken.  

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 67 

Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i 
Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/0044 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2016. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 15 juni 2016, § 120. 
 
Yttrandet Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun, 
2016-05-18. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 3 februari 2015 kommundirektören i uppdrag att 
utreda bland annat planmässiga förutsättningar för placering av en ny bad- och 
friskvårdsanläggning i Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadskontoret fick därefter i uppdrag att utreda flera olika 
lokaliseringsalternativ och den 12 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att 
vidare utreda Tallhagen och Snurrom som två aktuella placeringar för Kalmars 
framtida bad- och friskvårdsanläggning samt att en medborgardialog om de 
aktuella placeringarna ska ske med invånarna i Kalmar under de närmaste 
månaderna. Efter genomförd dialog gavs samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att redovisa vilket av alternativen av Tallhagen och Snurrom som är mest 
lämpat ur ett långsiktigt stadsutvecklingsperspektiv för placeringen av en ny 
bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har efter genomförd medborgardialog sammanställt 
de inkomna synpunkterna och tillsammans med tidigare genomförda 
utredningar och styrande dokument ligger dessa till grund för samhälls-
byggnadskontorets lokaliseringsbedömning.  
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att Snurrom är den lämpligaste 
platsen ur ett långsiktigt stadsutvecklingsperspektiv för placeringen av den nya 



 3 (11) 
Kommunstyrelsens planutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-08-30 

 
bad- och friskvårdsanläggningen i Kalmar kommun. Bedömningen väger in 
både regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 juni 2016 att föreslå 
kommunfullmäktige att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska placeras i 
Snurrom, på del av fastigheten Kläckeberga 10:1. 

Överläggning 
Eva-Lena Larsdotter, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Jonas Lövgren (M) föreslår att ärendet ska återremitteras för att 
inhämta yttrande och synpunkter från de eventuella privata 
entreprenörer som kan tänkas vara intresserade av att bygga och driva 
den föreslagna bad- och friskvårdsanläggningen.  
 

2. Johan Persson (S) föreslår att planutskottet ska tillstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om planutskottet vill avgöra 
ärendet idag eller återremittera det. Han finner att planutskottet vill avgöra 
ärendet idag. 
 
Härefter frågar ordföranden om planutskottet vill tillstyrka eller avstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att planutskottet tillstyrker 
förslaget.  

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska 
placeras i Snurrom, på del av fastigheten Kläckeberga 10:1. 

Reservation 
Jonas Lövgren (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
förslag om återremiss och anför: 
”Vi anser det viktigt att inhämta yttrande och synpunkter från de eventuella 
privata entreprenörer som kan tänkas vara intresserade av att bygga och driva 
den föreslagna bad- och friskvårdsanläggningen.” 

Protokollsanteckning 
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Utifrån två bra förslag är det Vänsterpartiets mening att en placering i 
Tallhagen är det bästa alternativet. För att få kunskap om hur besökande tar sig 
till simhallen har man ställt frågor till besökande. Det visar sig att de flesta 
skolungdomar kommer med cykel, få besökare åker kollektivt, övriga besökare 
åker bil. Hur många som väljer att gå dit framgår inte. 
 
Den nya särskolan, Gröndalskolan, har för sin del förordat en placering vid 
Tallhagen. En samlokalisering underlättar rimligtvis för särskolans elever att 
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använda simhallen. Många högstadiebarn cyklar till skolan. En ny skola, 
Tallhagsskolan, placeras i Brofästet nära den nya simhallen. En placering i 
Tallhagen underlättar för barnen att under skoltid och fritid besöka simhallen. 
Kalmarsundsskolan, Djurängsskolan och Lindöskolan ligger alla på gång- eller 
cykelavstånd från Tallhagen. En central placering underlättar för alla skol-
ungdomar att ta sig till simhallen. 
 
Kalmar Simsällskap menar att för att kunna utveckla och bedriva sin 
verksamhet är det viktigt att nya simhallen ligger centralt nära gymnasie-
skolorna. Därför förordar de Tallhagen. 
 
På 2 km från Tallhagen bor det ca 20 000 personer och på 5 km avstånd bor 
det ca 35 000 invånare. Motsvarande siffror för Snurrom är 5 000 och 31 000 
invånare. Räknar man in planerad tillkommande bebyggelse om ca 1500 
bostäder i Snurrom tillkommer ytterligare ca 3000 personer inom 2 km 
avstånd. Det finns inte mycket som talar för att det inom rimlig tid kommer att 
bo lika många runt Snurrom som runt Tallhagen. 
 
Vid en placering i Tallhagen finns stora möjligheter att knyta an till kusten och 
Kalmarsund. Det finns sedan tidigare tankar om en bro från området till Svinö 
för att ytterligare stärka den kontakten. För boende i Norrliden/Berga är det 
idag ca 4 hållplatser med kollektivtrafik i 10 min trafik under dagen till 
Tallhagen. Cykelavståndet är ca 2 km bra cykelväg. 
 
Det nuvarande gymmet i simhallen bidrar med en betydande del av simhallens 
intäkter. Vår bedömning är att de som använder gymmet idag gör det för dess 
centrala placering. Vid en placering i Snurrom kan dessa fördelar försvinna. 
 
Vänsterpartiet har tillsammans med övriga majoritetspartier arbetat fram 
förslag till ny simhall och skapat förutsättningar för simhallen. Vänsterpartiet 
har varit med och föreslagit att det skulle genomföras en medborgardialog. Vi 
tycker att dessa varit bra och bidragit med många bra synpunkter. Det har dock 
aldrig varit frågan om en ’folkomröstning’. Med all respekt för 2250 synpunkter 
som lämnats så är det dock endast ca 3 % av Kalmars befolkning som svarat. 
Av dessa har hälften av rösterna tillfallit vartdera förslaget. 
 
Inför medborgardialogen bedömdes förslagen likvärdiga utifrån parkering, 
trafik och kollektivtrafik. Utifrån två bra förslag är det Vänsterpartiets mening 
att en placering i Tallhagen är det bästa alternativet.” 
 

§ 68 

Planbesked för fastigheten Krafslösa 4:33, Björkudden 
Dnr KS 2016/0014 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016. 
 
Yttrande till planbesked för fastigheten Krafslösa 4:33, Björkudden. 
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Ansökan. 

Bakgrund 
Sten Ludvigssons stiftelse har ansökt om planbesked för att kunna pröva 
detaljplan för enbostadshus i grupp på fastigheten Krafslösa 4:33. Den tänkta 
upplåtelseformen för bostäderna är enskilt ägande. Antalet bostäder får  
bedömas i ett eventuellt detaljplanearbete, men uppskattningsvis kan det röra 
sig om cirka 20 hushåll. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Norrliden Strand från 2012 pekas 
Krafslösa 4:33 ut som område vilket bör studeras för framtida bostads-
bebyggelse. Det finns god kollektivtrafikförsörjning via Norrlidsvägen till 
innerstaden och mot Hansa city. Gång- och cykelnätet är väl utbyggt både 
inom stadsdelen och vidare in till stadskärnan.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektet prioriteras för planarbete. 
Detaljplanen beräknas antas under 2018. 

Överläggning 
Planarkitekt Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Krafslösa 4:33, Björkudden. 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. 
 

§ 69 

Planbesked för fastigheten Visiret S:1, Funkabo 
Dnr KS 2016/0436 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 april 2016. 
 
Yttrande till planbesked för fastigheten Visiret S:1, Funkabo. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
Kalmarhem AB har den 18 april 2016 lämnat in en ansökan om planbesked för 
att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Visiret S:1. Syftet är att uppföra 
flerbostadshus anpassad till kringliggande 50-talsbebyggelse. Intentionen är att 
kunna inrymma ca 70-90 hyresrätter i storlekarna 1-4 ROK. Norra delen av 
parkeringen planeras att behållas och ytterligare parkeringsplatser tillskapas 
genom omfördelning på fastigheterna Visiret, Riddaren och Svärdet.  
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Fastigheten Visiret S:1 har närhet till både offentlig och kommersiell service, 
samt till gröna rekreationsområden som t ex Tallhagsskogen och Svinö, men 
också till Skälby med 4H-gård, lekplats och stora ytor för andra aktiviteter. 
I översiktsplanen pekas Norra vägen ut som ett stadsutvecklingsstråk, kallad 
Diagonalen.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektet prioriteras för planarbete. 
Detaljplanen beräknas antas under 2018. 

Överläggning 
Planarkitekt Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Visiret S:1, Funkabo. 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. 
 

§ 70 

Planbesked för delar av fastigheterna Hossmo 5:1 
samt Hossmo 8:1 
Dnr KS 2016/0015 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016. 
 
Yttrande till planbesked för fastigheten Hossmo 5:1 och 8:1. 
 
Synpunkter från sökande den 13 juli 2016. 
 
Ansökan. 

Bakgrund 
En ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för delar av 
fastigheterna har lämnats in av fastighetsägarna till Hossmo 5:1 och 8:1. Syftet 
är att uppföra nya enbostadshus i grupp på svårbrukad jordbruksmark. Ansökt 
område ligger inte inom detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att med hänsyn till riksintresse för 
kulturmiljö, strandskydd, markhöjder och jordbruksmark ge ett negativt svar 
till sökanden angående förfrågan om ny detaljplan för nya enbostadshus i 
grupp på del av fastigheterna Hossmo 5:1 och 8:1.  
 
Området omfattas av den fördjupade översiktsplanen för södra staden med 
omgivande kulturlandskap (antagen av kommunfullmäktige i februari 2015). 
Föreslagna områden för bostadsbebyggelse ligger inte inom de utpekade 
områdena för bostadsutveckling i den fördjupade översiktsplanen.  
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Överläggning 
Planarkitekt Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att ärendet ska återremitteras 
till samhällsbyggnadskontoret för att bland annat undersöka möjligheterna att 
pröva bygglov direkt, utan detaljplan.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar planutskottet att återremittera 
ärendet i enlighet med Johan Perssons förslag.  

Beslut 
Planutskottet beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret. 

§ 71 

Försäljning av fastigheten Arkaden 3 i Norrliden, friköp 
av tomträtt 
Dnr KS 2016/0594 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 juni 2016. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Fastigheten Arkaden 3 är sedan mars 1968 upplåten med tomträtt till 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 19. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om 
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har 
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag. 
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit 
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten, med en tomtareal om 48 145 m2 
och 180 bostadsrättslägenheter. Efter förhandling har föreningen accepterat 
erbjudandet om att friköpa fastigheten för 14 443 500 kronor. Detta har 
beräknats med utgångspunkt av våningsyta samt markvärde om 1 000 
kronor/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag. 
 
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på 
310 000 kronor för tomträttsfastigheten Arkaden 3. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Arkaden 3 för 
14 443 500 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 19 
(org nr 732400-2810). 
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§ 72 

Försäljning av fastigheten Skansen 2 i Gamla Stan, 
friköp av tomträtt 
Dnr KS 2016/0713 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 juli 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Fastigheten Skansen 2 är sedan oktober 1986 upplåten med tomträtt till 
Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa Skansen. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om 
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har 
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag. 
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit 
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten, med en tomtareal om 1 332 m2. 
Efter förhandling har föreningen accepterat erbjudandet om att friköpa 
fastigheten för ett belopp av 1 818 000 kronor. Detta har beräknats med 
utgångspunkt av våningsyta samt markvärde om 3 000 kronor/m2 BTA 
(bruttoarea), vilket har bedömts av värderingsföretag. 
 
Byggnaden på fastigheten, Villa Skansen, har av länsstyrelsen förklarats som 
byggnadsminne. Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av 
tomträttsavgälder på 44 000 kronor för tomträttsfastigheten Skansen 2. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skansen 2 för 
1 818 000 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa Skansen 
(org nr 716404-3999). 
 

§ 73 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i 
Västra Djurängen, Hansa Bygg etapp 1 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 augusti 2016. 
 
Köpekontrakt med bilagor. 
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Bakgrund 
Hansa Bygg har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten 
att bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 
och 2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av 
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan 
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering, 
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.  
 
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med åtta rad-
/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000 kronor 
per tomt ger en total köpeskilling om 4 800 000 kronor. 
 
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om 
cirka 3 200 m2. 
 
Utöver det område som bolaget ska förvärva enligt ovan innehar det en 
markreservation för 16 radhus i närliggande område. Dessa planeras 
exploateras i en andra etapp för vilken markanvisningsavtal ska tecknas i ett 
separat ärende. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen 
enligt kommunledningskontorets skrivelse till Hansa Bygg AB (org.nr  
556520-660) för en köpeskilling om 4 800 000 kronor. 
 

§ 74 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i 
Västra Djurängen, PEAB etapp 1 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2016. 
 
Köpekontrakt med bilagor. 

Bakgrund 
PEAB har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att 
bebygga området med flerfamiljshus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och 
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av 
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan 
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering, 
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017.  
 
Köparen förvärvar del av fastigheten i syfte att bebygga den med 39 bostäder i 
två flerfamiljshus som ska upplåtas med bostadsrätt. Beräknad BTA-yta på 
3296 m2 BTA ger en total köpeskilling om 5 274 000 kronor. 
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För det fall bygglov beviljas för ett tredje hus tillkommer tilläggsköpeskilling 
om ca 2 330 000 kronor. 
 
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljning att ha en areal om 
cirka 4 000 m2. 
 
Utöver det område som bolaget ska förvärva enligt ovan innehar det en 
markreservation för ett 20-tal radhus i närliggande område. Dessa planeras 
exploateras i en andra etapp för vilken markanvisningsavtal ska tecknas i ett 
separat ärende. 
 
Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sammanträdet den  
6 september 2016. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om ärendet.  

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 75 

Markanvisningsavtal och försäljning av del av 
fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB 
etapp 2 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2016. 
 
Köpekontrakt med bilagor. 

Bakgrund 
PEAB har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att 
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanarbete pågick mellan 2008 och 
2013 då detaljplanen vann laga kraft. Sedan dess har genomförandet av 
detaljplanen avvaktat anläggandet av den bullerskärm som krävs mellan 
exploateringsområdet och E22/Ölandsleden. Enligt tidplan ska projektering, 
upphandling och anläggandet av bullerskärmen vara färdig våren 2017. 
 
I en första etapp ska bolaget i ett separat ärende förvärva närliggande område i 
syfte att bebygga det med flerfamiljshus.  
 
För denna andra etapp tecknas markanvisningsavtal som ska ersättas med 
köpekontrakt senast sex månader efter det att bullerskärmen är färdigställd. 
 
Kommunen och bolaget är överens om att området ska bebyggas med 21 rad-
hus med bostadsrätt som upplåtelseform. Radhustomtpriset på 550 000 kronor 
ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor. Områdets areal är ca 5 900 m2. 
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Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar 
kommun och PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161). 
 
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen 
till PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161) för 11 550 000 kronor.  
 

§ 76 

Information om Kalmarsundsregionens Renhållares 
arrende på Södra utmarken 
Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, informerar om uppsägning av 
Kalmarsundsregionens Renhållares arrende på Södra utmarken. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 77 

Samhällsbyggnadskontorets förvaltningschef 
informerar 
Överläggning 
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om läget på 
förvaltningen med särskilt fokus på bygglovsenheten. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 78 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, ger en omvärldsbevakning och 
visar exempel på aktuella projekt i andra kommuner. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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