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§ 88 

Information om Grön infrastruktur – ett nytt arbetssätt 
som bidrar till hållbar utveckling 
Överläggning 
Miamaria Runnqvist och Per-Markus Jönsson, Länsstyrelsen i Kalmar län, 
informerar om att regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och redovisa detta senast 
oktober 2017. Handlingsplanen kommer att resultera i både en rapport och ett 
digitalt kartverktyg som ska tillgängliggöras och kan användas som underlag vid 
kommunal översiktsplanering, planering av naturvårdsåtgärder, samt i 
pågående mark- och vattenanvändning.  
 
Rebecka Persson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om att samhälls-
byggnadskontoret har bildat en arbetsgrupp för att bistå länsstyrelsen i arbetet 
och att Lena Nordenlöw är kontaktperson.   

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 89 

Planbesked för fastigheten Domherren 21, Malmen 
Dnr KS 2016/0711 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 oktober 2016. 
 
Yttrande. 
 
Ansökan. 
 
Skisser. 

Bakgrund 
Fastighetsägaren till Domherren 21 på Malmen lämnade den 4 juli 2016 in en 
ansökan om planbesked för att komplettera bebyggelsen på fastigheten med en 
tillbyggnad mot befintlig brandgavel längs Esplanaden. Byggnaden planeras 
innehålla ca 6-8 hyresrätter och/eller bostadsrätter. 
 
Fastigheten Domherren 21 ligger i området som översiktsplanen pekar ut som 
innerstadens stadskärna, där det är viktigt med förtätningsprojekt för att 
hushålla med marken. Projektet har närhet till såväl offentlig som kommersiell 
service och det finns goda förbindelser genom gång- och cykelvägar samt 
kollektivtrafik. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsbyggnadskontoret att 
detaljplanearbete ska påbörjas för ansökt område och att detaljplanen beräknas 
vara antagen år 2020. 
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Överläggning 
Lena Nordenlöw, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för 
fastigheten Domherren 21, Malmen. Detaljplanen beräknas antas under 2020. 
 
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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