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Kommunstyrelsens planutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla § 104 den 29 november 2016 och §§ 103, 
105-111 den 13 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 10:00-11:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 103-111 

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

Ersättare 
Dzenita Abaza (S) §§ 103-110 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Anders Andersson 
ordförande  
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§ 103 

Nybyggnad av brandstation, omdisponering av 
budgetmedel inom befintlig investeringsram 
Dnr KS 2013/0586 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 

Bakgrund 
Projektet att bygga en ny brandstation och en ny serverhall åt kommunen inleddes 
2012. Upphandlingen utsattes för ett flertal överprövningar vilket har försenat 
projektet med ca 1,5 år. Faktisk byggstart gjordes under juni 2015.  
 
Projektledningens bedömning är att den utdragna tidsfaktorn i upphandlings-
skedet är en stor orsak till fördyringarna. Bland annat har flera av de tekniska 
installationer som projekterats fram utgått, vilket medfört att flera delar har 
tvingats projekteras om vilket i sin tur lett till fler debiterade timmar för konsulter 
och projektledning. Övriga tillkommande kostnader är juristkostnader för 
hantering av överprövningar, upphandlingsskadeavgift från anbudslämnare, krav 
på bländskydd, extra kostnader för installationssamordning, tilläggsbeställningar 
från verksamhet samt undermåliga handlingar från projektörer. 
 
Med viss reservation är inflyttning beräknad till vecka 10, 2017. 

Överläggning 
Yvonne Norman, kommunledningskontoret, och Gunilla Svensson, 
serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att omdisponera investeringsmedel inom 
befintlig ram för att täcka projektet i sin helhet. 
 

§ 104 

Upphandling av ny- och ombyggnad av skollokaler på 
Halltorpsskolan, omdisponering av budgetmedel inom 
befintlig investeringsram 
Dnr KS 2016/0260 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av Södermöre kommundelsförvaltning att 
ersätta befintlig hyrpaviljong med fyra klassrum och två grupprum på 
Halltorpsskolan.  
 
Nybyggnadsytan är 705 m² och ombyggnadsytan 120 m².  
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Bygglov är beviljat och byggstart beräknas ske vecka 3, 2017 med färdigställande 
beräknas till vecka 47, 2017. Upphandlingsform: Generalentreprenad. 

Överläggning 
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att 
slutföra upphandlingen för ny- och ombyggnad av Halltorpsskolan samt teckna 
avtal med NCC Construction Sverige AB (org.nr. 556613-4929).  
 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att omdisponera medel ur 
investeringsbudgeten för projektet.  
  
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 105 

Ny- och ombyggnad av Hagby skola, omdisponering av 
budgetmedel inom befintlig investeringsram 
Dnr KS 2015/0596 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av Södermöre kommundelsförvaltning att 
ersätta befintlig hyrpaviljong med sex klassrum och tre grupprum, bygga om för 
personaladministrativa lokaler samt bygga om befintligt kök och matsal till 
bibliotek och fritidsgård.  
 
Projektet omfattade 2012, när medel anslogs, endast ersättande av paviljong samt 
ombyggnad av administrativa lokaler. Tillkommande del är ombyggnad av 
befintligt kök och matsal till fritidsgård och bibliotek. Denna komplettering har 
gjorts då den nya förskolan har byggts med ett gemensamt kök och matsal för 
både skola och förskola. Biblioteksytan byggs till med 50 kvm. Befintlig 
ventilation inom skolan byts ut för att klara gällande krav. Nybyggnadsytan är 869 
m2 och ombyggnadsytan 887 m2. 
 
Projektet möjliggör en försäljning av det befintliga biblioteket samt en av två villor 
som skolan idag bedriver verksamhet i. 
 
Planerad byggstart är februari/mars 2017. 

Överläggning 
Toni Sjöö, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslås att planutskottet beslutar att serviceförvaltningen 
ska gå vidare med upphandlingen av ny- och ombyggnation av Hagby skola med 
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planerad byggstart februari/mars 2017. Beslut om eventuell omfördelning av 
investeringsmedel fattas i samband med tilldelningsbeslut.  

Beslut 
Planutskottet beslutar att serviceförvaltningen ska gå vidare med upphandlingen 
av ny- och ombyggnation av Hagby skola med planerad byggstart februari/mars 
2017.  
 
Beslut om eventuell omfördelning av investeringsmedel fattas i samband med 
tilldelningsbeslut.  

§ 106 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4, söder 
Slöjdaregatan, till Kubhuset i Kalmar AB 
Dnr KS 2016/0781 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2016. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Kubhuset i Kalmar AB har sedan den 21 mars 2014 haft markreservation på del 
av fastigheten Djurängen 2:4 i östra Djurängen med avsikten att bebygga området 
med flerfamiljshus. Detaljplanearbete påbörjades samma år som 
markreservationen beslutades och detaljplanen vann laga kraft den 26 april 2016.  
 
Kubhuset i Kalmar AB avser nu förvärva del av fastigheten i syfte att bebygga den 
med 40 lägenheter i två- och trevåningshus med hyresrätt som upplåtelseform. 
Fastigheten, som är under bildande, kommer vid försäljningen att ha en areal om 
cirka 6 500 m2. Beräknad BTA-yta om ca 1 800 m2 ger en köpeskilling på 
2 593 000 kronor.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Kubhuset i Kalmar AB (org.nr.  
556958-5465) för en köpeskilling om 2 593 000 kronor. 
 

§ 107 

Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4, västra 
Djurängen, till Eriksson och Ahlqvist Fastigheter AB 
Dnr KS 2013/0683 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
 
Köpekontrakt med bilagor. 
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Bakgrund 
Köparen förvärvar del av fastigheten Djurängen 2:4 i syfte att bebygga den med 
fem rad-/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000 
kronor per tomt ger en total köpeskilling om 3 000 000 kronor.  
 
Området som ska överlåtas är totalt ca 3500 m2 och var under planprocessen 
markanvisad till Signerade Hus AB. Signerade Hus AB hade dock inte möjlighet 
att fullfölja projektet. 
 
Exploateringen i västra Djurängen är avhängig att en bullerskärm anläggs utmed 
E22 längs detaljplanområdet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 i västra 
Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Eriksson och Ahlqvist 
Fastigheter AB (org. nr. 559073-2680) för en köpeskilling om 3 000 000 kr. 
 
 

§ 108 

Tillägg till köpekontrakt för fastigheten Tallbocken 1 
Dnr KS 2014/0468 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 november 2016. 
 
Tillägg till köpekontrakt. 

Bakgrund 
Under 2015 genomförde kommunledningskontorets projekt- och exploaterings-
enhet en riktad markanvisningstävling för fastigheten Tallbocken 1. Det 
tävlingsbidrag som fick högst poäng var framtaget av företaget I Am Home 
Projektutveckling AB. Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheten den  
2 februari 2016 och köpekontrakt tecknades den 14 mars 2016.  
 
Eftersom bygglovsansökan uppdateras av exploatören behöver tilläggsavtal 
tecknas för att ge möjlighet till senare tillträde till fastigheten. Den nya 
tillträdesdagen är satt till senast den 25 februari 2017, alternativ senare enligt 
överenskommelse. 

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att godkänna tillägg till köpekontrakt 
mellan Kalmar kommun och I Am Home Projektutveckling AB (org.nr.  
559030-5834) för fastigheten Tallbocken 1. 
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§ 109 

Kalmar Citys ansökan om utmärkelsen Årets stadskärna 
Dnr KS 2016/1143 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016 

Bakgrund 
Med start sommaren 2013 genomfördes ett arbete i en bred dialog med olika 
aktörer som syftade till att ringa in ett antal utvecklingsområden som ger bättre 
förutsättningar för en fortsatt levande stadskärna. Arbetet ledde fram till ett flertal 
konkreta förbättringsförslag samt en avsiktsförklaring att tillsammans verka för en 
ny gemensam organisation för Kalmar City, där parterna är handel- och 
konsumtionsföretagen i Kalmar city, fastighetsägarna i Kalmar city och Kalmar 
kommun. 
 
Avsiktsförklaringen beslutades i kommunstyrelsen den 4 mars 2014 och därefter 
arbetade parterna fram former för ett nytt samarbete, som i juni 2014 resulterade i 
ett avtal mellan Kalmar Kommun, Kalmar City handel- och serviceförening och 
Kalmar City samverkan AB. 
 
Som en del i avsiktsförklaringen formulerades målet att bli Årets stadskärna under 
nästa mandatperiod. 
 
Kalmar City Samverkan AB har sedan dess arbetat med utvecklingen av 
stadskärnan och använt innehållet i utmärkelsen Årets stadskärna som en metod 
för arbetet. Arbetet har varit inriktat på att ansöka om utmärkelsen Årets 
stadskärna år 2017. 
 
För att delta i tävlingen ska anmälan göras senast den 31 december 2016 och 
ansökan ska vara inskickad cirka en månad senare. Därefter utser juryn, som 
består av styrelsen för Svenska Stadskärnor AB, tre finalister som gör upp om 
utmärkelsen. Finalisterna får under våren besök av juryn som på plats vill få ta del 
av det arbete som utförts. Årets Stadskärna utses sedan på Svenska stadskärnors 
årskonferens i Varberg i maj 2017. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Kalmar City ansöker om att bli Årets 
Stadskärna år 2017. 
 

§ 110 

Planbesked för delar av fastigheterna Hossmo 5:1 och 
8:1 
Dnr KS 2016/0015 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016 

Bakgrund 
En av fastighetsägarna till Hossmo 5:1 och 8:1 har i december 2015 inkommit 
med en ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för delar av 
fastigheterna. Syftet är att uppföra nya enbostadshus i grupp på svårbrukad 
jordbruksmark och på sätt binda ihop byn. Ansökt område ligger inte inom 
detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.  
 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsens planutskott den 30 augusti 2016. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslog då att detaljplanearbete inte ska påbörjas för 
ansökt område, med hänsyn till bland annat riksintresse för kulturmiljö, 
strandskydd, markhöjder och jordbruksmark samt att de föreslagna områdena inte 
ligger inom de utpekade områdens för bostadsutveckling i den fördjupade 
översiktsplanen för Södra staden.  
 
Kommunstyrelsens planutskott beslutade att återremittera ärendet till samhälls-
byggnadskontoret för att bland annat undersöka möjligheterna att pröva bygglov 
direkt utan detaljplan. 
 
Den 26 oktober 2016 inkom ansökande fastighetsägare med en skrivelse till 
samhällsbyggnadskontoret där ansökan om planbesked dras tillbaka.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att avsluta ärendet då ansökande 
fastighetsägare meddelat att ansökan om planbesked återtas.  

 

§ 111 

Stadsarkitekten informerar 
Överläggning 
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, informerar om Kalmar växer och 
utvecklingen av stadskärnan. 

Beslut 
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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