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Tid 
Tisdagen den 20 december 2016 kl. 13:00-13:50 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 120-122 

Beslutande 
Mattias Adolfson (S) ordförande 
Ingemar Einarsson (C) § 120 
Johan Persson (S) 
Anders Andersson (C) 
Bertil Dahl (V) 
 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Mattias Adolfson Johan Persson 
ordförande  
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§ 120 

Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika 
Kalmar 
Dnr KS 2013/0482 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 december 2016. 
 
Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar, del 1. 
 
Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar, del 2 Fördjupning 
för Kalmar innerstad. 
 
Bemötande av inkomna synpunkter från servicenämnden avseende förslag till 
Belysningsprogram för Kalmar kommun. 

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 skulle skapa en sammanhållen syn på hur Kalmar 
kommun ska arbeta med belysning utifrån trygghet, trafiksäkerhet, estetik, 
miljö och stadsutveckling.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslag till Belysningsprogram för 
Kalmar kommun den 16 december 2015 och översände det till kommun-
fullmäktige för antagande. 
 
Kommunstyrelsens planutskott återremitterade ärendet till samhällsbyggnads-
nämnden den 26 januari 2016 med beslutet att programmet skulle göras om så 
att det omfattar hela Kalmar kommun. 
 
Med återremissen som utgångspunkt har samhällsbyggnadskontoret arbetat 
fram ett nytt förslag till belysningsprogram för Kalmar kommun. Nuvarande 
förslag omfattar hela Kalmar kommun. Belysningsprogrammet ska bidra till att 
kvalitetssäkra framtidens belysningsanläggningar och fungera som ett 
planeringsunderlag med råd och riktlinjer för belysningen i Kalmar kommun. 
Programmet ska öka medvetenheten om belysningens betydelse i den fysiska 
miljön och skapa en helhetsbild för den som planerar och utformar 
belysningsanläggningar i Kalmar kommun.  
 
Med anledning av omarbetningen skickade samhällsbyggnadsnämnden det nya 
förslaget på remiss till servicenämnden för yttrande. Servicenämnden fick en 
information om programmet den 23 november 2016. Servicenämnden har 
härefter kommit in med ett remissvar och samhällsbyggnadskontoret har 
bemött synpunkterna skriftligt. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände det nya förslaget till Kalmar kommuns 
Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar den 14 december 2016 och översänder 
det till kommunfullmäktige för antagande. 
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Överläggning 
Emma Andersson och Elena Bäcklund, samhällsbyggnadskontoret, går igenom 
förslag till belysningsprogram.  
 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att följande tillägg ska göras: 
”Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta arbetet med 
belysningsfrågor. Naturligtvis måste rekommendationerna vägas mot de 
ekonomiska förutsättningarna.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika 
Kalmar. 
 
Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta arbetet med 
belysningsfrågor. Naturligtvis måste rekommendationerna vägas mot de 
ekonomiska förutsättningarna.  

§ 121 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3, 
Fredriksskans 
Dnr KS 2016/0707 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 december 2016. 
 
Karta. 
 
Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Riksbyggen 
ekonomisk förening, inklusive bilagor (karta, tävlingsförslag, detaljplan, 
gestaltningsprogram, PM markmiljö). 
 
Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Grenoli AB 
(bolag under namnändring), inklusive bilagor (karta, tävlingsförslag, detaljplan, 
gestaltningsprogram, PM markmiljö, ändringsanmälan bolagsverket). 
 
Förslag till markanvisningsavtal mellan Kalmar kommun och Prospecta 
Fastighetskapital AB, inklusive bilagor (karta, tävlingsförslag, detaljplan, 
gestaltningsprogram, PM markmiljö). 

Bakgrund 
En ny detaljplan för Fredriksskansområdet har tagits fram och antogs av 
kommunfullmäktige den 31 oktober 2016. Detaljplanen är överklagad. 
 
Kommunen bjöd i juni 2016 in till en markanvisningstävling för Fredriksskans.  
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För tävlingen fanns ett antal kriterier uppdelat på grundkriterier och 
utvärderingskriterier. Grundkriterierna, att fullständigt tävlingsförslag skulle 
vara inlämnat i rätt tid samt att byggherren skulle bedömas vara en fullgod 
samarbetspartner (ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att 
fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt) skulle vara uppfyllda för att 
byggherrens tävlingsförslag skulle utvärderas.  
 
Totalt lämnades 17 tävlingsbidrag in varav 15 uppfyllde grundkriterierna. 
Bedömningsgruppen, som utgjordes av fem tjänstemän på kommunlednings-
kontorets projekt- och exploateringsenhet och samhällsbyggnadskontoret, gick 
igenom inlämnade tävlingsbidrag och träffade samtliga byggherrar under 
separata dialoger under oktober månad. Bedömningsgruppen har sedan gjort 
en samlad bedömning av de inlämnade tävlingsbidragen utifrån de fem 
utvärderingskriterierna.  
 
Bedömningsgruppen har sedan förhandlat fram markanvisningsavtal med de 
tre byggherrar som föreslås få markanvisning på Fredriksskans. Totalt omfattar 
markanvisningarna för dessa tre områden cirka 275 bostäder, varav hälften 
utgörs av hyresrätter.  
 
Området som markanvisas till Riksbyggen är cirka 5 000 kvadratmeter och har 
en byggrätt på cirka 10 900 kvadratmeter BTA. Området som markanvisas till 
Grenoli är cirka 4 600 kvadratmeter och har en byggrätt på cirka 9 900 
kvadratmeter BTA. Området som markanvisas till Prospecta är cirka 1 600 
kvadratmeter stort och har en byggrätt på cirka 2 650 kvadratmeter BTA.  
 
Efter beslut i kommunstyrelsen om att godkänna markanvisningsavtalen 
kommer projekt- och exploateringsenheten att påbörja en byggherredialog 
tillsammans med de utvalda byggherrarna. De frågor som ska utredas är hur 
bygget av det gemensamma garaget ska genomföras, gemensam marknads-
föring av projektet, den slutliga gestaltningen, tidplaner för genomförandet 
med sanering, utbyggnad av infrastruktur med mera. När frågorna utretts 
vidare kommer de beslutade markanvisningsavtalen att ersättas med bindande 
köpekontrakt.  
 
Den totala byggrätten som markanvisas till byggherrarna är cirka 23 500 kvm 
BTA. Priset på marken är i markanvisningsprogrammet satt till 2 500 
kronor/kvm BTA för hyresrätter och lokaler och 3 500 kronor/kvm BTA för 
bostadsrätter. Detta ger en total beräknad intäkt på cirka 72 miljoner kronor. 

Överläggning 
Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret, och Björn Strimfors, samhälls-
byggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner: 
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- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3,  

område A och B, mellan Kalmar kommun och Riksbyggen ekonomisk 
förening (org.nr 702001-7781) enligt kommunledningskontorets skrivelse.  
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3,  
område C och D, mellan Kalmar kommun och Grenoli AB (blivande, under 
namnändring, org.nr 559089-2153) enligt kommunledningskontorets 
skrivelse.  
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten Malmen 2:3, område 
E, mellan Kalmar kommun och Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 
556634-0518) enligt kommunledningskontorets skrivelse.  

 

§ 122 

Försäljning av fastigheten Rönnbäret 1, Snurrom, till 
Gyllene Parken AB 
Dnr KS 2016/0222 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 december 2016. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Gyllene Parken AB är ett helägt dotterbolag till Gyllene Hem AB som sedan 
tidigare har en markreservation på Rönnbäret 1, Snurrom.  
 
Gyllene Parken AB har för avsikt att uppföra totalt ca 87 stycken kooperativa 
hyresrätter i tre stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 5 189 m2. Priset 
för marken är 800 kronor/m2 BTA. Enligt inlämnat reviderat bygglov är BTA 
5 371 m2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, upp-
räkning med KPI.  

Beslut 
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja fastigheten Rönnbäret 1, 
Snurrom, enligt kommunledningskontorets förslag till Gyllene Parken AB 
(559057-9263) för en köpeskilling om 4 296 800 kronor. 
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