
 

 
 

 

 
      

Adress Box 611, 391 26 Kalmar  
Tel 0480-45 00 00 vx │jonas.sverken@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  
Pär Svanfeldt 2015-12-04  
  

 
 
Kommunfullmäktige 
 

 
 
Köp av fastigheten Hagbytorp 10:187 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Hagbytorp 10:187 för 8 000 000 kronor 
i enlighet med de villkor som framgår av köpekontraktet. 
 
Kommunens utgift på 8 000 000 kronor för köpet hanteras inom befintlig 
budgetram för investering/markförvärv. 
 
Kalmarhem AB:s eventuella kostnader på grund av köpet ska ersättas av kom-
munen.  
 

Bakgrund 
Fram till 4 december har det ankommit 222 ensamkommande barn till Kalmar 
varav 173 varit anvisade av Migrationsverket. Rådande fördelningstal på 28 
platser för Kalmars del byggde på prognosen att 8 000 barn skulle komma till 
Sverige. Idag är prognosen höjd till 33 000 barn. 
 
Prognosen som gjordes i början på november 2015 är att det kommer 24 000 
barn under 2016. Den 9 november meddelade Migrationsverket att 2 827 en-
samkommande asylsökande barn kommit den senaste 7 dagarna, vilket är det 
högsta antalet på sju dagar hittills. Kalmar kommun har den senaste veckan 
tagit emot 13 anvisade barn och ungdomar och det finns inga tecken på att 
tillströmningen skulle avta. 
 
Migrationsverket har utifrån sina senaste prognoser meddelat att de vill skriva 
avtal med Kalmar på 227 platser.  
 
Det finns idag 6 egna hem för vård eller boende (HVB) som är planerade för 
totalt 77 antal platser. Med anledning av det ökande antalet är det överinskriv-
ningar på de interna boendena och situationen är ohållbar. 
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har tillsammans 
med socialförvaltningen hittat en fastighet som lämpar sig mycket väl till bo-
ende för ensamkommande flyktingbarn. 
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För att möjliggöra köpet med kort varsel har Kalmarhem AB förvärvat fastig-
heten för att efter årsskiftet 2015/2016 enligt överenskommelse-
sälja/transportera fastigheten vidare till kommunen. I den mån det uppstår 
några kostnader för köpet föreslås att bolaget ska få ersättning för dessa. 
 
 
 
Pär Svanfeldt 
exploateringschef 
 
 
Bilaga: 
Köpekontrakt 
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