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FÖREDRAGNINGSLISTA 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 6 september 2016 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Föredragningslista 
Val av protokollsjusterare   

1. Information inför kommunstyrelsens företagsbesök vid 
oktobersammanträdet 
Föredragande: Thomas Davidsson 
 

  

2. Information från Kalmar Science Park AB 
Föredragande: Louise Östlund 
 

  

3. Genomgång av beslutsärenden 
 
______________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 09.30) 
______________ 
 
 

  

4. Detaljplan för kvarteret Bilen, Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Eva-Lena Larsdotter 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för kvarteret 
Bilen, Kalmar kommun.  
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5. Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar 

kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Björn Strimfors 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårds-
anläggning ska placeras i Snurrom, på del av fastigheten 
Kläckeberga 10:1. 
 
Jonas Lövgren (M) reserverade sig mot skriftligt mot beslutet i 
planutskottet till förmån för eget förslag om återremiss, se bilaga. 
 
Bertil Dahl (V) redovisade en protokollsanteckning i 
planutskottet, se bilaga.  
 

  

6. Svar på granskningsrapport av generella IT-kontroller 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets 
yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer 
som svar på granskning av generella IT-kontroller. 
 

  

7. Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften 
mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region 
syd/lokalpolisområde 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz 
 
Förslag till beslut:  
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och 
gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och 
polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i 
arbetsutskottet, se bilaga.  
 

  

8. Reglementen för Kalmar kommuns nämnder 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Anders Saur 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunfullmäktige antar förslag till Allmänt reglemente för 
Kalmar kommuns nämnder, reglemente för barn- och ungdoms-
nämnden, reglemente för kommunstyrelsen, reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden, reglemente för omsorgsnämnden, 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reglemente för 
servicenämnden, reglemente för socialnämnden, reglemente för 
Södermöre kommundelsnämnd samt reglemente för 
överförmyndarnämnden. 
 
Reglementena ska gälla från och med den 1 oktober 2016 och 
ersätta tidigare reglementen.  
 

9. Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av 
Barkestorp 3:1 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till andrahandsarrende för 
uppställning av solcellspark på del av fastigheten Barkestorp 3:1 
mellan Kalmar Öland Airport AB och Kalmar Energi Värme AB. 
 
Kommunfullmäktige ger Kalmar Kommunbolag AB och 
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet i 
uppdrag att ändra avtalstiden mellan Kalmar kommun och 
Kalmar Öland Airport AB till 30 år med löpande förlängning i 5 
års perioder alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av 
mark och byggnader från Kalmar kommun till Kalmar Öland 
Airport AB. 
 
Uppdraget ska senast redovisas i december 2016. 
 

  

10. Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och  
godkännande av investeringsram för Kalmar Hamn AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson  
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion 
på fastigheten Oljefabriken 3, Kalmar Hamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och 
fritids- nämndens driftbudget med totalt 4,25 miljoner kronor/ år 
för tillkommande budgeterade hyreskostnader på fastigheten 
Oljefabriken 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för 
ombyggnaden påverkas hyran proportionellt  
med 90 % av avvikelsen. 
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Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får 
genomföra ny-, om- och tillbyggnader samt markentreprenader 
inom en investeringsram uppgående till 60 miljoner kronor för 
perioden 2016-2020. 
 

11. Ekonomirapport 2016 - efter juni månad 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
ekonomirapporten 2016 – efter juni månad.  
 

  

12. Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets 
ekonomirapport efter juni 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
uppföljningen efter juni. 
 

  

13. Förhandlingsframställan från Brandmännens riksförbund 
om övertidsersättning och betald fysisk träning 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att införa betald fysisk träning för 
deltidsbrandmän i Kalmar kommun om maximalt 1,5 timmar/ 
månad samt möjliggöra kostnadsfri regelbunden gymträning. 
 
Beslutet gäller under perioden 2016-11-01 till 2017-12-31 och ska 
därefter utvärderas. 
 
Den beräknade kostnaden för 2017 om 320 000 kronor ska 
beaktas i kommunledningskontorets internbudget för 2017. 
 

  

14. Försäljning av fastigheten Arkanden 3 i Norrliden (friköp av 
tomträtt) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Arkaden 3 för 
14 443 500 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Kalmarhus nr 19(org nr 732400-2810). 
 

  

15. Försäljning av fastigheten Skansen 2 i Gamla Stan (friköp av   
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tomträtt) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skansen 2 för 
1 818 000 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa 
Skansen (org nr 716404-3999). 
 

16. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen (Hansa Bygg etapp 1) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
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. 
 

  

17. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen (PEAB etapp 1) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 till 
Peabs dotterbolag Kokpunkten Hotellfastigheter AB/u.n till 
Djurängen Bostad AB, org.nr 559023-4026 för en köpeskilling om 
5 274 000 kronor enligt villkor som framgår av köpekontraktet. 
 

  

18. Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten 
Djurängen 2:4 i Västra Djurängen (PEAB etapp 2) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
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.  
 

  

19. Förslag till nytt gatunamn i Lindsdal 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen beslutar att kvartersgatans anslutning till 
Skorstensvägen i Lindsdal ska heta Lisavägen. 
 

20. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall 
(L): Öppna upp våra nätverk för besökare och invånare 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) och Björn Brändewalls 
(L) motion om att öppna upp våra nätverk för besökare och 
invånare. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

21. Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilisterna 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés motion (MP) om att underlätta för 
bilisterna. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

22. Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin - 
låt frågor få replikeras 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna 
upp demokratin.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

23. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera 
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carl-Henrik Sölvingers 
(L) motion om att utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-
organisation vid Brandkåren i Kalmar.  
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Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 
under våren 2017.  
 
Ledamöterna från S, C och V redovisade en protokollsanteckning 
i arbetsutskottet, se bilaga.  
 

24. Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att 
öppna sina hem för flyktingar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att 
hjälpa Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 
Carl-Henrik Sölvinger redovisade en protokollsanteckning i 
arbetsutskottet, se bilaga. 
 

  

25. Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på Ängö 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att decimera 
antalet kaniner på Ängö. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

  

26. Yttrande över Regional strategi: Hälsa och Kultur i 
Hälsolänet Kalmar 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget till Regional strategi, Hälsa 
och Kultur i Hälsolänet Kalmar.  
 
För att förslaget ska få någon relevans för Kalmar kommun bör 
förslaget dras tillbaka och omarbetas i nära samverkan med 
kommunala företrädare. 
 

  

27. Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion 
till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Styrelsen för Sveriges 
Kommuner och Landstings rekommendation att gemensamt 
finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 
 

28. Yttrande över remissen Mer flyg och bostäder – den statlige 
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i 
Stockholmsområdet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 2 september 2016 som 
sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar 
kommuns svar på remissen Mer flyg och bostäder – den statlige 
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. 

  

Delegationsbeslut   
- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 

över remissen Olika vägar till föräldraskap SOU 2016:11 
  

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:) 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över slutbetänkandet av utredning om begränsning av odling av 
genetiskt modifierade växter 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till 
asylsökande 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över grundvattentäkt Råsbäck, Kalmar kommun 
 

  

- Ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen av utförare för 
vård- och omsorgsboende Liljan Gustav Vasagatan 11 och 
Ståthållaren Sjöbrings väg 2 
 

  

- Ordförandebeslut om upphandling av gång och cykelväg 
Esplanaden  
 

  

- Ordförandebeslut om gatunamn efter levande personer 
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd i juni, juli och augusti 
2016 maj 2016 
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- Anställningar kommunledningskontoret - delegationsbeslut 

februari 2016 – juni 2016 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid renässans- och medeltidsdagar 
på Kalmar slott 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Österrikisk körkonsert 
 

  

- Beslut om uppräkning av taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Verkmästaren 1 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Sunnanäng 97 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheterna Våfflan 4 och 5 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 4 – Lindsdal 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 8, Lindsdal 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten  Ljungby 4:62, Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:28, Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:36 – Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:59 – 
Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:61 – 
Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:66 – 
Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:83 – 
Rockneby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:85, 
Rockneby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:84, 
Rockneby 
 

  

- Beslut om försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:68 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Verkmästaren 3   
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- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:21, Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten  Inägan 1 - Jakobsberg, 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Vreten 6 - Jakobsberg 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:22, Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:25 - Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:39 - Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:82, 
Rockneby 
 

  

- Ansökan om fastighetsbildning berörande Brandbilen 1 och 
Oxhagen 2:1) 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 3, Jakobsberg 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:22, Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 2, Jakobsberg, 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:26, Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Mjölner 5 
 

  

- Yttrande över detaljplan för Fågelsudd 1:123 m.fl. 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Spjutkastaren 7  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kläckeberga 10:7  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Backhopparen 4  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Rabatten 5  
 

  

- Yttrande över ansökan om enskilt avlopp på fastigheten 
Toragärde 1:7 
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- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Myggan 7 

 
  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Källstorp 2:18  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Bo 3:5 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kupolen 4 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Gesällen 3 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Simpan 20 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Makrillen 3 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Akacian 17 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Björnen 6 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Harby 17:39 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kölby 9:87  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Hultsby 1:7 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:131 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Luna 1 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Bandlandet 5 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 9:39  
 

  

- Grannmedgivande avseende fastigheten Bandlandet 5  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Pumpen 2 
 

  

- Yttrande över remiss om exploatering Djurängen - Kalmar 
Vatten AB 
 

  

- Beslut om fastighetsreglering mellan fastigheterna Svensknabben 
8 och Svensknabben 1 
 

  

- Beslut om att avstå från att yttra sig över remissen årliga 
minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp  

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 24 maj, 16 augusti 23 augusti 

2016 
 

  

- Personaldelegationens protokoll den 17 augusti 2016   
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- Planutskottets protokoll den 31 maj och 14 juni 2016 
 

  

- Kalmar läns pensionskapital förvaltning AB:s portföljrapport 
maj, juni och juli 2016 
 

  

- Förvaltningsrättens beslut att avslå överklagande av 
kommunstyrelsens beslut om markreservation 
 

  

- Granskning om Revisionsrapport Plan- och bygglovsprocessen 
  

  

- Skrivelse med synpunkter på tillgänglighet i Kalmar kommun 
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   Bilaga 
 
Skriftlig reservation samt protokollsanteckningar 
 
Ärende 5, Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar 
kommun 
 
Skriftlig reservation från Jonas Lövgren (M): 
”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 från Bertil Dahl (V): 
”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 
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 skolungdomar 
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 gymnasieskolorna. 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. 
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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.” 
 
Ärende 7, Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan 
Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Liberalerna välkomnar ett förnyat samverkansavtal med Polisen. Medborgarlöftena 
som anges; ’Skapa en tryggare stadkärna’ samt ’minska antalet inbrott’ är tydliga och 
relevanta. 
 
Vi skulle dock vilja skicka med en del av de förslag som Liberalerna i Kalmar hade 
med i vår budgetreservation som ligger i linje med angivna medborgarlöften. Dessa 
bifölls inte i samband med hanteringen av budget men kanske kan diskuteras vidare 
inom det nya samverkansavtalet. 
 
Vi föreslog bl.a. inom området ’Skapa en tryggare stadskärna’: 
 
• Att trygghetssatsningen med ordningsvakter i centrum förlängs under hela 

2017 samt att man utreder om även andra stadsdelar skulle vara kunna bli 
aktuella för patrullerande ordningsvakter t.ex. i Berga eller Oxhagen. Här finns 
ett gott exempel på bra samarbete mellan Polis och ordningsvakter från 
Örebros arbete ’Effektiv samordning för trygghet’. 

• Att kommunen tillsammans med Polisen genomför ytterligare 
informationsinsatser om KLT:s nattstopp.  

• Att Kalmar kommun verkar för att KLT inför nattbussar även under onsdagar.  
 
Inom området ’minska antalet inbrott’ föreslog vi att: 
 
• Samverkansavtal tecknas mellan lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ), polisen 

och körskolorna i kommunen i syfte att förlägga körlektioner till villaområden 
med ökad utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd med polisen. Detta har 
funnits i många år i Tyresö och även senare i Motala. I Tyresö minskade antalet 
anmälda inbrott med 27 % då man utvärderade arbetet. 

• Samverkansavtal tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i 
hemtjänst/hemsjukvård och Polisen med syfte att uppmärksamma och 
rapportera brott dygnet runt. Liknande avtal finns mellan Polisen och 
Vimmerby kommun.  

 
Vi hoppas dessa idéer på insatser kan bidra till samverkansavtalet och arbetet i 
Brottsförebyggande rådet under avtalstiden d.v.s. fram till 2020-09-30. Vi tror att 
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förslagen skulle bidra till medborgarlöftena på ett positivt sätt, öka tryggheten och 
bidra stadskärnan och Kalmars attraktivitet.” 
 
Ärende 24, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera 
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun 
 
Protokollsanteckning från S, C och V: 
”Deltidsbrandkårerna fyller en viktig uppgift. Vi vill från majoriteten markera att en 
FIP-organisation aldrig kan ersätta deltidsbrandkårerna.” 
 
 
Ärende 25, Motion från Björn Brändewall (L); Hjälp Kalmarbor att öppna 
sina hem för flyktingar 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Liberalerna gläds åt att kommunen 5 månader efter inlämnad motion genomfört 
en utåtriktad kampanj helt i linje med vad vi föreslagit. Tack vare detta löser sig 
troligen boendesituationen för anvisade flyktingar i år. Det är viktigt då bostad är en 
komponent i att uppnå en framgångsrik integration. Migrationsverket har en lång 
kö av asylärenden att beta av vilket troligen kommer ställa krav på hög beredskap 
gällande bostäder i Kalmar även kommande år. Det vore därför önskvärt att 
kampanjen som genomfördes i maj i år kunde upprepas 1-2 gånger årligen med 
årliga utvärderingar. Förhoppningsvis kan fler privata uthyrare attraheras i 
framtiden.” 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

Detaljplan för kvarteret BILEN, Kalmar kommun 
_____________________________________________________________ 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 7 mars – 4 april 
2016. Förslaget har sänts till myndigheter, förvaltningar och föreningar 
enligt sändlista och till fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Under 
granskningstiden inkom 11 skriftliga yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. 
 

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom synpunkter på att handlingarna behöver 
förtydligas avseende avtal kring ekonomiska frågor och att det ställs 
åtgärdskrav för avkörningsskydd. Handlingarna behöver även justeras 
avseende områden för tekniska anläggningar och en gränsdragning för gc-
väg som berör fastigheten Bilen 6, Bilen 10, Bilen 11 och Bilen 12.  
 
Efter granskningstiden har kommunen samlat berörda ledningsägare, 
fastighetsägare och lantmäterimyndigheten för att tillsammans komma 
överens om formuleringar till justeringar och förtydliganden avseende 
ledningsrätter, tekniska anläggningar samt ansvarsfördelning kring 
ekonomiska frågor. Justeringarna bedöms därmed kunna betraktas som 
redaktionella. 
 
Planhandlingarna förtydligas avseende följande frågor: 

• Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av åtgärder för 
avkörningsskydd samt vägdiken/brunnar gentemot E22, utmed 
området mellan Modehuset och E22. 

• Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om vilka avtal 
kommunen anser ska vara träffade innan planen kan antas. 

• Planbeskrivningen redigeras i avsnittet som beskriver 
marköverföringar och fastighetsregleringar. 

• Plankartan justeras inom nordvästra delen av fastigheten Bilen 6, 
avseende E-och u-områden samt gränser mot intilliggande gc-väg. 

• Plankartan kompletteras med ytterligare ett u-område på Bilen 12. 
• Plankartan förtydligas genom att slå ihop lika egenskapsområden. 

mailto:sam.byggnadskontoret@kalmar.se


Samhällsbyggnadskontoret  Granskningsutlåtande
 

2(9) 

 Datum Ärendebeteckning 
 2016-05-19 2013-1435 
 
 

 
 

 

 
Förslag till antagandehandling, plankarta. Ringarna visar inom vilka områden E- och u-bestämmelser 
har justerats efter granskningstiden. GC-vägens gräns mot Bilen 6 och Bilen 11 har också justerats efter 
förslag från förprojektering.Berörda fastighetsägare har godkänt föreslagna justeringar. 
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
1. Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsens bedömning är att detaljplanen inte aktualiserar några frågor som 
kan föranleda prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.  
 
Länsstyrelsen tog inte ställning till behovsbedömningen under samrådet då 
planhandlingarna behövde kompletteras med planeringsunderlag. Kommunen 
har hanterat de frågor som lyfts under samrådet genom förtydliganden i 
planbeskrivning, planbestämmelser och plankarta. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning om att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver 
upprättas då detaljplanen inte antas medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 
Beslut att avge detta yttrande har fattats av t.f. chef för 
samhällsbyggnadsenheten, Birgitta Eriksson efter föredragning av planarkitekt 
Maria Paananen.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
2. Lantmäterimyndigheten  
Planbeskrivningens genomförandedel bör kompletteras med 
upplysning om vilka avtal kommunen anser ska vara träffade innan 
planen antas. Det kan gälla t.ex. exploateringsavtal och 
överenskommelser om fastightesreglering för att plangenomförandet 
ska säkerställas.  
 
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om vilka avtal 
kommunen anser ska vara träffade innan planen kan antas. 
 
3. LFV 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot den reviderade 
detaljplanen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att 
revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-
utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 
radar (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfarts 
radiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och 
tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 
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VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar 
till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 
Altitude”. 
 
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 
luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 
www.lfv.se/flyghinderanalys.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
4. Trafikverket 
Trafikverket har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådet 2015-09-17 (TRV 
2015/73865) och ser positivt på att vissa av synpunkter blivit tillgodosedda. 
Nedan följer ett förtydligande kring de synpunkter som vi inte anser oss blivit 
tillgodosedda kring. 
 
Säkerhetsavstånd väg 
Trafikverket vill förtydliga att byggnadsfritt avstånd för väg E22 gäller 50 meter 
från vägområdets kant. Vägområdet omfattar förutom vägbanorna även 
slänter. Trafikverket kan i detta fall godta att egenskapsgränsen för byggrätter 
är 50 meter från vägbanan och inte vägområdet. 
 
Buller 
Enligt Trafikverkets tolkning av Boverkets riktlinjer för trafikbuller ska samma 
riktvärden som för bostäder tillämpas för hotellverksamhet avseende 
bullernivån inomhus. Då användning hotell har funktionen vila är det särskilt 
angeläget att hänsyn tas till trafikbuller. Ljudnivåerna får ej överstiga 30 dBA 
ekvivalentnivå inomhus. För användning kontor gäller en ekvivalent ljudnivå 
om 40 dBA inomhus, i enlighet med SS 25268. Vid detaljplaneläggning är det 
kommunen som är ansvariga för att försäkra att det som medges i detaljplan 
inte innebär en risk för människors hälsa. Trafikverket anser att kommunen 
bör vidta åtgärder i detaljplan som innebär att riktvärdena för trafikbuller 
efterlevs angående ytor för hotell och kontor. 
 
Järnväg 
De redigerade bestämmelserna för byggrätterna i planområdets nordöstra del 
bedöms inte påverka Trafikverkets radiostråkanläggning MobiSIR. 
 
Kommentar: I samband med bygglov för hotell och kontor bevakas nödvändiga 
åtgärder för att klara riktvärden för trafikbuller. 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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5. Kalmar Läns Museum 
Kalmar läns museum godkänner förslaget. Kalmar läns museum har granskat 
”Detaljplan för Bilen”, ärendebeteckning  2013-1435, och finner att de 
synpunkter vi framförde under samrådet har beaktats.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
6. TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (Fastighet Bilen:6) 
TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB (TSSNFAB) fått uppgifter om att 
ovanstående detaljplan varit ute på granskning utan att TSSNFAB har fått tagit 
del av detta. Med anledning av att TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB 
(TSSNFAB) är sakägare i ärendet har TSSNFAB följande att erinra. 
 
TSSNFAB innehar telestation och tillhörande kanalisation och kablage på 
fastigheten Bilen 6. Under hösten 2014 skickade TSSNFAB synpunkter till 
kommunen om att; 
”Enligt detaljplanehandlingarna pågår detaljplaneprocess där TSSNFAB:S 
byggnad påverkas på så sätt att byggnaden föreslås flyttas från sin befintliga 
placering. TSSNFAB motsätter sig detta för det fall att annan lösning står att 
finna. 
 
För det fall en flytt av byggnaden ändock måste genomföras förutsätter 
TSSNFAB att utrustningen särskilt beaktas vid planläggningen samt att 
TSSNFAB hålls helt skadelösa, såväl som för flyttkostnader som för avbrott i 
verksamhet och andra kostnader. 
 
TSSNFAB förutsätter att exploatören svarar för samtliga kostnader i samband 
med flytten samt därefter vidtar erforderliga åtgärder för att minimera ev. 
störningar som stationsbyggnaden kan komma att ge upphov till för 
närliggande handel.  
 
För det fall att fastighetsindelningen eller att markområdet på annat sätt ändras 
så att TSSNFAB måste teckna ett nytt arrendeavtal så förutsätts att detta avtal 
ej innebär någon försämring i avtalsvillkor för TSSNFAB. För det fall ett 
eventuellt nytt arrendeavtal leder till förfång för TSSNFAB skall även denna 
avvikelse från tidigare avtal ersättas av exploatören. 
 
TSSNFAB förutsätter att innan eventuella förändringar företas som påverkar 
TSSNFAB:s byggnad och utrustning så har kommunen eller exploatören 
klargjort vem som står kostnaderna samt att dessa säkrats upp via 
avtalsförbindelse.  
 
I övrigt vill TSSNFAB att kommunen fortsättningsvis kontaktar även 
TSSNFAB för samråd i ärendet då TeliaSonera Skanova Access och 
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TSSNFAB är två skilda bolag. Vidare handlingar i den framtida planprocessen 
ska därför även sändas till TSSNFAB.” 
 
Trots att TSSNFAB tydligt har framfört att TeliaSonera Skanova Access och 
TSSNFAB är två skilda bolag har TSSNFAB inte fått ta del av handlingar i den 
framtida planprocessen. 
 
TSSNFAB vill att E-området i plankartan motsvarar det upplåtna 
nyttjanderättsområdet i arrendeavtalet i både storleksyta och koordinater.   
 
Vidare är de uppskattade kostnaderna i planbeskrivningen inte förankrade med 
TSSNFAB och verkar endast omfatta en flytt av kablar och kanalisation. En 
flytt av telestation betingar betydligt högre kostnader. En sådan flytt beräknas 
kosta ca 3 miljoner kronor. 
 
Kommentar: Handlingarna redigeras avseende ekonomiska frågor och områden för 
tekniska anläggningar. Efter granskningstiden har kommunen samlat berörda 
ledningsägare, fastighetsägare och lantmäterimyndigheten för att tillsammans gå 
igenom förslag till justeringar och förtydliganden avseende ledningsrätter, tekniska 
anläggningar samt formulering kring ansvar och ekonomiska frågor. 
 
TSSNFAB:s telestation bibehålls i befintligt läge, vilket regleras med justerat E-
område inom fastigheten Bilen 6. E-områdets storlek och läge överensstämmer med 
gällande nyttjanderättsavtal. 
 
7. Kalmar Brandkår 
Brandkåren påpekade i sitt senaste yttrande att en riskanalys skulle upprättas 
med tanke på farligt gods-transporterna på E 22. 
 
I denna kungörelse hänvisar man till den riskanalys som gjordes i samband 
med framtagandet av detaljplanen för Kalmar arena. I den riskanalysen tog 
man även hänsyn till handelsområdet söder om arenan, dvs det område som 
denna kungörelse handlar om. Därför anser brandkåren att det är OK att hän 
visa till den riskanalysen. 
 
Dock har man ej infört alla åtgärdsförslagen i riskanalysen i denna kungörelse. 
I samband med framtagandet av detaljplanen för arenan kom man fram till att 
vissa av åtgärdsförslagen var för kostsamma, och därför tog man fram 
alternativa förslag till åtgärder som redovisas i ett annat dokument, "PM 
Beslutsunderlag" från 2006-09-13. Detta dokument nämns också på sidan 10 i 
planbeskrivningen i denna kungörelse. Det finns beräkningar som visar att 
även de alternativa åtgärderna ger godtagbara resultat gällande individrisk och 
samhällsrisk. Brandkåren anser att alla förslag till åtgärder i det PM:et ska in 
föras även i denna kungörelse. Tät väggkonstruktion är redan infört som en 
planbestämmelse, men följande åtgärder är ej införda: 
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Avkörningsskydd Vägdiken/brunnar 
I dagsläget finns avkörningsskydd samt vägdiken/brunnar längs hela planom 
rådet gentemot E 22, förutom mellan Modehuset och E 22. Brandkåren anser 
att detta skall åtgärdas även längs den sträckan. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av åtgärder för 
avkörningsskydd samt vägdiken/brunnar utmed området mellan Modehuset och 
E22. 
 
8. Kalmar Energi Elnät AB 
På sidan 19 i samrådsredogörelsen står det i kommunens 
kommentarer till våra synpunkter att: Kapitlet om Ekonomiska 
frågor kompletteras avseende ledningsflytt. Vi förutsätter att det blir 
gjort. 
 
I Planbeskrivningen finns en karta som visar förändringsområden 
/marköverföringar. På den kartan finns ett antal numrerade 
områden. Numreringen av områdena på den kartan hänvisar till 
det som står vid styckena Befintliga ledningsrätter och Nya 
ledningsrätter. Numreringen av områdena överensstämmer inte 
med vad som står vid ledningsrätterna. Uppdatera numreringen av 
områdena. För övrigt har vi inga synpunkter på samrådet. 
 
Kommentar: Handlingarna redigeras avseende ekonomiska frågor och den karta 
som hänvisas till för marköverföringar. Efter granskningstiden har kommunen 
samlat berörda ledningsägare, fastighetsägare och lantmäterimyndigheten för att 
tillsammans gå igenom förslag till justeringar och förtydliganden avseende 
ledningsrätter, tekniska anläggningar samt formulering kring ansvar och 
ekonomiska frågor. 

 
9. Tyck till på www.kalmar.se 
Hansa City är regionens största handelsområde. Det är viktigt med bra 
kommunikationer. Inom handelsområdet arbetar över 1000 personer och 
området har x antal kunder och besökare till Guldfågeln arena. För att öka 
tillgängligheten föreslår jag att en på- och avstigningsplats byggs på 
Stångådalsbanan vid Hansa city. Då skulle arbetsmarknads- och kundregionen 
utökas så att personer bosatta i exempelvis Högsby, Mönsterås m fl kommuner 
kunde pendla till sitt jobb. En hållplats skulle även underlätta för resenärer 
boende i norra Kalmar vid resor till och från Linköping. 
 
Kommentar: En på- och avstigningsplats för Stångådalsbanan inom planområdet 
är inte aktuellt i dagsläget, men förslaget framförs till politiken. 
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Följande har accepterat planförslaget skriftligt 
10. Försvarsmakten 
11. Polisen 
 
 
 
Kalmar som ovan 
 
 
 
Eva-Lena Larsdotter 
Projektledare 
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Sammanfattning 
 
Syfte med detaljplanen 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av den mellersta 
delen av kvarteret Bilen. Inom kvarteret har en konvertering redan påbörjats, 
från renodlat kontor, industri- och lagerverksamhet till att även inrymma olika 
handelsfunktioner. Nya byggrätter som möjliggörs inom planområdet ska ba-
lanseras mot parkeringsbehov inom kvarteret som även omfattar avtal med 
Arenan om att samutnyttja parkering. 
 
Det långsiktiga målet är att utveckla ett multikvarter med blandade funktioner i 
stadskanten. Handelsområdet med IKEA i södra delen och Arenan med tillhö-
rande träningsplaner i norra delen binds på sikt ihop till en helhet med mellan-
liggande verksamheter kopplade till idrott, upplevelse, besöksnäring och han-
del.  
 
Detaljplanen syftar också till att anpassa nuvarande planer och fastigheter till 
verkligheten och rådande omständigheter. I vissa fall handlar det om åtgär-
der/projekt som genomförts utan fullt stöd i plan och i andra fall handlar det 
om förändringar som föreslås i nuvarande detaljplaner som inte längre är aktu-
ella, t.ex. flytt av cirkulationsplats vid Trångsundsvägen.  

 
Tidig skiss – väg E22 från norr med Arenan till höger och eventuell ny hög byggnad i fonden. 
Skissen visar att utvecklingen av kvarteret Bilen också handlar om att gestalta en viktig entré-
situation till Kalmar. 
 

 
Plandata 
Planområdet ligger i stadens västra kant mot landskapet. Det avgränsas av 
Trångsundsvägen i väster och E22 med påfartsramper i öster. Gräns mot norr 
utgörs av Trångsundsvägens broanslutning över E22 (som fortsätter i Tyska 
vägen) gräns. Bilbyggarvägen och Ikeas anläggningar utgör gräns i söder. 
Området omfattar ca 23 hektar. 
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Överst, planområdet i sitt sammanhang. Nederst, orienteringskarta över kvarteret Bilen.  
Planområdet markerat i rött. 
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Inledning 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften och förutsättningar planen har. Planbeskrivningen ska också 
redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller upp-
rättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de 
bestämmelser som valts motiveras.  
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 
 
Handlingar 
Planhandlingarna består av:  

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning  
• Illustrationsplan 
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

 
Till planen hör också: 

• Behovsbedömning 2014 
 
Tidigare underlag som upprättats för intilliggande planer i området (IKEA, 
Hansacity, Arenan): 

• Planprogram, 2006 
• Miljökonsekvensbeskrivning, 2006 
• Geoteknisk utredning, WSP, 2006 
• Industribullerberäkning, 2007, ÅF Ingemansson 
• Riskanalys, Brand & Riskanalys AB, 2006 och 2007 

 
Ytterligare underlag som är relevant för planen: 

• Cykelrapport, OrkIdé, 2014 
 

 
Planförfarande och tidsplan 

 
Normalt planförfarande 
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Detaljplanen handläggs enligt s k normalt planförfarande och förväntas ha 
följande preliminära tidsplan: 

• Samråd – 3:e  kvartalet 2015 
• Granskning – 1:a kvartalet 2016 
• Godkännande i samhällsbyggnadsnämnden – 2:a kvartalet 2016 
• Antagandeprövning i kommunfullmäktige – 3:e kvartalet 2016 

 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är satt till 5 år räknat från den dag då planen vinner 
laga kraft. 
 
Medverkande tjänstemän 
Planen har upprättats av Nyréns Arkitektkontor på uppdrag av Samhällsbygg-
nadskontoret i Kalmar kommun. 
 
 

Tidigare ställningstaganden 
 
Överkommunala beslut och dokument  
Riksintressen 
Kalmar Flygplats. Riksintresse med restriktioner på byggnaders höjd. För bygg-
nader över 20 m ska flyghinderanalys normalt göras av LFV (Luftfartsverket). 
Om högre byggnader än 20 m redan finns i närområdet är det dock inte nöd-
vändigt att ta fram en ny flyghinderanalys om inte flygplatsen kräver det. Sam-
råd har skett med Kalmar Öland Airport. Enligt Kalmar Öland Airport är ny 
bebyggelse möjlig på platsen utan att flyghinderanalys görs så länge den inte är 
högre än arenan. I bygglovskedet ska säkerställas att belysning utformas så att 
den inte stör eller blir vilseledande för flygtrafiken. 
 
Väg E22 är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset kommer att till-
godoses genom att byggnadsfritt avstånd 50m från vägområde (respektive 30 
m från rampvägar) avses tillämpas. Skyddsåtgärder som redovisas i detaljplanen 
för arenan, bl.a. avkörningsskydd och räddningsväg, är genomförda.  
 
Stångådalsbanan är utpekat som riksintresse för kommunikationer. Trafikver-
ket har ett radiokommunikationssystem för Stångådalsbanan som går i 
nordsydlig riktning över planområdet. Systemet kallas MobiSIR och signalerna 
ligger i princip i formen av ett kors med centrum 35 m över marken. Skydds-
området har formen av en tub med 25 m radie och centrum 35 m över marken. 
Befintlig byggrätt för Arenan kommer inte förändras och byggnaden kan där-
med inte förändras i höjdled. Ny byggrätt längs väg E22 ligger utanför skydds-
området. 
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Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN Vatten) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) har skapats för att uppnå EU:s mål om god vat-
tenstatus (vattenmyndigheterna beslutade i december 2009 om de nor-
mer/kvalitetskrav som ska gälla för yt- och grundvatten). Målsättningen är att 
alla vattenförekomster ska uppnå god status 2015, för Kalmarsund och Västra 
sjön ska målet för ekologisk status uppnås 2021 och för kemisk status 
2015.  De direkta påverkade vattenförekomsterna är S n Kalmarsund 
(SE564250-162500) och Västra sjön (SE563825-161810) som i sin tur ansluter 
till Kalmarsund. Planområdet består idag av princip 100% hårdgjord yta och 
med planförslagets införande av gräsremsor och trädplantering kommer den 
hårdgjorda ytan snarare att minska. Vidare kommer dagvattnet att genomgå 
rening i flera dagvattendammar. Föroreningsbelastningen från planområdet till 
berörda vattenförekomster bedöms därmed påverkas endast i liten grad jämfört 
med nuvarande situation, se vidare under Teknisk försörjning, Dagvatten. S n 
Kalmarsund och Västra sjön bedöms ha en måttlig ekologisk status (på grund 
av övergödning och miljögifter) och uppnår god kemisk status (ej kvicksilver). 
2012 anlades nya dammar, Hagbygärdedämmet, som kraftigt förbättrade re-
ningen av dagvatten från ett stort avrinningsområde i Kalmar stad, vilket har 
minskat belastningen av förorenande ämnen till Västra sjön. Därför bedöms 
det inte som någon risk att möjligheterna att uppnå MKN för vatten minskar 
genom planförslaget, dessa infördes 2009 och sedan dess har dagvattensyste-
met förbättrats avsevärt. Det finns förslag om nya MKN som ännu inte är fast-
ställda. För S n Kalmarsund och Västra sjön så är bedömningarna i stort oför-
ändrade men tidsmålet för god ekologisk status är framflyttat till 2027.  
 
Planområdet ingår också i grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstens-
formation (SE628995-153160). Den har klassats med god kemisk status och 
god kvantitativ status. Planens genomförande kommer inte att innebära uttag 
av grundvatten eller förhöjda halter av föroreningar i vattnet. Planen bedöms 
därmed inte påverka grundvattenförekomsten. 
 
Översiktliga plandokument  
Den aktuella översiktsplanen Översiktsplan Unika Kalmar antogs 2013.  De tre 
övergripande strategierna i den nya översiktsplanen är; Mer Kalmarsund, Mer 
Möre, Mer stadsliv. I översiktsplanens del om stadsliv tas det utgångspunkt i 
människan som en förutsättning för att utveckla staden. Kreativitet och dyna-
mik ska prägla stadslivet där människor kan välja gemenskap och inta olika 
roller i staden. 
 
Den sammanfattande delen av översiktsplanen beskriver hur intrycket av en 
stad byggd på öar bör stärkas och att sammanhängande gröna stråk bör etable-
ras och förstärkas. Dokumentet lyfter också vikten av att skapa rumsligt sam-
mansatta och hållbara miljöer med fokus på publika mötesplatser. 
 
Området ligger i gränsen mellan Innerstaden  och det som kallas Västra staden 
som också omfattar Flygplatsen, Flygstaden och Smedby. Arenan och närom-
rådet är markerat som handelsområde. 
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Kommunala program 
 
Program för planområdet 
Övergripande planprogram och miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram 
för kvarteret Bilen, kopplat till tidigare detaljplaner i området. Huvudfrågorna i 
dessa är kopplade till den utveckling som då var aktuell, etablering av nytt han-
delsområde och arena. 
 
Planprogram för Kv Bilen i Kalmar (2006), togs fram i samband med att IKEA 
etablerade sig i området. I programmet redovisades handelsområdet och två 
tänkbara lägen för en ny arena. Det ena motsvarande det läge där arenan sen 
har byggts och det andra låg norr om Trångsundsvägen där träningsplanerna 
finns idag. En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i samband med pro-
grammet. Stor påverkan befarades från trafik och buller, dagvatten samt på 
stads- och landskapsbild.  
 
I samband med att arenan blev aktuell att flytta från Fredriksskans togs ett nytt 
planprogram fram för handelsområdets norra delar. I Ny Arena i norra delen av 
kv Bilen i Kalmar, Planprogram och miljökonsekvensbeskrivning från slutet av 2006, 
utreddes de tidigare föreslagna placeringarna av arenan. Dessa vägdes mot en 
ombyggnad av den gamla arenan. I den ingående MKBn har alternativet med 
placering norr om Trångsundsvägen avfärdats på grund av stor påverkan på 
naturmiljö i kombination med svårighet att lösa parkeringssituationen. 
 
I rapport Åtgärder för ökad cykling till traditionellt bilburna handelsområden, framtagen 
i april 2014 av OrkIdé på uppdrag av Kalmar kommun, är Hansa City ett av de 
handelsområden som särskilt studerats. Här ges förslag på åtgärder som skapar 
bättre förutsättningar för cyklister och på så sätt stärker cykelns roll som ett 
självklart och viktigt transportmedel.  
 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Området lades ut som industriområde i Förslag till ny och ändrad stadsplan för 
industriområde väster om Djurängen från 1973. 
1976 tillkom planen för Trångsundsvägen. 
Området har sedan planlagts i etapper. 
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I P07/05, Detaljplan för del av kvarteret Bilen, från 2006 prövades Ikeas eta-
blering inklusive gator och parkering. Huvudändamålet i detaljplanen är handel. 
I P07/16, Detaljplan för Arena inom norra delen av kv. Bilen, från 2007 prö-
vades byggandet av arenan. Huvudändamålet i detaljplanen är idrott, evene-
mang, konferens samt begränsad yta för handel och hotell. 
I P07/17, Detaljplan för del av kvarteret Bilen, Handelsområdet vid Ikea, från 
2007 prövades handelsområdet söder om gamla Volvofabriken samt bron över 
E22 mot centrum. Huvudändamålet i detaljplanen är handel. 
I:328 Detaljplan för industriområde väster om Djurängen, från 1972, med syfte 
att skapa förutsättningar för ett nytt större industriområde väster om Djur-
ängen. Huvudändamålet i detaljplanen är industri och natur. 
I:347 Förslag till ny och ändrad stadsplan för område vid kv Bilen, från 1976. 
Detaljplanen omfattar Trångsundsvägen i dess sträckning väster och nordväst 
om kv Bilen. Huvudändamålet är gatumark. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
Ett planprogram har tagits fram för hela kvarteret Bilen. För detta planpro-
gram har miljökonsekvensbeskrivning upprättats då planerade verksamheters 
art och omfattning antogs medföra en betydande miljöpåverkan. De miljöfrå-
gor som bedömdes vara relevanta var trafik/buller, dagvattenhantering samt 
stads- och landskapsbildfrågor. 
 
Trafikbullerutredningen från 2006 för eventuella bullerstörningar vid Tyska 
bruket beräknades för ett fullt utbyggt handelscentrum. De trafiksiffor som 
användes vid prognosberäkningen överstiger den uppmätta trafiken från 2014. 
Resultatet av beräkningen visare att de ekvivalenta nivåerna vid Tyska bruket 
ligger i gränsen 50-55 dBA, dvs med 5 dB marginal till gällande riktvärde. 
Kommunen gör därmed bedömningen att beräkningen från 2006 fortfarande 
är aktuell och att det inte behövs någon ny utredning. Maxnivåerna låg i beräk-
ningarna så lågt att de inte redovisades i utredningen. 
 
Vad gäller industribullerutredningen från 2007 (körning med varubilar, lastning 
och lossning samt kylaggregat i varubilarna) anser kommunen att den inte be-
höver förnyas. Det område som undersöktes 2007 är området söder om nuva-
rande DP-område. Nuvarande DP-område ligger längre från Tyska bruket och 
varutransporter sker i ”ljudskugga” av befintliga byggnader. 
 
Brand och riskanalys AB, utförde 2006 Riskanalys för Kalmar arena. Efter samtal 
och diskussioner med projektgruppen för Kalmar arena och kommunen togs 
nya förslag på åtgärder fram, PM - beslutsunderlag. Ursprungligt förslag med 
kostsamma höjdhinder längs väg E22 ersattes av delvis nya åtgärdsförslag;  
avkörningsskydd, vägdiken/brunnar, tät väggkonstruktion mot väg E22, be-
gränsning av person-antal på torg mot väg E22. Enligt ”Blåljusgruppen” be-
hövdes det också en särskild räddningsväg där utryckningsfordon kan ta sig 
fram utan att komma i konflikt med övrig trafik. Räddningsväg och tät vägg-
konstruktion enligt Arena-planen är genomförda I dagsläget finns avkörnings-
skydd och vägdiken/brunnar längs hela sträckan mot väg E22, förutom mellan 
Modehuset och väg E22. Brandkåren anser att detta skall åtgärdas. I aktuell 
detaljplan säkerställs räddningsvägens nuvarande dragning samt införs planbe-
stämmelse om tät väggkonstruktion. 
Brand och riskanalys AB har under 2007 utfört en riskanalys av järnvägen vid 
kvarteret Bilen. Denna utredning behandlar samlat riskerna för hela kvarteret 
Bilen när det gäller farligt gods transporter på Stångådalsbanan. Resultatet av 
riskanalysen visar att risknivån på kvarteret Bilen är låg. Detta beror på att ett 
begränsat antal transporter med farligt gods sker på aktuell järnvägssträcka. 
Dessutom är risken låg för att det ämne som transporteras orsakar en allvarlig 
olycka. 
 
Frågan om dagvatten och påverkan på MKN förtydligas i planförslaget. 
 
Någon ny miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte behöva upprättas eftersom 
förutsättningarna inte har förändrats och nu aktuell detaljplan föreslår liknande 
funktioner och åtgärder som tidigare. 
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Förutsättningar  
Topografi och vegetation  
Planområdet är plant och i stort sett hela planområdet är hårdgjort. Stora ytor 
är asfalterade och används idag som parkering eller uppställningsytor. Kring 
gamla Volvofabriken är marken anpassad för transporter med stora ytor asfal-
terade framför lastbryggor. 
Gatorna i området är i någon mindre del trädplanterade. Vissa ytor kring en-
tréer och mellan parkeringar är bevuxna med gräs och träd. 
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Geotekniska och markförhållanden 
En översiktlig geoteknisk utredning har genomförts av WSP, 2006-04-28, i 
samband med detaljplanearbetet för Arenan. Inom norra delen av planområdet 
(troligen även inom den södra delen), består jorden under ytskiktet av 3-6m 
lera på fast friktionsjord. För att erhålla sättningsfria byggnader erfordras nå-
gon form av grundförstärkning, lämpligen pålning. För VA-ledningar som 
läggs i lösa jordlager erfordras grundförstärkning, exempelvis genom förstärkta 
ledningsbäddar.  
 
Kulturmiljö 
I rapporten Kalmar kommuns industriarv, (Kalmar Läns Museum, 2009) besk-
rivs Volvoverkens fabriken. Denna avslutas med följande mening: ”Byggnaderna 
har ett tidstypiskt uttryck och speglar sannolikt i delar arbetsplatsens intressanta historia 
avseende arbetsmiljö och organisation, något som med fördel kan undersökas och beaktas vid 
eventuella förändringar av miljön.”  
 
I aktuell detaljplan införs planbestämmelse som reglerar att Volvofabriken inte 
får förvanskas exteriört samt ha varsam skyltning. Man ska kunna utläsa bygg-
nadens ursprungsändamål. 
 
Befintlig bebyggelse och verksamheter 
Arenan 
Arenan uppfördes under åren 2009 till 2011. Arenan har 12 000 sittplatser, 
fasaden är klädd i genomskinligt polykarbonat vilket ger möjlighet att ändra 
färg på arenan efter de aktiviteter som pågår.  
 

 
Arena från norr. 

 
Volvo Kalmarverkens anläggningar 
Volvoverkens fabrik stod färdig 1974 och byggdes ut kraftigt 1987. Volvo var 
tidigare en av Kalmars största arbetsplatser med ca 1200 anställda. Fabriken 
brukar beskrivas som en av världens modernaste och effektivaste bilfabriker 
från sin tid. Djupgående studier om arbetsrutiner, lokalutformning, logistik etc 
föregick byggnationen 1994 lades fabriken ner och efter hand har andra verk-
samheter etablerat sig i lokalerna. Byggnaden är till stor del uppförd i tre vå-
ningar och uppbyggd av en tydligt läsbar betongstruktur. Byggnadens höjd är 9 
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meter förutom en mindre del i två våningar med höjd 6 meter. Byggnaden be-
står av stora hexagonformade delar sammansatta till en, i ett mycket stort 
bikakemönster. Den har mycket stora fönsterytor med gott om dagsljusinsläpp. 
Arkitekt var Owe Svärd i samarbete med Gerhard Goehle.  
 
Idag inrymmer byggnaden lager och kontor samt viss handel och idrott. De 
hyresgäster som står för den största andelen av förhyrd yta är EKO-Gruppen 
Hässleholm AB, Liljas Personbilar AB och Electra Sweden AB. Tillsammans 
står dessa hyresgäster för 73 procent av den uthyrda ytan. 
 
EKO-Gruppen bedriver handelsverksamhet med inriktning mot att ha ett brett 
sortiment inom områden så som hem och familj. Butikskedjan etablerade sig i 
Kalmar och på Nordfjord under november 2015 där förhyrningen motsvarar 
en yta av drygt 8800 kvadratmeter.  
 
Liljas personbilar AB är en bilaffär som eftersträvar att erbjuda sina kunder en 
helhetslösning vad gäller bilägande och service. Idag hyr Liljas totalt en yta på 
nästan 7000 kvadratmeter där verksamheten består av allt från bilförsäljning till 
biltvätt och service. Utöver denna förhyrning hyr även Liljas 1000 kvadratme-
ter i form av ett arrende för den drivmedelsstation som även ligger inom före-
tagets verksamhet.  
 
Electra Sweden AB är den hyresgäst som hyr störst andel av den uthyrbara 
ytan på Nordfjord, vilket idag motsvarar drygt 21 000 kvadratmeter. Electras 
kärnverksamhet består i utvecklandet av IT-lösningar för varuförsäljning inom 
områden så som telekommunikation och hemelektronik. Utöver detta erbjuder 
Electra även ett utbud av logistiktjänster för tredje parts räkning. 
 

 
Volvoverkens fabrik sedd från norr. 

 
Handelsområdet Hansa City 
Handelsområdet präglas idag av stora handelsbyggnader med vita panelfasader. 
De två norra kvarteren ingår i aktuell detaljplan. Här huserar handelsföretag 
som Elgiganten, Plantagen och Rusta. Byggnaderna är en- och tvåvånings 
byggnader med cirka 4-6 meters höjd.  
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Den norra delen av handelsområdet. I fonden på Bilbyggarevägen skymtas Volvobyggnaden. 
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Planförslaget 
 
Helheten 
Planförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utveckling av den mellersta 
delen av kvarteret Bilen med konvertering av Volvobyggnaden och nya bygg-
rätter för handel, kontor, centrumfunktioner och idrott. Det långsiktiga målet 
är att utveckla ett multikvarter med blandade funktioner i stadskanten. Han-
delsområdet med IKEA i södra delen och Arenan med tillhörande träningspla-
ner i norra delen binds på sikt ihop till en helhet med mellanliggande verksam-
heter kopplade till idrott, upplevelse, besöksnäring och handel.  
 
I planen införs planbestämmelse som reglerar att Volvofabriken inte får för-
vanskas exteriört samt ha varsam skyltning. Man ska kunna utläsa byggnadens 
ursprungsändamål. 
 
Bebyggelseområden 
Ny bebyggelse ska stärka entrén till kvarteret och Arenan i norr. Byggnaderna 
grupperas kring entrévägen och torget i norr. Med de inramande byggnaderna 
skapas förutsättningar att etablera ett arenatorg söder och väster om Arenan 
vilket i sin tur bidrar till att stärka Arenan och kvarterets identitet. 
 
Byggnadernas fasader mot gator och torg bör gestaltas med ett sammanhållet 
och formmässigt intressant uttryck. Byggnadernas framsidor med entréer ska 
vändas mot gator och torg medan inlastningszoner ska placeras så att de inte 
dominerar upplevelsen av gaturum och platsbildningar. För den föreslagna 
bebyggelsen i norr och längs med Trångsundsvägen medges högsta totalhöjd 
14 meter. Längs väg E22 medges en byggnadsvolym med en lågdel (högsta 
totalhöjd +15 meter över nollplan) och med en uppstickande högdel (högsta 
totalhöjd +27meter över nollplan). För arenan anges att högsta tillåtna total-
höjd är 25 meter (exklusive belysningsmaster och yttre bärande konstruktion) 
samt att enstaka byggnad får uppföras till en högsta totalhöjd av 35 meter. 
Samråd ska ske med Försvarsmakten och Luftfartsverket om byggnaders höjd 
överstiger 20 meter. Denna bestämmelse är densamma som i den underlig-
gande detaljplanen vars genomförandetid gäller till 2017.  
 
Den föreslagna byggnaden mot väg E22 ligger i ett särskilt exponerat läge. Här 
ställs särskilda krav på en hög ambitionsnivå vad gäller gestaltningen. En för-
djupad studie av byggnadsvolymer och fasader ska göras inför bygglovspröv-
ningen där utformningen preciseras i samråd med kommunens arkitekter.  
 
Exploateringsgraden inom området är kopplad till parkeringsnormen och re-
gleras genom planbestämmelsen e1. Man kan med andra ord inte bygga mer än 
att parkeringen kan lösas. Parkeringsbehovet beskrivs vidare under rubriken 
Parkering.  
 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

16(40) 

 
Den redovisade bebyggelsen i planförslaget förutsätter att någon form av ef-
fektiv parkeringslösning tillskapas inom området. I första hand föreslås att de-
lar av Volvobyggnadens tak används för parkering, men även någon form par-
keringshus behöver etableras om byggrätterna utnyttjas fullt ut. 
 
 
 

 
Vy från norr. Ny bebyggelse ska stärka entrén till kvarteret och Arenan i norr. Byggnaderna 
grupperas kring entrévägen och torget i norr. Byggnaden mot väg E22 kan tillsammans med 
Arenan markera entrén till Kalmar från norr.  

 

 
Vy från söder. Volvobyggnadens tak kan användas till parkering som nås via invändig ramp i 
den södra delen av byggnaden.  
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Markanvändning 
Markanvändningen i den norra delen är fortsatt idrott med möjlighet till cent-
rumfunktioner som restaurang och konferens. Inom byggrätterna mot väg E22 
medges handel, kontor, idrott, restaurang, konferens och hotell. Inom byggrät-
ten norr om Volvobyggnaden medges handel, kontor och idrott. Inom övriga 
byggrätter medges handel, kontor och parkering. Volvobyggnaden föreslås få 
en flexibel användning, här medges handel, kontor, idrott, småskalig industri 
och parkering.  
Det finns en politisk vilja att skydda detaljhandeln i Kalmar stadskärna. Nya 
handelsetableringar inom planområdet är därför begränsade till att endast om-
fatta skrymmande varor och livsmedel. Skrymmande varor är sådana varor där 
lättillgängliga transporter med bil och släp är en fördel. Detaljhandel och galle-
rior medges inte. Den befintliga handel som pågår inom planområdet bedöms 
vara förenlig med de nya planbestämmelserna. 
Vissa av de pågående verksamheterna har krav som hänsyn måste tas till, ex-
empelvis säkerhetskrav. Sådana frågor bevakas i bygglovskedet.  
 
Gator och trafik  
Gatunät  
Bebyggelsen inom kvarteret försörjs via lokalgata i norr och sedan vidare via 
väg på kvartersmark runt Volvobyggnaden samt söderifrån via väg på kvar-
tersmark i förlängningen av Bilbyggarvägen. En ny minirondell föreslås för att 
förbättra trafiklogistiken och minska köbildning inom handelsområdet, i kvar-
teren söder om Volvobyggnaden.   
 
Gång- och cykelvägar  
Ett av målen med detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för cyklister 
att ta sig fram genom kvarteret. Här finns redan idag viktiga målpunkter som  
t ex Arenan och nya kan skapas med framtida användning med inriktning mot 
handel och upplevelser. Befintlig cykelväg längs väg E22 kompletteras med 
separat gång- och cykelväg längs gatan genom kvarteret. På så sätt kopplas gc-
nätet ihop med handelsområdet och rampen till gång- och cykelbron över E22.  
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Kartutsnitt - redovisning av grönremsa med trädplantering längs gång- och cykelvägen genom 
kvarteret  

 
Bekvämligheten för cyklister bör prioriteras med bl.a. gott om platser för par-
kering i anslutning till verksamheternas entréer. Parkeringsnorm för cyklar är 
kopplat till byggnadens funktion, 20-40 platser per 100 besökare till nöjes- och 
sportanläggningar och mellan 10-30 platser per 1000 kvm byggnadsyta för kon-
tor, handel och restaurang. Idag finns ca 500 platser vid Arenan vilket bedöms 
vara tillräckligt utifrån de matcher och arrangemang som genomförts under 
åren som gått sedan arenan etablerades här. 
 
I rapport Åtgärder för ökad cykling till traditionellt bilburna handelsområden, framtagen 
i april 2014 av OrkIdé på uppdrag av Kalmar kommun, är Hansa City ett av de 
handelsområden som särskilt studerats. Här ges förslag på åtgärder som skapar 
bättre förutsättningar för cyklister och på så sätt stärker cykelns roll som ett 
självklart och viktigt transportmedel. Lättillgänglig cykelparkering och fart-
dämpning med passager över Bilbyggarvägen är exempel på åtgärder som besk-
rivs.  



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

19(40) 

 

 
Principkarta gatunät  

 
Kollektivtrafik  
Området kollektivtrafikförsörjs idag med täta bussförbindelser med koppling 
till stora bostadsområden och centrala Kalmar. Med nya gång- och cykelvägar 
skapas gena och trygga kopplingar till hållplatserna från kvarteret.  
 
Parkering 
Nya byggrätter som möjliggörs inom planområdet ska balanseras mot parke-
ringsbehov inom kvarteret som även omfattar rättighet för arenafastigheten 
om att samutnyttja parkering.  
 
Inom varje kvarter i planområdet medges flera funktoner vilka har olika parke-
ringsbehov. Parkeringsbehovet för de olika verksamheterna som föreslås är 
enligt gällande parkeringsnorm: kontor ca 25 p-pl/1000 m2, hotell ca 15-25 p-
pl/1000 m2, handel ca 35 p-pl/1000m2, restaurang 40-60 p-pl /1000 m2 och 
nöjes- och sportanläggningar ca 20-50 p-pl per 100 besökare. För att skapa en 
bra helhetssyn vid kommande bygglovshantering av nya etableringar bedöms 
det lämpligt att parkeringsbehovet för handel blir normgivande inom planom-
rådet. Parkeringsnormen för kvarteren inom planområdet blir därmed minst 35 
p-platser/1000 m2 byggnadsyta (samma som inom handelsområdet). 
Parkeringsbehovet för arenan är i tidigare detaljplan fastlagt till 2800 p-platser 
(styrkt av aktuell parkeringsräkning 2014). Parkering sker inom Gasten, 800-



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

20(40) 

 
1000 p-pl (utbyggnad av planlagd parkering) samt genom samutnyttjande av 
parkering inom Handelsområdet, 1000 p-pl (25 respektive 35%), och genom 
samutnyttjande av parkering kring Arenan och Volvo, 1000 p-pl (80 %). 
För att klara Arenans parkeringsbehov vid arrangemang måste det med andra 
ord finnas totalt ca 1250 p-platser inom kvarteren mellan Handelsområdet och 
träningsplanerna (samutnyttjande till 80% ger 1000 tillgängliga p-platser). 
 

 
 
Principkarta parkering  

 
Illustrationsplanen redovisar sammanlagt ca 900 p-platser på marken inom 
fastigheterna Bilen 6 och 12, markerat med grön färg på principkartan ovan. 
Utöver det redovisas ca 500 p-platser på tak. Parkering på Totalt bedöms där-
med ca 1400 p-platser kunna tillskapas mellan Handelsområdet och tränings-
planerna. Med detta kan Arenans parkeringsbehov tillgodoses.  
 
Parkering på tak kan bara genomföras under förutsättning att vistelse på tak 
inte är i konflikt med säkerhetskrav kopplade till underliggande verksamhet, 
detta hanteras i bygglovsskedet. Parkering fungerar t.ex. inte ovanför nuva-
rande lager till Electra varför denna del inte är medtagen i principkartan. 
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För att utnyttja de föreslagna byggrätterna fullt ut behövs dock kompletterande 
yteffektiva parkeringslösningar, dvs någon form av parkeringshus, förslagsvis 
inom byggrätterna längs Trångsundsvägen. Ett annat alternativ som diskuterats 
är att använda del av Volvobyggnaden för parkering. Dessa alternativ kan utre-
das vidare längre fram. 
 
I framtiden kan eventuellt ytterligare ca 100 p-platser tillskapas på mark som 
idag är inlastningszoner till Volvobyggnaden, se illustration nedan. 

 

 
Illustrationer med parkering som delas in i gröna planteringsytor i form av dungar. Vänstra 
bilden visar disponering av parkeringen där de befintliga inlastningszoner finns kvar, den högra 
bilden visar framtida situation där inlastningszonerna ersatts med kompletterande  
p-platser (totalt ca 100 fler p-platser)  
 
 
Utformning parkering 
Som stöd till gestaltningen har en strategi för plantering på parkeringarna tagits 
fram. Gröna volymer i form av rektangulära planteringsytor delar in de stora 
asfaltytorna med markparkering. För att tidigt etablera en grön känsla föreslås i 
ett första skede snabbväxande pionjärträd, buskar och markvegetation med 
stamträd i mitten. Längre fram kan buskvegetation ersättas av storvuxna träd 
med marktäckande vegetation, se bild nästa sida. Planteringszonerna ska uppta 
minst 5% respektive minst 10%  av parkeringsytan inom varje fastighet. Det 
lägre talet, minst 5%, gäller för kvarteren i väster vilka kompenseras med träd-
planterad cykelväg. Eventuellt kan planteringszoner på parkeringarna komplet-
teras med gröna tak/sedumtak för att uppnå grönytefaktorn.  
 
Inom området kommer det finnas ett antal viktiga entréplatser som bör gestal-
tas på ett inbjudande sätt. Torget kring Arenan är den mest betydelsefulla plat-
sen, men även entréplatserna väster och söder om volvobyggnaden är viktiga 
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att gestalta. För att få en sammanhållande karaktär i kvarteret föreslås att 
samma tema för vegetationen etableras på arenatorget och övriga entréplatser. 
 
 

 
Principbild plantering på parkering. För att snabbt etablera gröna volymer föreslås snabbväx-
ande och tåliga pionjärträd/buskar/markvegetation med stamträd i mitten. Längre fram kan 
buskvegetation ersättas av storvuxna träd med marktäckande vegetation. 
 

 
Inspirationsbilder plantering.    

 
Parkering på tak 
Delar av Volvobyggnadens tak kommer att behöva användas för parkering. En 
invändig ramp föreslås i den sydvästra hörnan av byggnaden, från denna tar 
man sig vidare upp på det översta takplanet via en utvändig ramp på det nedre 
taket.  
 

 
Inspirationsbilder, parkering och rekreation/plantering på tak.  
 
 
 

Skede 1 Skede 2 



Samhällsbyggnadskontoret  Planbeskrivning 2015-08-19, senast rev 2016-05-19 
Redaktionell justering 2016-08-15 
 

23(40) 

 
Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Befintlig huvudvattenledning går tvärs genom planområdets norra del. Den är 
placerad inom föreslagen allmän platsmark, lokalgata och gång-och cykelväg, 
norr om Volvobyggnaden. I den västra delen föreslås en omdragning av led-
ningen från kvartersmark till allmänplatsmark, gata.  
 
Det finns även dag-, spill- och vattenledningar längs norra fasaden av Volvo-
byggnaden vilka säkras med u-område. I den östra delen föreslås en viss om-
dragning av ledningarna för att möjliggöra byggrätt nordost om Volvobyggna-
den. Se även Konsekvenser för rättighetshavare i planområdet, under Genomförande.  
 
Dagvatten 
Framtagen strategi för plantering i gaturum och på parkering skapar förutsätt-
ningar för viss fördröjning och rening av dagvatten. Förprojektering av gång-
och cykelväg med tillhörande trädplantering har genomförts inför granskning-
en.  
 
Dagvattenavrinningen från planområdet är komplex och påverkar flera vatten-
förekomster. Området norr om lokalgatan, dvs. fastigheterna Bilen 13 (Arenan) 
och Bilen 12 (arenaparkering) avvattnas norrut med ledningar till Arena-
dammen. I Arenadammen fördröjs och renas dagvattnet innan det leds vidare 
till Golfdammarna. Efter ytterligare fördröjning och rening i Golfdammarna 
avleds dagvattnet till Kläckebergaviken, en del av vattenförekomsten S n Kal-
marsund. Golfdammarna har under våren 2015 rensats på bottensediment som 
ett led i att säkerställa en bibehållen reningsfunktion. 
 
Den nordvästra delen av fastigheten Bilen 6 och den sydvästra delen av Bilen 
12 (Arenarondellen och lokalgatan) avvattnas västerut till dagvattendammen 
Tyska Bruket där dagvattnet fördröjs och renas. Dagvattnet leds sedan vidare 
via en pumpstation till Ikeadammarna där främst fördröjning sker. Även dag-
vattnet från Bilen 10 och Bilen 11 samt resterade dagvattenavrinning från Bilen 
6 avleds till Ikeadammarna. Från Ikeadammarna avleds dagvattnet i Hagbygär-
dediket vidare till Hagbygärdedämmet. Hagbygärdedämmets utlopp ansluter till 
Törnebybäcken som efter en kortare sträcka (ca 400 meter) mynnar i Västra 
sjön. I Hagbygärdedämmet sker därmed dagvattenrening för den största delen 
av planområdet. 
 
I Hagbygärdedämmet lyfts först dagvattnet från Hagbygärdediket i en pump-
station till en första damm som har en volym på 7500 m3. I denna damm renas 
dagvatten genom sedimentation av partiklar. Via ett överfall leds vattnet vidare 
till en växtyta som är ca 1700 m2. Vattendjupet i växtytan är 0,5 meter och de 
viktigaste reningsprocesserna är växtupptag av näringsämnen och sedimentat-
ion. Viss filtrering sker också i växtytan. Växtytan kommunicerar via en ledning 
med en efterföljande damm. Här sker ytterligare sedimentation av partiklar. Via 
ett överfall leds vattnet till ett dike med en botten av krossad kalksten. Kalk-
stenen har till syfte att adsorbera den lösta fosfor som finns kvar vattnet. Kalk-
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diket är ca 170 meter långt. Efter en kulvert leds det renade dagvattnet i ett 
dike vidare till Törnebybäcken. 
 
Hagbygärdedämmet är dimensionerat för att rena ca 70 % av den totala års-
avrinningen. Resterade del bräddas förbi anläggningen till den ursprungliga 
sträckningen av Hagbygärdediket. Studier av svenska dagvattendammar har 
visat att avskiljningen av suspenderat material ligger i intervallet 70-90 % för en 
korrekt dimensionerad damm. Det är rimligt att anta att Hagbygärdedämmet 
uppvisar liknande resultat. Avskiljningen av metaller och fosfor är i hög grad 
relaterad till avskiljningen av suspenderat material. En hög procentuell avskilj-
ning av suspenderat material medför därför i allmänhet även en hög procentu-
ell avskiljning av metaller och fosfor. Detta samband gäller dock i mindre grad 
för avskiljningen av kväve. 
 
Kalmar Vatten AB kommer under år 2015 att fastslå skötselplaner för alla dag-
vattenanläggningar som va-huvudmannen har förvaltaransvar för. I skötselpla-
nen anges hur ofta anläggningen ska inspekteras och vad som ingår i en till-
synsinspektion. Dessutom ska den beskriva vilka skötselåtgärder som är åter-
kommande och vilka åtgärder som görs vid särskilda behov. 
 
Planområdet består idag av princip 100% hårdgjord yta och med planförslagets 
införande av gräsremsor och trädplantering kommer den hårdgjorda ytan sna-
rare att minska. Vidare kommer dagvattnet att genomgå rening i flera dagvat-
tendammar. Föroreningsbelastningen från planområdet till berörda vattenföre-
komster bedöms därmed påverkas marginellt jämfört med nuvarande situation. 
 
Värmesystem 
Uppvärmning sker via fjärrvärme. Viss omdragning av befintlig fjärrvärmekul-
vert erfordras för att möjliggöra byggrätter inom kvarteret väster om Volvo. Se 
även Konskevenser för rättighetshavare i planområdet, under Genomförande.  
 
El- och tele 
E-område för befintlig transformatorstation vid väg E22 läggs in i den nord-
östra delen. E-område för befintlig nätstation och en eventuell ny nätstation 
läggs in i kvarteret väster om Volvobyggnaden. 
 
Viss omdragning av fiberkablar och högspänningskablar erfordras för att möj-
liggöra byggrätter norr och väster om Volvobygganden. Se även Konsekvenser för 
rättighetshavare i planområdet, under Genomförande.  
  
Avfallshantering 
Det är sedvanlig avfallshantering inom området, KSSR ansvarar för renhåll-
ningen. 
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Störningar och risker 
En riskanalys togs fram i samband med planprogrammet 2006, se Miljökonse-
kvensbeskrivning ovan. De riskreducerande åtgärder som infördes i den under-
liggande detaljplanen är införda även i denna detaljplan. Räddningsväg säker-
ställs längs väg E22 och till arenan, åtgärder för avkörningsskydd samt vägdi-
ken/brunnar gentemot E22 säkerställs, utmed området mellan Modehuset och 
E22. Byggnaden närmast E22 är försedd med planbestämmelse om att tät 
väggkonstruktion mot farligt godsled ska finnas. 
 
Riktvärden avseende bullernivån inomhus för hotell och/eller kontor längs väg 
E22 ska särskilt beaktas i bygglovsskedet.  
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det inne-
bär att kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av dessa områden. Even-
tuellt önskemål om underhåll och skötsel på annat sätt kan regleras i avtal med 
berörda fastighetsägare.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Allmänt 
 
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet. För-
ändringarna framgår av tabell och karta nedan. Arealuppgifter för respektive 
område kan avläsas i särskild tabell.  
 
Fastighetsregleringarna genomförs i första hand med överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan fastighetsägarna som grund. Detsamma gäller inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar. Ansökan om lantmäteriförrättning görs 
hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun. 
 
Kommunen bedömer inte att några fastighetsindelningsbestämmelser behövs 
för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan fastighets-
indelningsbestämmelser införas senare genom ändring av detaljplan. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna i planområdet 
 

Fastighet Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Bilen 6 Från Bilen 6 överförs område 28 till Bilen 10, område 27 

till Bilen 11 och område 23 till Hagbygärde 2:4.  
 
Till Bilen 6 överförs område 30 från Bilen 11, område 13, 
32, 33, 35 och 36 från Bilen 12, område 31 från Djur-
ängen 2:4 och område 12 från Hagbygärde 2:4. 
 
Område 15, 29, 34 och 37 blir kvar på Bilen 6. 
 
Område 33 och 34 samt 36 och 37 kan sedan avstyckas 
från Bilen 6 till två nya fastigheter. Även område 12, 13, 
14, 15, 19 och 20 kan avstyckas till en eller flera fastighet-
er. 
 
Bilen 6 berörs även av ändringar/nya rättigheter och ge-
mensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under rubri-
kerna: Bilen ga:3, Bilen ga:4, Nya gemensamhetsanlägg-
ningar, Befintliga servitut, Nya servitut, Befintliga led-
ningsrätter, Nya ledningsrätter, Avtalsservitut mm. 
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Bilen 10 Från Bilen 10 överförs område 18 och 22 till Hagbygärde 

2:4. 
 
Till Bilen 10 överförs område 28 från Bilen 6. 
Från Bilen 10 kan även område 26 och 28 överföras till 
Bilen 11. Om det inte görs, behöver servitut för interna 
ledningar bildas för Bilen 10, se nedan. 
 
Till Bilen 10 överförs område 17 från Bilen 11. 
 
Område 16 blir kvar på Bilen 10. 
 
Bilen 10 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Nya gemensamhetsanläggningar, Befintliga 
servitut, Nya servitut, Befintliga ledningsrätter, Nya led-
ningsrätter, Avtalsservitut mm. 
 

Bilen 11 Från Bilen 11 överförs område 30 till Bilen 6. Område 17 
till Bilen 10 och område 21 och 24 till Hagbygärde 2:4. 
 
Till Bilen 11 överförs område 27 från Bilen 6 och område 
38 från Djurängen 2:4.  
 
Ev. överförs även område 26 och 28 från Bilen 10 till 
Bilen 11. Alternativt kan dessa områden fortsätta att till-
höra Bilen 10. 
 
Område 25 blir kvar på Bilen 11. 
 
Bilen 11 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Nya gemensamhetsanläggningar, Befintliga 
servitut, Nya servitut, Befintliga ledningsrätter, Nya led-
ningsrätter. 
 

Bilen 12 Från Bilen 12 överförs område 13, 32, 33, 35 och 36 till 
Bilen 6, område 39 till Bilen 13 och område 3, 7 och 11 
till Hagbygärde 2:4. 
 
Till Bilen 12 överförs område 8 från Djurängen 2:4. 
 
Område 9 blir kvar på Bilen 12 och kan avstyckas till en 
egen fastighet. Område 1 och 10 blir kvar på Bilen 12 eller 
överförs till en ny samfällighet för Bilen 12 och 13.  
 
Bilen 12 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Bilen ga:4, Bilen ga:5, Nya gemensamhetsan-
läggningar, Befintliga servitut, Nya servitut, Befintliga 
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ledningsrätter. 
 

Bilen 13 Till Bilen 13 överförs område 39 från Bilen 12, område 2 
från Hagbygärde 2:4 och område 4 och 6 från Djurängen 
2:4 samt område 5 från Gasten 1. 
 
Område 1 och 10 blir kvar på Bilen 12 eller överförs till 
en ny samfällighet för Bilen 12 och 13.  
 
Bilen 13 berörs även av ändringar/nya rättigheter och 
gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Bilen ga:4, Bilen ga:5, Nya gemensamhetsan-
läggningar, Befintliga servitut, Nya servitut. Inte minst 
berör dessa frågor fastighetens rätt till parkering vid eve-
nemang. 
 

Djurängen 2:4 Från Djurängen 2:4 överförs område 31 till Bilen 6, om-
råde 38 till Bilen 11 och område 4 och 6 till Bilen 13. Om-
råde 8 överförs till Bilen 12. 
 
Djurängen 2:4 berörs även av ändringar/nya rättigheter, 
se nedan i tabellen under rubrikerna: Befintliga lednings-
rätter, Avtalsservitut mm. 
 

Gasten 1 Från Gasten 1 överförs område 5 till Bilen 13. 
 

Hagbygärde 2:4 Från Hagbygärde 2:4 överförs område 12 till Bilen 6 och 
område 2 till Bilen 13. 
 
Till Hagbygärde 2:4 överförs område 3, 7 och 11 från 
Bilen 12, område 18 och 22 från Bilen 10, område 21 och 
24 från Bilen 11, område 23 från Bilen 6 och område 40 
från Kvarnholmen 3:15. 
 
Hagbygärde 2:4 berörs även av ändringar/nya rättigheter 
och gemensamhetsanläggningar, se nedan i tabellen under 
rubrikerna: Bilen ga:3, Befintliga servitut, Nya servitut, 
Befintliga ledningsrätter. 
 

Kvarnholmen  
3:15 

Från Kvarnholmen 3:15 överförs område 40 till Hag-
bygärde 2:4. 

Gemensamhets- 
anläggning  
Bilen ga:3 

Bilen ga:3, sprinkleranläggning, kan behöva omprövas och 
flyttas från mark inom område 15 och 37 för att möjlig-
göra nybyggnation. Delar av ledningen berör allmän-
platsmark. (Berör Bilen 6 och Hagbygärde 2:4) 
 

Gemensamhets- 
anläggning 

Bilen ga:4, gemensamhetsanläggning för väg, kan upphä-
vas eftersom vägen istället blir allmän plats med kommu-
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Bilen ga:4 nalt huvudmannaskap. Deltagande fastigheter är Bilen 6, 

12 och 13. 
Gemensamhets- 
anläggning  
Bilen ga:5 

Bilen ga:5, gemensamhetsanläggning för vägar, parkering, 
torg mm, ska omprövas eftersom planen medför att om-
rådet som kan användas för gemensamhetsanläggningen 
ändras. Gemensamhetsanläggningen ska omfatta område 
1 samt den del av område 8 och 9 som ska utgöra väg och 
markparkering. Deltagande fastigheter är Bilen 12 och 13. 
För parkering som ingår i gemensamhetsanläggningen ska 
antalet parkeringsplatser ändras till totalt ca 200 för att 
antalet tillgängliga p-platser för arenan totalt sett ska vara 
lika många som tidigare förutsatts. 
 

Nya  
gemensamhets- 
anläggningar 
 

För väg på kvartersmark inom hela Bilen 6 behöver ge-
mensamhetsanläggning bildas. Bilen 6 och fastigheter som 
ev. avstyckas från denna behöver delta i gemensamhetsan-
läggningen. Behov att delta i denna gemensamhetsanlägg-
ning finns även för nuvarande Bilen 10 och 11, ifall dessa 
fastigheter ska behålla möjligheten till inlastning på norra 
sidan av byggnaderna. Även Bilen 12 och 13 behöver vara 
med i gemensamhetsanläggningen för att få tillfart till sina 
gemensamma parkeringsytor. 
 
Gemensamhetsanläggning för dagvattenanläggning behö-
ver bildas för fastigheterna som kommer att omfatta mar-
ken som ingår i nuvarande Bilen 6, eftersom nuvarande 
anslutningspunkt för dagvatten och internt enskilt led-
ningsnät för dagvatten sannolikt kommer att behållas. 
 
Som alternativ till befintlig lösning med servitut för parke-
ringar vid evenemang för Bilen 13 som beskrivs nedan, 
kan gemensamhetsanläggningar bildas för parkeringsplat-
serna. Då regleras även deltagande i  kostnaderna för par-
keringarna. 
 

Befintliga  
servitut 

0880K-09/59.6, gc-väg, ska upphävas. GC-väg blir istället 
allmänplatsmark. (Berör Bilen 6 och Djurängen 2:4) 
 
0880K-09/59.7, gc-väg, ska upphävas. GC väg blir istället 
allmänplatsmark. (Berör Bilen 12 och Djurängen 2:4). 
 
0880K-09/59.8, räddningsväg, ska upphävas. Räddnings-
väg blir istället allmänplatsmark. (Berör Bilen 6 och Djur-
ängen 2:4) 
 
0880K-09/35.3 och 0880K-09/35.4, tillfälliga servitut för 
väg och parkering, ska upphävas när område 27 för per-
manent parkering tillförts Bilen 11 från Bilen 6. (Berör 
Bilen 6 och 11) 
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0880K-09/59.1, parkering för Arenan, ska ändras så att 
parkeringsplatserna får delvis nytt läge inom ytor på Bilen 
6 (område 15, 29, 31, 35 och 36) och som blir kvarters-
mark i detaljplanen. Ändringen måste göras för att nya 
byggrätter i detaljplanen ska kunna utnyttjas. Delar av 
parkeringen ska enligt detaljplanen ske på tak till befintlig 
byggnad på Bilen 6, vilket innebär att servitutsområdet 
delvis ska flyttas hit, och även omfatta uppfartsramp. En 
särskild skiss över antalet möjliga parkeringsplatser finns, 
se sid. 20 i planbeskrivningen. För servitutet upplåtna ytor 
ändras och antalet parkeringsplatser ändras till totalt ca 
529 platser på mark och ca 126 platser på tak för att anta-
let tillgängliga p-platser för arenan vid evenemang totalt 
sett ska vara lika många som tidigare förutsatts. Alternativt 
kan antalet takplatser ökas och antalet övriga platser på berörda 
fastigheter minskas. Ändringarna måste dock ske i ett samman-
hang för att rätten till parkering för Bilen 13 fortfarande ska mot-
svara arenans bedömda parkeringsbehov. För att ändringarna 
ska kunna genomföras utan att fastighetsindelningsbe-
stämmelser införs i planen, behöver överenskommelse om 
ändrade servitut träffas innan planen antas.  (Berör Bilen 6 
och 13) 
 
0880K-09/59.2-3, parkering för Arenan, behöver justeras 
bl. a. vid Modehusets entré och vid område för väg på 
kvartersmark. För servituten upplåtna ytor ändras delvis 
och antalet parkeringsplatser ändras till totalt ca 206 plat-
ser på mark på Bilen 11 för att antalet tillgängliga p-platser 
för arenan vid evenemang totalt sett ska vara lika många 
som tidigare förutsatts. Ändringen måste göras för att nya 
byggrätter inom andra delar av detaljplanen ska kunna 
utnyttjas. En särskild skiss över antalet möjliga parke-
ringsplatser finns, se sid. 20 i planbeskrivningen. På Bilen 
10 behöver antalet inte ändras. För att ändringen ska 
kunna genomföras utan att fastighetsindelnings-
bestämmelser införs i planen, behöver överenskommelse 
om ändrade servitut träffas innan planen antas. (Berör 
Bilen 10, 11 och 13)  
 
0880K-09/35.1-2 är ömsesidiga vägservitut.  0880K-
09/35.1 ska justeras så att det omfattar mark som i planen 
är avsett för väg på kvartersmark samt infart fram till Bi-
len 11. Även 0880K-09/35.2 behöver justeras med hän-
syn till planens redovisning av väg på kvartersmark. (Be-
rör Bilen 10 och 11) 
 
0880K-07/117.1, väg, ska ändras så att det omfattar mark 
för väg på kvartersmark. Eventuellt ska vägen istället in-
rättas som gemensamhetsanläggning, vilket är mer ända-
målsenligt. (Berör Bilen 6 och 10). 
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0880K-07/117.2, gångväg, ska ändras så att det omfattar 
x-område i delvis nytt läge enligt detaljplanen på Bilen 10 
och 11. (Berör Bilen 10 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-09/129.2, VA-ledningar från anslutningspunkt till 
Bilen 13, behöver inte ändras, om det inte ska bli led-
ningsrätt istället.(Berör Bilen 12 och 13) 
 
0880K-12567.2, väg, industrispår för Bilen 6 på Hag-
bygärde 2:4 kan upphävas eftersom det inte längre be-
hövs. Dessutom finns ett motsvarande, ej inskrivet avtals-
servitut som också kan upphävas. (Berör Bilen 6 och 
Hagbygärde 2:4) 
 

Nya servitut 
 

Servitut för räddningsväg på z-område ska bildas på Bilen 
6 och 11 (inom område 31 och 38) till förmån för kom-
munens allmänplatsmarks-fastighet Hagbygärde 2:4. (Be-
rör Bilen 6 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
Servitut för räddningsväg ska ev. bildas på Bilen 12 inom 
område 9. Alternativt ska kommunens fastighet ingå i 
gemensamhetsanläggning för väg, om det inte är tillräck-
ligt att vägen inrättas som gemensamhetsanläggning för 
Bilen 12 och 13. Vilket alternativ som ska användas får 
utredas närmare i lantmäteriförrättningen. (Berör Bilen 12, 
13 och Hagbygärde 2:4). 
 
Nya servitut behöver bildas till förmån för Bilen 13 för 
tillgång till parkering vid evenemang dels i garage i ny 
byggnad på Bilen 12 och dels på mark på Bilen 12. Alter-
nativt kan en gemensamhetsanläggning för parkeringen 
bildas. Servituten ska ersätta rätt till parkering som för-
svinner, och behövs för att nya byggrätter i detaljplanen 
ska kunna utnyttjas. Delar av parkeringen kan enligt de-
taljplanen ske i ny byggnad, och servitutet ska även om-
fatta infart. En särskild skiss över antalet möjliga parke-
ringsplatser finns, se sid. 20 i planbeskrivningen. Upplåtna 
ytor för befintliga servitut ändras. Antalet parkeringsplat-
ser som behöver upplåtas är ca 88 platser i garage (av to-
talt planerade ca 110) och 24 platser på mark för att anta-
let tillgängliga p-platser för arenan vid evenemang totalt 
sett ska vara lika många som tidigare förutsatts. För att 
servituten ska kunna bildas utan att fastighetsindelnings-
bestämmelser införs i planen, behöver överenskommelse 
om servitut träffas innan planen antas. (Berör Bilen 12 
och 13). 
 
Servitut för interna ledningar för Bilen 10 ska bildas över 
gc-väg (område 22), ifall område 26 fortfarande ska höra 
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till Bilen 10. (Berör Bilen 10 och Hagbygärde 2:4). 
 
Servitut behöver också bildas för andra interna ledningar 
för bl. a Bilen 6 och som korsar allmän platsmark (gc-väg, 
område 23) och ev. även för Bilen 12 (gc-väg, område 
11). Det får vid förrättningen prövas vilka servitut som är 
möjliga att bilda för detta ändamål. 
 

Befintliga  
ledningsrätter 

0880K-07/117.3 (tele, Telia Sonera AB), behöver inte 
ändras. Ledningsrätten kommer att belasta även Hag-
bygärde 2:4. (Berör Bilen 10 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-07/117.4 (svagström optokabel, Kalmar Energi 
Elnät AB)  ska flyttas till nytt läge och kompletteras med 
ledningsrätt för starkström i samma nya läge, eftersom 
ledningarna är anlagda i ett läge som inte stämmer med 
ledningsrätten. Ledningsrätten bör också utökas när om-
råde 38 överförs från Djurängen 2:4. Ledningsrätten 
kommer att belasta även Bilen 11 och Hagbygärde 2:4.  
(Berör Bilen 6, 10 och 11 samt Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-09/38.1 (fjärrvärme, Kalmar Energi Värme AB, 
behöver inte ändras. Belastar inte Bilen 6 efter marköver-
föringar, istället Hagbygärde 2:4. (Berör Bilen 6 och 10 
samt Hagbygärde 2:4). 
 
0880K-09/59.9 (VA, Kalmar kommun), ska ändras delvis 
när ledningar flyttas ut i vägmark från område 13. Den 
behöver också utvidgas något i öster inom område 31 
som nu blir kvartersmark. Ledningsrätten kommer inte 
längre att belasta Bilen 12, men fortsätter att belasta Bilen 
6 inom område 35-36. (Berör Bilen 6 och 12). 
 
0880K-09/98.1 (fjärrvärme, Kalmar Energi Värme AB) 
behöver inte ändras. (Berör Bilen 10) 
 
0880K-09/98.2 (svagström optokabel, Kalmar Energi 
Elnät AB), behöver inte ändras (berör Bilen 10) 
 
0880K-09/129.1 (el, Kalmar Energi Elnät AB), behöver 
inte ändras. Ledningsrätten kommer att belasta även Bilen 
6 inom område 35 samt Hagbygärde 2:4. (Berör Bilen 6 
och 12, Djurängen 2:4 och Hagbygärde 2:4) 
 
0880K-09/129.3 (svagström optokabel, Kalmar Energi 
Elnät AB), ska flyttas från område 33 till u-område öster 
om detta för att möjliggöra nybyggnation. Ledningsrätten 
kommer även att belasta Bilen 6 och Hagbygärde 2:4. 
(Berör Bilen 6 och 12 samt Hagbygärde 2:4). Troligen 
behöver ledningsrättens läge även på Bilen 12 flyttas, ef-
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tersom ledningen enligt ledningshavaren anlagts i annat 
läge än där ledningsrätten tidigare är bildad. 
 
0880K-09/129.4 (fjärrvärme, Kalmar Energi Värme AB) 
bör kompletteras när område 12 överförs från Hag-
bygärde 2:4. Ledningsrätten kommer även att belasta Bi-
len 6 och Hagbygärde 2:4. (Berör Bilen 6 och 12 samt 
Hagbygärde 2:4). Denna ledning ska ev. istället flyttas till delvis 
nytt läge inom allmän plats eller u-område. 
 
0880K-10/08.1, tele, TeliaSonera Skanova Access AB, ska 
flyttas inom område 12, 14, 15, 29 33, 34, 36, 37 till nytt 
u-område för att möjliggöra byggrätter. Ledningsrätten 
behöver också kompletteras med anledning av att område 
31 överförs till Bilen 6. Ledningsrätten kommer att belasta 
Bilen 6 och Hagbygärde 2:4. Den kommer ej längre att 
belasta Bilen 12 efter marköverföringar. (Berör Bilen 6, 12 
och Hagbygärde 2:4). 
 
0880K-03/22.2 (starkström och tele, Kalmar Energi Elnät 
AB) behöver inte ändras. (Berör Bilen 12).  
 

Nya  
ledningsrätter 

Ledningsrätt alternativt servitut ska bildas för kommunala 
dagvattenledningar för gc-vägen inom vägområde/u-
område på kvartersmark på Bilen 6. (Berör Bilen 6) 
 
Ledningsrätt för starkström ska bildas för Kalmar Energi 
Elnät AB för elledningar som flyttas inom område 12 och 
15 till nytt u-område samt för transformatorstation på 
område 20. (Berör Bilen 6) 
 
Ledningsrätt för starkström ska bildas för Kalmar Energi 
Elnät AB för nya elledningar inom u-område på figur 29, 
ifall de inte helt ryms inom området för gc-väg. (Berör 
Bilen 6) 
 
Ledningsrätter för optokabel och starkström för Kalmar 
Energi Elnät AB ska bildas inom område 15-16 , i u-
område i nord-sydlig riktning för att säkerställa ledningar-
na både där de ska vara kvar och i deras nya läge. (Berör 
Bilen 6 och 10) 
 
Ledningsrätt för befintlig optokabel för Kalmar Energi 
Elnät AB ska bildas inom område 16 längs med lednings-
rätt för fjärrvärme (0880K-09/38.1). (Berör Bilen 10). 
 

Avtalsservitut 
och övriga 
rättigheter 

Avtalsservitut 08-IM1-80/4696.1 kan upphävas. Servitutet 
avser kommunala va-ledningar och belastar Bilen 6 och 
Alhagen 2. 
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Tabell som visar områdesnummer och arealer 
Område Areal, m2 Tillhör idag fastighet 

1 11785 Bilen 12 
2 5 Hagbygärde 2:4 
3 7 Bilen 12 
4 8 Djurängen 2:4 
5 24 Gasten 1 
6 233 Djurängen 2:4 
7 1196 Bilen 12 
8 107 Djurängen 2:4 
9 7447 Bilen 12 

10 60 Bilen 12 
11 4917 Bilen 12 
12 1088 Hagbygärde 2:4 
13 2289 Bilen 12 
14 63 Bilen 6 
15 17942 Bilen 6 
16 30237 Bilen 10 
17 119 Bilen 11 
18 541 Bilen 10 
19 84 Bilen 6 
20 25 Bilen 6 
21 98 Bilen 11 
22 327 Bilen 10 
23 4024 Bilen 6 
24 720 Bilen 11 
25 25419 Bilen 11 
26 4532 Bilen 10 
27 1348 Bilen 6 

Nyttjanderätter enligt ej inskrivet avtal från 2008 kan 
upphävas när detaljplanen genomförs. Aktuella markom-
råden överförs då istället till respektive fastighet. Nyttjan-
derätterna avser gång- och cykelväg för kommunen på 
Bilen 6 och 10 samt parkering för Handelsfastigheter i 
Kalmar 1 AB och Nordfjord AB på Djurängen 2:4. 
 
Nyttjanderätt enligt ej inskrivet avtal från 1998 kan ersät-
tas med ledningsrätt när detaljplanen genomförs. Områ-
det för nyttjanderätten är i planen reglerat som E-område 
(område 14 enligt karta nedan). Nyttjanderätten avser 
område för telestation mm för TeliaSonera Sverige Net 
Fastigheter AB på Bilen 6. 
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28 25 Bilen 6 
29 73351 Bilen 6 
30 495 Bilen 11 
31 3677 Djurängen 2:4 
32 403 Bilen 12 
33 910 Bilen 12 
34 737 Bilen 6 
35 1375 Bilen 12 
36 2044 Bilen 12 
37 918 Bilen 6 
38 4021 Djurängen 2:4 
39 8155 Bilen 12 
40 1075 Kvarnholmen 3:15 
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Karta som tillsammans med beskrivningen visar förändringsområden/marköverföringar som detaljplanen leder till. 
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Karta som visar befintliga rättighetsområden inom planområdet.  
Blå färg = ledningsrätter, Röd färg = servitut, Grön färg = rättighet för gemensamhetsanläggning 
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Konsekvenser för rättighetshavare i planområdet 
Flera ledningar inom planområdet kommer att behöva flyttas vid genomföran-
det av planen. En översiktlig beskrivning av berörda ledningarna och ekono-
miska konsekvenser har tagits fram. Beskrivningen är baserad på tidiga kost-
nadsbedömningar från respektive ledningsägare i augusti 2014. Kartskiss på 
nästa sida redovisar berörda ledningar (nummer 1A-4B hänvisar till de olika 
åtgärderna på kartskissen). Områden som anges i beskrivningen nedan (område 
12, 13 etc) hänvisar till karta med förändringsområden/marköverföringar som 
detaljplanen leder till. Se även avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor” ovan under 
”Befintliga servitut”, ”Nya servitut”, ”Befintliga ledningsrätter”, Nya lednings-
rätter” och ”Avtalsservitut och övriga rättigheter”. 
 
Kalmar Vatten AB 
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014. 
 

1A Ledningar flyttas ut i vägmark från område 13. (Bilen 12). Ok med flytt, 
bedömd kostnad: ca 500 000 kr.  
 

1B Ledningar öster om Volvo (inom område 37) flyttas söderut till nytt u-
område. Bedömd kostnad 550 000 kr. 
Ledningar direkt norr om Volvo (inom område 29, 34, 37) tas över av Kvab. 
U-område och ny ledningsrätt. Ingen kostnad. 
 
Telia Sonera AB/Telia Sonera Skanova Access AB 
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014. 
 

2A Två fiberkablar norr om Volvo (inom område 33, 34, 35, 36), ok med flytt 
norrut till lokalgata/u-område längs väg på kvartersmark, bedömd flyttnings-
kostnad ca 300 000 kr  
 

2B Fiberkablar och station inom kvarter väster om Volvo (inom område 12, 
13, 15). Nytt E-område för befintlig telestation (område 14). 
 
Kalmar Energi Elnät AB  
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014.   

3A Omdragning inom område 12, 13 och 15. Högspänningskabel till u-
område, grov kostnad ca 200 000 kr. Optofiberkabel, ca 80 000 kr. 
 

3B Omdragning högspänning i södra delen inom område 15, grov kostnad ca 
400 000 kr.  
 
Nytt E-område för ny transformatorstation (område 19) och för befintlig stat-
ion (område 20).  
 
Kalmar Energi Värme AB 
Tidig kostnadsbedömning, augusti 2014. 
 

4A Fjärrvärmekulvert inom område 13 och 15 flyttas österut till lokalgata och 
söderut till nytt u-område. Kostnad ca 400 000 kr. 
 

4B Fjärrvärmekulvert inom område 15 och 16 tas bort. Ny fjärrvärmekulvert 
med matning från öster, kostnad ca 200 000 kr. 
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Kartskiss som ger en översiktlig bild av ledningar som är berörda av flytt vid genomförandet av 
planen. Skissen kommer att uppdateras och förtydligas i granskningskedet. 
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Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Förprojektering av gång-och cykelväg med tillhörande trädplantering finns 
framtagen. Denna säkerställer att föreslagen bredd ger tillräckligt utrymme för 
träd och dagvattenhantering. Eventuella behov av justeringar utifrån utred-
ningens slutsatser ska redovisas i detaljplanens granskningsversion. 
 
Ekonomiska frågor 
Exploateringskostnader och intäkter 
Avtal behöver upprättas mellan berörda parter för att reglera tekniska och eko-
nomiska frågor som detaljplanen medför.  
 
Innan planen antas, ska överenskommelse om ändrade och nya servitut för 
parkering för Arenan mm. träffas mellan ägarna till Bilen 6, 10, 11, 12 och 13. 
Detta behövs för att möjligheten att genomföra planen ska säkerställas, utan att 
bestämmelser om fastighetsindelning införs i planen. 
 
Exploateringsavtal mellan kommunen och Nordfjord AB (ägare till Bi-
len 6 (”Volvofabriken”) och Bilen 12 (området runt Arenan)) 
Exploateringsavtal finns tecknat mellan företrädare för kommunen och fastig-
hetsägaren Nordfjord AB. Avtalet innebär att markområden regleras mellan 
parterna enligt planförslaget. Kommunen får en nettokostnad för markregle-
ringarna. I förslaget till avtal regleras tekniska ekonomiska frågor för den bli-
vande allmänna gång- och cykelvägen väster om ”Volvofabriken”. Utbyggna-
den ska bekostas av ägaren till Bilen 6 och Bilen 12. Vissa avtal om nyttjande-
rätter ska upphöra att gälla när detaljplanen genomförs.  När detaljplanen vun-
nit laga kraft ska fastighetsägaren fullfölja ett äldre avtal om delfinansiering av 
gång- och cykelbron över E22.  
 
Kostnader för ledningsflytt och dylikt som är föranledda av nya byggrätter ska 
bekostas av respektive fastighetsägare som berörs.  
 
Det behöver även upprättas avtal mellan övriga berörda fastighetsägare och 
ledningsägare i området. 
 
Överenskommelse om markreglering/fastighetsreglering kommer att träffas 
mellan kommunen och ägarna till fastigheterna Bilen 10, 11 och 13 efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft.   
 
Kalmar som ovan 
 
Eva-Lena Larsdotter   Åsa Samuelsson 
Projektledare    Arkitekt 
Kalmar kommun   Nyréns Arkitektkontor 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Placering av en ny bad- och 
friskvårdsanläggning i Kalmar kommun 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårdsanläggning ska 
placeras i Snurrom, på del av fastigheten Kläckeberga 10:1 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen (KS) gav 21 januari 2015 kommundirektören i uppdrag att 
utreda bland annat planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- 
och badanläggning. Samhällsbyggnadskontoret fick därefter i uppdrag att 
utreda flera olika lokaliseringsalternativ och den 9 december 2015 beslutade KS 
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 och sammanställda synpunkter från 
dialogen 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. 
 
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att Snurrom är den lämpligaste 
platsen ur ett långsiktigt stadsutvecklingsperspektiv för placeringen av den nya 
bad- och friskvårdsanläggningen i Kalmar kommun. Bedömningen väger in 
både regionala och lokala behov, nutida såväl som framtida. 
Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en medborgardialog för att få 
invånarnas synpunkter på vilken plats de anser vara lämplig för placeringen av 
ny bad- och friskvårdsanläggning. Resultatet och sammanställningen av de 
inkomna synpunkterna från medborgardialogen tillsammans med tidigare 
genomförda utredningar och styrande dokument ligger till grund för 
samhällsbyggnadskontorets lokaliseringsbedömning.  
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på sammanträdet den 15 juni 2016 i 
enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.  
 
 
Eva-Lena Larsdotter  
Planeringsarkitekt, samhällsbyggnadskontoret   
 
 
 
Bilagor 
Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-15 § 120 
Yttrandet Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun, 
2016-05-18 
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Kommunstyrelsen 

 
 

Svar på granskning av generella IT-kontroller 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskning av 
generella IT-kontroller. 

Bakgrund 
 Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun 
genomfört en övergripande genomgång av IT-generella kontroller avseende 
kommunens administrativa centrala system som berör både dotterbolagen och 
kommunen. Syftet med granskningen har varit att verifiera att generella IT-
kontroller finns på plats och att de är formellt dokumenterade. 
 
Granskningen noterar avvikelser från kommunens dokumenterade informat-
ionssäkerhetspolicy samt ett antal förbättringsområden. Sammanfattningsvis 
nämns avsaknad av systemsäkerhetsanalys, avsaknad av tydlighet kring föränd-
ringsprocesser av behörighetsadministration och förändringar i verksamhets- 
systemen. Vidare noteras att testmiljö inte används i den utsträckning som 
regleras i informationssäkerhetspolicyn samt att inloggningspolicyn bör för-
stärkas. 

Yttrande 
Vi bejakar de rekommendationer som lämnas i rapporten. Vår bedömning är 
att pågående arbete med ny systemförvaltningsmodell kommer att förtydliga 
ansvar och rollfördelning samt säkerställa att arbetssätt enligt gällande doku-
ment efterlevs. Vidare kommer en process att tas fram som reglerar hur arbetet 
med förändringar i system ska genomföras.  
 
Annette Andersson 
kommundirektör 
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Kommunstyrelsen 

 

Samverkansavtal med gemensamma 
medborgarlöften mellan Kalmar kommun och 
polismyndigheten region syd/lokalpolisområde 
Kalmar  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och gemensamma 
medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region 
syd/lokalpolisområde Kalmar. 

Bakgrund 
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Kalmars invånare 
känner sig trygga och säkra i vardagen. De som bor, vistas och verkar i Kalmar 
ska uppleva kommunen attraktiv och känna sig trygga. Kalmar ska därför vara 
landets tryggaste residenskommun.  Trygghet är inte bara ett mål i sig utan 
också en faktor som spelar stor roll för våra förutsättningar att vara en växande 
och attraktiv kommun, och inte minst i arbetet för att Kalmars stadskärna ska 
utses till årets stadskärna under innevarande mandatperiod. För att öka 
tryggheten och minska brottsligheten krävs samverkan mellan olika aktörer inte 
minst med polisen. 
 
Kalmar kommun har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen, 
vilken reglerats genom en överenskommelse om samverkan. Överens-
kommelsen har innehållit områden för samverkan men även operativa insatser 
för parterna. Den senaste överenskommelsen ingicks 2013 och omfattade 
insatser mot narkotika, rattfylleri- och drograttfylleri. Avtalet löpte på ett år och 
har därefter förlängts av parterna. 
 
Sedan den 1 januari 2015 har Sverige en nationell polismyndighet. I den nya 
styrningen av svensk polis ska medborgaren vara i centrum och man strävar 
efter att den lokala polisen tillsammans med kommunen avger medborgar-
löften för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen.  
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Förslag till lokalt samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften har 
utarbetats i samverkan mellan Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar 
under våren 2016. 
 
Parterna har utifrån organisationernas förutsättningar och styrning samlat in 
och analyserat olika underlag ex. trygghetsundersökning, brottsstatistik, 
välfärdsbokslut, alkohol- och drogundersökningar samt genomfört ett stort 
antal medborgar- och medarbetardialoger. Syftet har varit att identifiera 
problemområden för att kunna göra en prioritering av samverkansområden 
och insatser. 
 
Förslag till lokalt samverkansavtal löper från och med 2016-10-01 till och med 
2020-09-30 och reglerar formerna för samverkan samt att parterna utöver 
gemensamma medborgarlöften ska samverka inom våldsbejakande extremism 
och ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Genom avtalet 
binds inga specifika finansiella resurser. 
 
Parterna ska i enligt avtalet upprätta gemensamma medborgarlöften och årliga 
aktivitetsplaner för dessa och för prioriterade områden där ansvar, 
genomförande och uppföljning ska framgå. 
  
Förslag till medborgarlöften för 2016-2017: 
 

• Skapa en tryggare stadskärna 
• Minska antalet bostadsinbrott 

 
Insatser som ska genomföras för att uppnå löftena: 
 

• Kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och Kalmar City i syfte 
att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra 
ordningsstörningar. 

• Hög vuxennärvaro genom nattvandring och polisiär synlighet, helger 
och särskilda riskkvällar för unga vuxna. 

• Genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan med syfte att öka 
tryggheten med fokus på belysning, rensning av buskage och åtgärder 
som försvårarar cykelstölder. 

• Fortsätta det långsiktiga arbetet med ANDT-frågor kopplat till 
stadskärnans offentliga miljö. 

• Gemensamt, genom räddningstjänst och polis utveckla och stärka 
arbetet med grannssamverkan och tryggare boende. 

• Förbättra dialogen med fastighetsägare om förebyggande insatser 
• Genom olika forum hålla kommunens medborgare informerade om 

förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor 
 
Ann-Sofie Lagercrantz   
Strateg, social hållbarhet   
 
 
Bilagor 
Samverkansavtal 
Medborgarlöften 
 
 



 
 
 

 
 

Avtal mellan Kalmar kommun (org.nr 212000-0746), Box 611, 391 26 Kalmar och 
Polismyndigheten, region Syd/ lokalpolisområde Kalmar (org.nr 202100-0076), Box 
923, 391 29 Kalmar. 

Avtalet reglerar villkor och förutsättningar för samverkan i Kalmar kommun.  

All samverkan mellan parterna ska ske inom ramen för gällande lagstiftning och inom 
respektive parts ansvarsområde. 

 

Avtalet löper från och med 2016-10-01 till och med 2020-09-30. Avtalet kan förlängas 
med fyra (4) år i taget efter samråd mellan parterna. Samråd ska ha skett senast sex 
(6) månader före avtalets utgång. 
 

  
Syftet med samverkan är att parterna, mot den lokala problembilden, gemensamt ska 
utveckla och stärka den verksamhet som berör båda parternas ansvarsområde. 
Parterna ska därmed samordna sina resurser genom att skapa effektiva och enhetliga 
samverkansstrukturer och konkretisera sina åtaganden utifrån sina respektive 
ansvarsområden. 
Målet med samverkan är minskad brottslighet och ökad trygghet i alla delar av Kalmar 
kommun. 
 

Parterna ska organisera samverkan genom att ha forum för att behandla strategiska 
respektive operativa frågor. Samverkansforumet ska ägas gemensamt av parterna. 
Utsedda representanter i samverkansforum ska ha mandat eller delegation att förfoga 
över de frågor som avhandlas, de beslut som fattas och den resurs som erfordras med 
andledning av fattade beslut. Parterna ska utse funktion som handhar beredning till och 
samverkan mellan samverkansforum. Parterna ska även avsätta tillräcklig resurs för 
funktionens uppdrag. 
 
Under avtalsperioden 2016-2020 kommer samverkan att ske genom lokala 
brottsförebyggande rådet. 



Parterna ska kartlägga den lokala problembilden i Kalmar kommun. Den lokala 
problembilden ska utgå från analyser av statistiska underlag och 
trygghetsundersökningar, medborgarperspektiv och medarbetarperspektiv genom 
utförda dialoger. 
Utifrån den lokala problembilden ska parterna med beaktande av parternas 
verksamhetsplaner samt nationella strategiska mål rörande insatser mot 
våldsbejakande extremism, ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) och 
Polisens särskilda uppdrag, upprätta gemensamma medborgarlöften.  
 

Parterna ska upprätta gemensamma årliga aktivitetsplaner för respektive prioriterat 
samverkansområde.  Av aktivitetsplanerna ska framgå vem som är ansvarig, tiden för 
genomförandet, hur uppföljning ska ske och respektive parts åtagande samt eventuell 
finansiering. 
 

Parternas kommunikationsfunktioner ska tillsammans utforma en kommunikationsplan. 
Ansvarig för genomförande av aktivitetsplan är även ansvarig för att kommunikation 
sker i enlighet med kommunikationsplanen. 
 

Parterna finansierar sina egna lönekostnader samt kostnader som hänförs till den egna 
personalen. 
Genom avtalet binds inga specifika resurser.  
 

Eventuella ändringar och tillägg till avtalet ska avfattas skriftligen och undertecknas av 
parterna för att äga giltighet. 
 

Det ankommer på respektive part att till den andra parten lämna information om 
händelse eller åtgärder i den verksamhet som omfattas av avtalet om dessa händelser 
kan antas ha väsentlig betydelse för avtalet. Information enligt denna bestämmelse ska 
delges den andra partens kontaktperson så snart det är möjligt. 
 

Part får påkalla omförhandling av avtalet om ändrade förhållanden gör att 
avtalsbestämmelserna väsentligen motverkar parternas gemensamma syfte med 
avtalet. Anmälan om omförhandling ska ske så snart det åberopade förhållandet blir 
känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar ej part från skyldighet 
att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess att eventuell överenskommelse om 
ändring träffas.  



Part har rätt att omedelbart begära utträde ur avtalet om den andra parten väsentligen 
åsidosätter sina avtalsenliga förpliktelser enligt avtalet och dessutom inte vidtar rättelse 
inom fjorton (14) dagar efter skriftlig begäran. 
 
 

Tvist med anledning av avtalet ska i första hand lösas i sämja mellan parterna. I andra 
hand ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 
 
 
 
Avtalet har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
 
 
 
Kalmar     /  - 2016  Kalmar    /  - 2016 
 
 
 
   
Johan Persson  Olof Bråve  
Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef Kalmar  
 



Medborgarlöften 
i Kalmar 2016-2017 
•  Skapa en tryggare stadskärna
•  Minska antalet bostadsinbrott

      

Vi vill veta...
... om du har synpunkter, tips och idéer kring hur vi ska  
kunna skapa en tryggare stadskärna och minska antalet  
bostadsinbrott. Välkommen att höra av dig till din  
kommunpolis eller till Kalmar kommun. 

Kontakta:

Lotta Petersson, kommunpolis
Telefon: 010-562 36 72 
E-post: lotta.petersson@polisen.se

Ann-Sofie Lagercrantz, strateg Kalmar kommun 
Telefon: 0480-45 01 63 
E-post: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se

Foto: Susanne Nilsson



Det här ska vi göra: 
 

• Kontinuerlig samverkan mellan polisen, kommunen och  
Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden,  
stölder och andra ordningsstörningar.

• Hög vuxennärvaro genom nattvandring och polisiär synlighet, 
helger och särskilda riskkvällar för unga vuxna.

• Genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan med 
syfte att öka tryggheten med fokus på belysning, rensning  
av buskage och åtgärder som försvårar cykelstölder.

• Fortsätta det långsiktiga arbetet med ANDT-frågorna  
kopplade till stadskärnans offentliga miljö. Genom utbildning, 
information och tillsyn ska vi tillsammans jobba med aktuella 
problembilder. (ANDT = alkohol, narkotika, doping och tobak)

• Gemensamt, genom räddningstjänst och polis, utveckla och 
stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende. 

• Förbättra dialogen med fastighetsägare om förebyggande 
insatser.

• Genom olika forum hålla kommunens medborgare  
informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor.

Vi lovar... 
Under våren har ett flertal medborgardialoger genomförts  
med främst ungdomar och unga vuxna. De har berättat att  
de upplever en otrygghet i den centrala stadskärnan, särskilt  
nämns Centralstationen, Larmtorget och olika köpcentrum.  
 
Känslan av otrygghet har även synts i den trygghetsmätning  
som redovisats under våren. Där ökar också oron över att  
utsättas för bostadsinbrott, något som rimmar med att det  
faktiska antalet anmälningar om bostadsinbrott blivit fler.  
 
Kalmar kommun och Polisen har utifrån det kommit överens  
om följande medborgarlöften för 2016-2017:

•  Skapa en tryggare stadskärna

•  Minska antalet bostadsinbrott

Vi lyssnar... 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Reglementen för Kalmar kommuns nämnder 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Allmänt reglemente för Kalmar 
kommuns nämnder, reglemente för barn- och ungdomsnämnden, reglemente 
för kommunstyrelsen, reglemente för kultur- och fritidsnämnden, reglemente 
för omsorgsnämnden, reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reglemente 
för servicenämnden, reglemente för socialnämnden, reglemente för Södermöre 
kommundelsnämnd samt reglemente för överförmyndarnämnden. 
 
Reglementena ska gälla från och med den 1 oktober 2016 och ersätta tidigare 
reglementen.  
 

Bakgrund 
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till normalreglemente har 
ett Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder tagits fram. Detta 
reglemente ska gälla för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och överförmyndarnämnden. 
Syftet med ett allmänt reglemente är att skapa enhetlighet och tydlighet för 
samtliga nämnder. Det finns också praktiska fördelar med ett allmänt 
reglemente för samtliga nämnder, exempelvis vid uppdateringar behöver 
enbart ett reglemente ändras. Utöver detta reglemente finns ett särskilt 
reglemente för var och en av nämnderna. Dessa reglementen innehåller 
nämndens uppgifter, sammansättning och övriga bestämmelser. Kommun-
styrelsen har ett helt eget reglemente som också har genomgått en rad 
förändringar. 
 
De ändringar i reglementena som gjorts och som särskilt bör nämnas är 
kommunstyrelsens ansvar för investeringar i fastigheter och infrastruktur. 
Detta utifrån kommunfullmäktiges årliga beslut om budget och att där anvisas 
investeringsbudgeten till kommunstyrelsen. Planutskottet föreslås bli kommun-
styrelsens beredande organ för planering av investeringar. I samband med 
förtydligandet av kommunstyrelsens ansvar för investeringar i fastigheter och 
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infrastruktur har också ansvaren för samhällsbyggnadsnämnden och service-
nämnden gjorts tydligare i deras reglementen. Bl.a. har samhällsbyggnads-
nämndens reglemente tydliggjorts med avseende på ansvaret att planera för hur 
gator, vägar, parker och övriga platser ska utformas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ges också delegation på att anta detaljplaner som 
inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
 
Kommunstyrelsen har sedan tidigare ett ansvar för utbyggnad av exploaterings-
områden och med anledning av det föreslås att kommunstyrelsen får en 
delegering från kommunfullmäktige när det gäller att besluta om exploaterings-
avtal där kommunens åtaganden uppgår till högst 200 gånger prisbasbeloppet 
(ca 8,9 mnkr år 2016). I övrigt föreslås att kommunstyrelsens rätt att sälja mark 
höjs från 150 gånger prisbasbeloppet (6,6 mnkr) till 200 gånger prisbasbeloppet 
(ca 8,9 mnkr). För att tydliggöra att det finns tre utskott under kommun-
styrelsen föreslås att personaldelegationen byter namn till personalutskottet. 
Personalutskottets ansvar har delvis klargjorts såtillvida att utskottet samordnar 
och leder kommunens personalpolitik och utgör pensionsmyndighet. 
 
Överförmyndarnämndens reglemente har ändrats så det framgår att 
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för överförmyndarnämndens kansli 
och att kommunstyrelsen därmed ansvarar för rapportering och uppföljning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 mars 2016 att sända 
nämndsreglementena på remiss till berörda nämnder. De inkomna synpunkt-
erna har sammanställts i bifogad skrivelse. De främsta förändringarna, utifrån 
remissvaren, rör ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden. Då båda nämnderna framförde synpunkter på otydligheter i 
gränsdragningen mellan deras verksamhetsområden. Därför föreslås att de 
delar inom väghållning, parkering, upplåtelse av allmän plats, m.m. där 
servicenämnden haft ansvar, nu överförs till samhällsbyggnadsnämnden. 
Servicenämndens ansvar blir förvaltning, dvs. drift, underhåll och administra-
tion inom områdena. 
 
 
 
Anders Saur Jonas Sverkén 
verksamhetsutvecklare kanslichef 
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Sammanställning av svar på remiss över förslag 
till allmänt reglemente samt nämndspecifika 
reglementen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 mars 2016 att skicka förslag 
till allmänt reglemente samt nämndspecifika reglementen till berörda nämnder 
för yttrande. 
 
Nedan följer en sammanställning över inkomna svar med kommentarer och 
förslag. 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ställa sig bakom kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ”Förslag till allmänt reglemente samt nämndspecifika 
reglementen”. Däremot önskas ett klargörande under § 11 i det allmänna 
reglementet; att denna paragraf utgår om nämnd fattat beslut att 
sammanträdena hålles offentligt (med stöd av § 10). 
 

Kommentar 
Utifrån barn- och ungdomsnämndens förslag ändras allmänt reglemente § 11 
Sammanträde på distans enligt nedan. 
 
Nämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
Nämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämndens sammanträden. 
 
För alla sammanträden som inte är offentliga gäller att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till nytt 
allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder och reglementet för kultur- 
och fritidsnämnden. 
 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden föreslår ny lydelse av § 1 i nämndens reglemente: 
 
Nämndens verksamhetsområde är socialtjänst och hälso- och sjukvård 
avseende: 

1. socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende 

2. övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt  

3. uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och 
omsorg oavsett utförare 

4. hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i 
enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i 
överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt 
enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. 

 
Omsorgsnämnden har inga synpunkter på det allmänna reglementet förutom 
att det även bör innehålla regel för hur enskild ledamot ska kunna aktualisera 
en fråga och efter beredning få den uppförd på nämndens dagordning. 
 

Kommentar 
Utifrån omsorgsnämndens förslag ändras § 1 till den nya lydelsen för 
nämndens ansvarsområde. Samma lydelse återfinns också i reglemente för 
Södermöre kommundelsnämnd. 
 
Enligt kommunallagen så har en ledamot rätt att aktualisera en fråga och få den 
uppförd på nämndens dagordning. Nämnden beslutar om vidare hantering. 
Förslag att skrivningen är oförändrad. 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har följande synpunkter: 
 

1. Förtydliga att SBN och SFN är trafiknämnder. 
2. Ärenden som rör kollektivtrafik ska beredas av KSPU. 
3. Ändra ansvarsfördelningen så att SBN ska föreslå KF förslag på taxa 

för parkering, inte lämna underlag till SFN som föreslår KF enligt 
nuvarande formulering. 

4. Som en följd av att KS ansvarar för investeringar i fastigheter och 
infrastruktur, så måste projektorganisationen för investeringsprojekten 
klargöras. 
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Kommentar 
Mot bakgrund av synpunkter från samhällsbyggnadsnämndens och 
servicenämndens svar på remissen, föreslås att samhällsbyggnadsnämnden 
tillförs ansvar för 
- trafikfrågor som avses i § 1 i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor, 
- parkering, 
- flytt av fordon, 
- väghållning,  
- upplåtelse av allmän plats. 
  
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för planering och utformning och 
servicenämndens ansvar för förvaltning kräver ett nära samarbete mellan 
nämnderna. Tillsammans ska nämnderna ta fram en skriftlig ansvarsfördelning 
som beskriver gränsdragningen mellan nämndernas ansvarsområde. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att frågor om kollektivtrafik är likställt med 
frågor om fysisk planering och ska därför beredas i kommunstyrelsens 
planutskott. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska planutskottet vara 
kommunstyrelsens beredande organ för frågor om fysisk planering och i de fall 
ärendet rör det området bereds frågan i planutskottet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att projektorganisationen för 
investeringsprojekten måste klargöras. Ansvaret för investeringsprojekten finns 
i kommunstyrelsens reglemente. Frågor om verkställighet regleras inte i 
reglementena. Verkställigheten av investeringsbudgeten som 
kommunfullmäktige anvisar till kommunstyrelsen, ligger på 
kommundirektören. Ett förtydligande i reglementet för 
samhällsbyggnadsnämnden föreslås med ansvar att tillhandhålla och utveckla 
tjänster för projektering och projektledning. 
 

 

Servicenämnden 
Servicenämnden lämnar följande yttrande gällande förslag till allmänt 
reglemente samt servicenämndens reglemente: 
− uppdelningen i ett allmänt och ett särskilt reglemente är bra 
− vi ser positivt på att nämndens ansvar förtydligats 
− vi ser problem med att trafikuppgifterna fortsatt hanteras i både 
servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
− nämndens ansvar för investeringsprojekt som hanteras av förvaltningen 
bör tydliggöras då kommunstyrelsen har ansvar för investeringar i 
infrastruktur och byggande 
 
Servicenämnden antar serviceförvaltningens yttrande som sitt svar på remiss 
om reglementen för Kalmar kommuns nämnder med följande tillägg: 
 

1. Allmänt reglemente: § 10 ny skrivning- ”Nämndsmöten ska vara 
offentliga om inte sekretess föreligger eller om nämnd så beslutar”. 

2. Tillägg till förvaltningens tredje förslagspunkt som då får följande 
formulering: ”Vi ser problem med att trafikuppgifterna fortsatt 
hanteras i både servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Om 
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inte reglementet ger en renodling av uppgifterna måste det skapas 
rutiner för samarbete”. 

3. Vår uppfattning är att beslut om upphandlingar och tilldelningsbeslut 
som berör servicenämndens verksamhet ska beslutas av 
servicenämnden. Om så inte blir fallet vill vi se ett tydligt uppdrag där 
servicenämnden kan påverka anbudsunderlag och följa 
upphandlingarna. Det är ju servicenämndens budget som belastas. 

4. Styckena i ”Reglemente för servicenämnden” som avser 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar tas bort ur servicenämndens 
reglemente. Sid 1 § 1 punkt 5 stryks ”Samhällsbyggnadsnämnden 
ansvarar enligt plan- och bygglagen för frågor om planering, 
trafiksäkerhet och utformning av gator, vägar och parker”. Sid 2 § 1 
punkt 1 stryks sista meningen ”Övriga uppgifter enligt denna lag 
fullgörs av samhällsbyggnadsnämnden”. 

 

Kommentar 
Mot bakgrund av synpunkter från samhällsbyggnadsnämndens och 
servicenämndens svar på remissen, föreslås att de delar inom väghållning, 
parkering, upplåtelse av allmän plats, m.m. där servicenämnden haft ansvar, nu 
överförs till samhällsbyggnadsnämnden. Servicenämndens ansvar blir 
förvaltning, dvs. drift, underhåll och administration inom områdena.  
 
Servicenämndens ansvar för förvaltning och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvar för planering och utformning kräver ett nära samarbete mellan 
nämnderna. Tillsammans ska nämnderna ta fram en skriftlig ansvarsfördelning 
som beskriver gränsdragningen mellan nämndernas ansvarsområde. 
 
Servicenämnden menar att deras ansvar för investeringsprojekt som hanteras 
av förvaltningen bör tydliggöras då kommunstyrelsen har ansvar för 
investeringar i infrastruktur och byggande. Kommunstyrelsen har det fulla 
ansvaret för investeringsprojekten. Servicenämnden har inget ansvar för 
genomförande av projekten men ska tillhandhålla och utveckla tjänster för 
projektering och projektledning. Ett sådant förtydligande föreslås i 
reglementet.  
  
Nämndsmöten är enligt kommunallagen i princip slutna. De flesta nämnder 
har dock beslutat om offentliga sammanträden. Det behöver inte vara sekretess 
som grund för att ha slutna sammanträden. Förslag att skrivningen är 
oförändrad. 
 
Kommunstyrelsen har ansvar för upphandling och fattar beslut om tilldelning. 
Dessa beslut påverkar alla nämnders ekonomi. Servicenämnden samordnar 
kommunens upphandlingar av varor och tjänster åt kommunstyrelsen och har 
därigenom en stor möjlighet att påverka upphandlingar, mer än övriga 
nämnder. Förslag att skrivningen är oförändrad. 
 
 
 
 

Socialnämnden 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till allmänt reglemente. Gällande 
reglemente för socialnämnden föreslås följande förändringar. 
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Socialnämnden vill ändra till följande formulering gällande socialnämndens 
ansvar för hälso- och sjukvård. 

• ansvar för hälso- och sjukvård inom socialnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och 
sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat 
med landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med 
omsorgsnämnden.  

 
Socialnämnden föreslår också att de två sista styckena i socialnämndens 
reglemente tas bort avseende samverkan och ansvarsfördelning mellan 
socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Allmänt reglemente samt 
respektive nämnds reglemente anses i tillräcklig grad tydliggöra krav på 
samverkan och ansvarsfördelning mellan nämnderna. 
 

Kommentar 
Utifrån socialnämndens förslag ändras § 1 gällande ansvaret för hälso- och 
sjukvård. Ansvaret regleras i avtal mellan omsorgsnämnden, socialnämnden 
och Södermöre kommundelsnämnd. Skrivningarna i nämndernas reglementen 
synkroniseras och nämndernas skriftliga ansvarsfördelning reglerar detaljerna. 
 
Förutom ovanstående uppdelade ansvar inom hälso- och sjukvård så omfattar 
socialnämndens ansvar hela kommunen även i Södermöre kommundel. Någon 
ansvarsuppdelning mellan nämnderna för denna verksamhet behövs därför 
inte. Vi föreslår att andra och tredje stycket i § 3 stryks. 
 
 
 

Södermöre kommundelsnämnd 
Södermöre kommundelsnämnd har lämnat följande yttrande angående 
nämndens ansvarsområde. 
 
Kommundelsnämndens uppgifter: 
Inom sitt geografiska område ansvarar kommundelsnämnden för 

• fördjupa och utveckla den lokala demokratin - särskilt barn- och 
ungdomars inflytande - med undantag av de delar som 
kommunstyrelsen ansvarar för (ny punkt), 

• landsbygdsutveckling med undantag av de delar som kommunstyrelsen 
ansvarar för (ny punkt), 

• förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem (oförändrad punkt), 
• ansvar för skolskjutsverksamheten (ny punkt), 
• bibliotek och fritidsgårdar (oförändrad punkt), 
• inom- och utomhusanläggningar för idrott och motion, utom vad gäller 

servicenämndens ansvar för förvaltning av dessa (oförändrad punkt),  
• socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och 

omsorgsboende (ny formulering) 
• övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 

självständigt (ny formulering) 
• uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och 

omsorg oavsett utförare (ny punkt), 
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• hälso- och sjukvård inom nämndens verksamhetsområde i enlighet 
med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i 
överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt 
enligt skriftlig överenskommelse med socialnämnden. (ny 
formulering) 

• uppmärksamt följa frågor inom sitt geografiska område och göra de 
framställningar som behövs (ny punkt), 

• lämna information till allmänheten om sin verksamhet (ny punkt),  
• samt i samarbete med kultur- och fritidsnämnden, 

samhällsbyggnadsnämnden utveckla möjligheter till fritids- och 
motionsaktiviteter samt mötesplatser (ny punkt). 

 
 
Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder: 

• Arbeta för att effektivisera och förenkla regler, rutiner och 
administration (ny mening). 

 
 
Formuleringen vad gäller uthyrning av idrottsanläggningar och skolornas 
sporthallar bör ses över. Södermöre ansvarar för uthyrning av sporthallar i 
Påryd och Hagby. Behöver också tydliggöras vad gäller uthyrning av skolornas 
sporthallar. 
 

Kommentar 
Kommunstyrelsen har ansvar för att utveckla den kommunala demokratin i 
hela kommunen. Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta med att stärka barn- 
och ungdomars inflytande i samhället och det är också ett ansvar som gäller 
hela kommunen. En ytterligare uppdelning av ansvar kräver resurser och 
minskar samordning av frågorna ur ett helhetsperspektiv. Inom Södermöres 
geografiska område ska kultur- och fritidsnämnden liksom övriga nämnder 
samverka med kommundelsnämnden. Förslag att skrivningen är oförändrad. 
 
Utifrån Södermöre kommundelsnämnds förslag kompletteras reglementet med 
ansvar för skolskjutsverksamheten. Detta förutsätter ett ömsesidigt nära 
samråd med barn- och ungdomsnämnden när det gäller fastställande och 
tolkningar av regelverk för skolskjutsar. 
 
Förslag till reglemente för Södermöre kommundelsnämnd kompletteras med 
de två punkterna om hemtjänst och möjlighet att leva och bo självständigt. 
Ansvaret är därmed synkroniserat med omsorgsnämndens ansvar. Även 
ansvaret för hälso- och sjukvård är synkroniserat med skrivningarna i 
reglementen för omsorgsnämnden och socialnämnden. 
 
I det Allmänna reglementet för nämnderna framgår ansvaret att följa 
utvecklingen och göra de framställningar som nämnden anser behövs. Förslag 
att skrivningen är oförändrad. 
 
Alla nämnder har ett ansvar att informera om sin verksamhet utan att det 
specifikt beskrivs i reglementena. Förslag att skrivningen är oförändrad. 
 
Kultur- och fritidsnämnden ska samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden och 
servicenämnden för att utveckla möjligheter till frilufts- och motionsaktiviteter. 
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Detta ansvar gäller hela kommunen. Inom Södermöres geografiska område ska 
samråd ske med kommundelsnämnden. Förslag att skrivningen är oförändrad. 
 
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att arbeta för ständiga förbättringar 
genom att effektivisera och förenkla regler, rutiner och administration. Utifrån 
Södermöre kommundelsnämnds förslag kompletteras det allmänna reglementet 
med en skrivning om att alla nämnder ska arbeta för att effektivisera och 
förenkla regler, rutiner och administration. Detta kan ytterligare förtydliga 
nämndernas ansvar.  
 
Södermöre föreslår till sist även ett förtydligande av formuleringen vad gäller 
uthyrning av idrottsanläggningar och skolornas sporthallar. Detta görs i den 
skriftliga ansvarsfördelningen mellan nämnderna gällande verksamhet inom 
kommundelsnämndens geografiska område och regleras inte i reglementet.  
Förslag att skrivningen är oförändrad. 
 
 
 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till 
reglemente för överförmyndarnämnden.  
 

Övrigt 

Kommunstyrelsen 
Vi föreslår att § 10 i kommunstyrelsens reglemente om delegering från 
kommunfullmäktige förtydligas i punkterna 8 och 10. Nuvarande lydelse i 
punkt 8 om att upplåta mark med nyttjanderätt för högst tjugo år, kompletteras 
med skrivning om rätt att även hyra ut mark utan nyttjanderätt.  
 
Punkt 10 om att hyra och arrendera mark kompletteras med att det gäller att 
hyra in och arrendera mark för kommunens behov.  
 
 
 
 
 
Jonas Sverkén Anders Saur 
kanslichef  verksamhetsutvecklare 



 

 
 

 
   

 

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns 
nämnder 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 

Om reglementet 
Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder gäller för barn- och ung-
domsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbygg-
nadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, Södermöre kommundels-
nämnd och överförmyndarnämnden. Utöver detta reglemente finns ett särskilt 
reglemente för var och en av nämnderna. 
 
§ 1 Uppdrag och verksamhet  
Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnd ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 
verksamhetsplan och budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att 
nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt 
följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnd ska också ta initiativ och 
följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnd får fatta beslut i de grupper av ärenden som kommunfullmäktige be-
slutat delegera till nämnden. 
 
Nämnd ansvarar för vården av sitt arkiv i enlighet med vad som framgår av 
arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 
 
Nämnd får avropa och teckna avtal om köp och försäljning av varor och tjäns-
ter inom ramen för de upphandlingar som samordnas av servicenämnden eller 
andra upphandlingar där Kalmar kommun ingår som part, samt upphandlingar 
under direktupphandlingsbeloppet då ramavtal saknas.  
 
Nämnd får också avskriva fordran. 
 
§ 2 Organisation inom verksamhetsområdet  
Nämnd ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hän-
syn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författ-
ningar för verksamheten. 
 
Nämnd ska arbeta för att effektivisera och förenkla regler, rutiner och admi-
nistration. 
 
§ 3 Personalansvar  
Nämnd är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undan-
tag för förvaltningschef som anställs och entledigas av kommunstyrelsen.  
Nämnd har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verk-
samhetsområde med undantag av de frågor som ligger inom kommunstyrelsens 
ansvar. Nämnd ansvarar också för att skriftligt fördela uppgifter i det systema-
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tiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen. Förvaltningschefen kan i sin tur 
fördela arbetsmiljöuppgifter inom organisationen. 
 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid överförmyndar-
nämndens kansli och har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 
 
§ 4 Personuppgifter  
Nämnd är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Nämnd ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestäm-
melser i detta reglemente. 
Nämnd ska till fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
Kommunstyrelsen ansvarar för överförmyndarnämndens redovisning till 
kommunfullmäktige av hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
 
§ 6 Information och samråd  
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd 
ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.  
 
Kommunalråd, oppositionsråd och annan ledamot i kommunstyrelsen som har 
uppdrag som förtroendevald på heltid har rätt att få kallelser, föredragningslis-
tor, handlingar och protokoll i samma utsträckning som nämnds ledamöter. De 
har också rätt att av anställda i kommunen och de kommunägda företagen få 
de upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppdrag, 
 
Nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrel-
sens eller annan nämnds verksamhet.  
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnd beslutar om formerna för samrådet. 
 
Nämnd ska samarbeta med andra kommunala organ, myndigheter och övriga 
som berörs av nämndens verksamhet. 
Nämnd har rätt att begära yttrande från övriga kommunala organ. Den är i sin 
tur skyldig att på begäran yttra sig i ärenden som rör sin verksamhet. 
 
§ 7 Medborgarförslag  
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnd att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom tre månader från det att 
förslaget väcktes i fullmäktige.  
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas ska förslagsställa-
ren underrättas. Förslagsställaren har rätt att yttra sig när medborgarförslaget 
behandlas i nämnd som fått i uppdrag att besvara medborgarförslaget. För-
slagsställaren har även möjlighet att yttra sig skriftligt.  
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Nämnd ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i an-
ledning av ett medborgarförslag.  
 
Arbetsformer  
 
§ 8 Tidpunkt för sammanträden  
Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordföranden.  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 
 
§ 9 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara 
ålderspresident.  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet.  
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer 
formen för kallelse.  
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifo-
gas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar 
har skett. 
 
§ 10 Offentliga sammanträden  
Nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
 
§ 11 Sammanträde på distans  
Nämnd får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närva-
rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildö-
verföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra på lika villkor.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
Nämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämndens sammanträden. 
 
För alla sammanträden som inte är offentliga gäller att lokalen ska vara så be-
skaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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§ 12 Närvarorätt  
Kommunalråd, oppositionsråd och annan ledamot i kommunstyrelsen som har 
uppdrag som förtroendevald på heltid har rätt att närvara vid sammanträden 
med nämnd. Detta gäller dock inte om lag eller författning utgör hinder för 
detta. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. De har vidare rätt att 
på begäran få sin mening antecknad till protokollet. 
 
Härutöver får nämnd medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 
i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplys-
ningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna 
rätt. Om nämnd beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  
Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
§ 13 Ordföranden  
Det åligger ordföranden att  

1. leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 

vid behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 
§ 14 Presidium  
Nämnds presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande samt andre 
vice ordförande om kommunfullmäktige utsett sådan. 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
§ 15 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnd utse en annan ledamot som ersät-
tare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som 
varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgö-
ringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordföran-
dens/övriga presidiets uppgifter. 
 
§ 16 Förhinder att delta 
En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i del av detta ska se till 
att en ersättare kallas in. 
 
§ 17 Ersättares tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning 
som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i 
den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påver-
kats genom ersättarens tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig un-
der pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen. 
 
§ 18 Jäv, avbruten tjänstgöring  
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
§ 19 Rätt att delegera inom nämnden 
Nämnd får delegera beslutanderätt. Sådant uppdrag att fatta beslut på nämn-
dens vägnar får ges till 

• utskott inom nämnden 
• ledamot eller ersättare i nämnden 
• anställd hos kommunen 

 
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttran-
den med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av full-
mäktige överklagats. 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av prin-
cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden. 

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 
 
§ 20 Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokol-
let. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 
 
§ 21 Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
Nämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para-
grafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden 
och en ledamot. 
 
§ 22 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
Nämnd ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet 
kungörs enligt gällande bestämmelser.  
Nämnd ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kom-
munala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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§ 23 Delgivningsmottagare  
Delgivning med nämnd sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnd beslutar. 
 
§ 24 Undertecknande av handlingar  
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnd ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den leda-
mot som styrelsen utser. Nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjäns-
teman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
nämndernas vägnar.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra hand-
lingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat be-
slutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
 



 

 
 
 
 
 
 

Reglemente för barn- och ungdomsnämnden 
 

Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för barn- och ungdomsnämnden följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Barn- och ungdomsnämndens uppgifter 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn och 
ungdom, omfattande skolformerna; förskola, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola.  
 
I nämndens uppgifter ingår också  

• ansvar för fritidshem, 
 

• ansvar för skolskjutsverksamheten, samt 
 

• ledningsansvar för den medicinska delen av elevhälsan enligt hälso- och 
sjukvårdslagen. 

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter.  
 
 
§ 2 Sammansättning 
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser 
Nämnden ska nära samarbeta med Södermöre kommundelsnämnd i frågor 
som kommunfullmäktige delegerat till kommundelsnämnden, samt i andra 
frågor som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för inom kommundelens 
geografiska område. 
 
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd ska 
tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning gällande verksamhet inom 
kommundelsnämndens geografiska område. 
 

 



 

 
 
 
 
 

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för kultur- och fritidsnämnden följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Kultur- och fritidsnämndens uppgifter 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur- och fritidsfrågor.  
 
I nämndens uppgifter ingår bland annat att 

• ansvara för verksamheten på bibliotek, medborgarkontor, kulturskola, 
ungdomshus och fritidsgårdar samt Äventyrsbadet, 
 

• stödja, stimulera och lämna bidrag till studieförbund, föreningar, 
organisationer och verksamheter inom kultur- och fritidsområdet, 
 

• ansvara för kultur- och idrottsanläggningar utom vad gäller 
servicenämndens ansvar för förvaltning av dessa, 
 

• ansvara för bokning och uthyrning av kultur- och idrottsanläggningar 
samt skolornas sporthallar under kvällstid och helger, 
 

• ansvara för friluftsfrågor, 
 

• ansvara för konsumentrådgivning, 
 

• ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen,  
 

• ansvara för inköp till och förvaltning av kommunens konstsamling, 
 

• stärka barn- och ungdomars inflytande i samhället. 
 

• ansvara för frågor om fast konstnärlig utsmyckning vid ny-, om- och 
tillbyggnad av hus eller anläggningar.  

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 
 
§ 2 Sammansättning 
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser 
Nämnden ska samarbeta med Södermöre kommundelsnämnd i frågor som 
kommunfullmäktige delegerat till kommundelsnämnden, samt i andra frågor 
som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inom kommundelens geografiska 
område. 
 



Kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd ska 
tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning gällande verksamhet inom 
kommundelsnämndens geografiska område. 
 
Nämnden ska samarbeta med servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
för att utveckla möjligheter till frilufts- och motionsaktiviteter. 
 
Nämnden ska samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden vid konstnärlig 
utsmyckning av allmän plats. 
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Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. 1 
oktober 2016. 
 
Kommunstyrelsens uppgifter och befogenheter samt övriga bestämmelser för 
kommunstyrelsen anges i kommunallagen och detta reglemente. 
 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 
Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och 
uppföljning 
§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och 
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar 
för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte 
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar 
kommunstyrelsen för 
de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan 
lagstiftning. 
 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för  
– interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
– informationsverksamheten med undantag för information till besökare 

som Destination Kalmar AB ansvarar för 
– personalpolitiken 
– energiplaneringen och främja energihushållningen 

 
 



 
Övrigt ansvar 
§ 2 Kommunstyrelsen ansvarar för 

1. utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

2. utbyggnaden av exploateringsområden 
3. investeringar i fastigheter och infrastruktur 
4. kommunens anslagstavla   
5. samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 

interna webbplats  
6. att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 

denna hålls tillgänglig i lagstadgad form 
7. personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 

personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet 
8. företagshälsovård 
9. räddningstjänsten och de uppgifter som kommunen har enligt lag eller 

annan författning inom detta område 
10. kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva 

varor 
11. kommunens upphandlingar 
12. utförandet av kommunal jakt 
13. kommunens kontaktcenter 
14. integrations- och flyktingfrågor 
15. namnsättning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser med 

undantag av samhällsbyggnadsnämndens ansvar för kvartersnamn 
 
 
§ 3 Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd, 

2. ansvara för kommungemensamma IT-system, 
3. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
4. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
5. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 
6. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med KL, 
7. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
8. verka för att utveckla den kommunala demokratin 
9. arbeta för ständiga förbättringar genom att effektivisera och förenkla 

regler, rutiner och administration, 
10. arbeta för att allmänt främja näringsliv och sysselsättning samt 

motverka arbetslöshet i kommunen 
11. till att det upprätthålls en markberedskap och främja 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
 

 



Företag, stiftelser och kommunalförbund 
§ 4 Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen, 

2. ansvara för att ägardirektiv till företagen kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 3 kap. 17–18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och 
stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

4. årligen, senast i juni i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
kommunstyrelse att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

5. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 

6. ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

 
Personalansvar 

§ 5 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid 
kommunledningskontoret och överförmyndarnämndens kansli och har hand 
om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom dessa 
verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar också för att skriftligt 
fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till kommundirektören. 
Kommundirektören kan i sin tur fördela arbetsmiljöuppgifter inom 
kommunledningskontoret och överförmyndarnämndens kansli.  
 
Kommunstyrelsen utser och entledigar kommundirektör och samtliga 
förvaltningschefer samt räddningschefen i kommunen. 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering av egen 
verksamhet 
§ 6 Kommunstyrelsen ska bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
Kommunstyrelsen ska till fullmäktige redovisa hur den egna verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Kommunstyrelsen ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem 
enligt speciallag. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för överförmyndarnämndens redovisning till 
kommunfullmäktige av hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 
 
 



Andra uppgifter för kommunstyrelsen 
 
Ekonomisk förvaltning 

§ 6 Kommunstyrelsen ska  
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 

meddelade föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar 
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 
att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt 
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. 
att  
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- ha hand om förvaltningen av kommunens stiftelser och 

donationer,  
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om 

kommunal redovisning,  
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser.  
 
Personalpolitik 
§ 7 Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 
 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor som gäller förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare, 

2. förhandla och teckna avtal på kommunens vägnar enligt gällande 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och § 38 
lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden, 

3. besluta om stridsåtgärd, 
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser som gäller förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, 

5. lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter 
(delegera uppdrag som gäller anställningsvillkor till kommunal 
arbetsgivarorganisation). 

 
 
 
Uppföljning 
§ 8 Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer 
och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. under året rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret,  



5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som 
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med 
lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,  

6. i april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året 
innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.  

 
 
 
Särskilda uppgifter 
§ 9 Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller 
annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon 
har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen om 
arbetslöshetsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.  
 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
§ 10 Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

1. ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat om 

2. teckna borgen och andra förbindelser till stöd för 
bostadsförsörjningen enligt kommunfullmäktiges beslut 

3. försälja eller med tomträtt upplåta mark för kontor, handel och 
industri 

4. försälja annan mark (än under punkt 3) upp till ett värde av tvåhundra 
gånger prisbasbeloppet 

5. försälja byggnader och bostadsrätter upp till ett värde av tvåhundra 
gånger prisbasbeloppet 

6. upplåta mark för bostäder med tomträtt 
7. reglera tomträttsavgäld när överenskommelse kan träffas med 

tomträttshavaren 
8. hyra ut och upplåta mark med nyttjanderätt för högst tjugo år  
9. hyra ut och upplåta byggnader med nyttjanderätt för högst tjugo år 
10. hyra in och arrendera mark för kommunens behov 
11. förvärva mark och byggnader upp till ett värde av tvåhundra gånger 

prisbasbeloppet 
12. medge rätt till servitut och ledningsrätt i kommunens fastigheter 
13. träffa avtal om servitut och ledningsrätt som ger kommunen rätt att 

anlägga vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, gator, vägar och 
dylikt 

14. ansöka om förrättning och bevaka kommunens intressen i ärenden 
om fastighetsplan, fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
gemensamhetsanläggningar, enskilda vägar, ledningsrätt och andra 
liknande ärenden 

15. godkänna utredning om gatukostnadsersättningar 
16. besluta om markreservationer 



17. besluta om markanvisningsavtal 
18. besluta om exploateringsavtal där kommunens åtagande uppgår till 

högst 200 gånger prisbasbeloppet 
19. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning eller sluta annat avtal och detta gäller i de fall då det 
ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan 

20. avskriva fordran inom kommunstyrelsens förvaltningsområde 
21. teckna avtal om köp av varor och tjänster 
22. ansöka om permutation av kommunens fonder och stiftelser 
23. besluta i ärenden om tillstånd att få använda kommunens heraldiska 

vapen 
24. avge yttranden över betänkanden, utredningar m.m. 
25. utfärda tjänstekort för personal i kommunens tjänst utom för 

socialnämndens personal 
26. handlägga frågor om bidrag till djursjukvård och djurskyddsändamål 
27. tillstyrka eller avstyrka tillstånd för vindkraftsanläggning enligt 

miljöbalken 
28. avge yttrande enligt kameraövervakningslagen 
29. omdisponeringar inom ramen för den av kommunfullmäktige 

beslutade investeringsbudgeten 
 
För samtliga ärendegrupperna gäller att kommunstyrelsen inte får besluta i 
ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 
kommunen. Sådana ärenden ska överlämnas till kommunfullmäktige för 
beslut. 
 
Rätt att delegera ärenden inom kommunstyrelsen 
§ 11 Kommunstyrelsen får delegera beslutanderätt. Sådant uppdrag att fatta 
beslut på kommunstyrelsens vägnar får ges till 

– utskott inom kommunstyrelsen 
– ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen 
– anställd hos kommunen. 

 
Beslutanderätten får inte delegeras i följande slag av ärenden: 

– Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. 

– Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom 
yttranden med anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess 
helhet eller av fullmäktige överklagats. 

– Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

– Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
kommunstyrelsens för besvarande 

– Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsformer 
 
Sammansättning 
§ 12 Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och nio ersättare. 
 
 



Kallelser 
§ 13 Ordföranden ansvarar för att kallelse, föredragningslista och handlingar 
skickas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kallelsen ska 
innehålla tid och plats för sammanträdet.  
 
Förhinder att delta 
§ 14 En ledamot som inte kan delta i ett sammanträde eller i del av detta ska 
se till att en ersättare kallas in. 
 
Ersättare 
§ 15 Ersättarna ska underrättas om kommunstyrelsens sammanträden och de 
har rätt att yttra sig på dessa sammanträden. De får bara delta i besluten då de 
tjänstgör och detta gör de i den ordning som kommunfullmäktige bestämt vid 
valet. 
 
Ersättare som ordföranden 
§ 16 Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden 
kan delta i sammanträdet utser kommunstyrelsen en annan ledamot att 
tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som 
ordförande till dess att den tillfällige ordföranden har utsetts. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan 
ledamot att under denna tid vara ordförande. 
 
Jäv 
§ 17 Den som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid 
handläggningen av detta ärende. 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring  
§ 18 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna. 
 
Medborgarförslag  
§ 19 Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till kommunstyrelsen att fatta 
beslut, ska om möjligt beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom 
tre månader från det att förslaget väcktes i fullmäktige.  
 
Förslagsställaren har rätt att yttra sig när kommunstyrelsen har fått i uppdrag 
att besvara medborgarförslaget. Förslagsställaren har även möjlighet att yttra 
sig skriftligt. 
 
Kommunstyrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som 
fattats i an-ledning av ett medborgarförslag.  
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör 
förslagsställaren underrättas. 
 
Justering av protokoll 
§ 20 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 



Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan kommunstyrelsen 
justerar den. 
 
Reservation 
§ 21 Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut ska detta göras innan 
sammanträdet är slut. Vill ledamoten dessutom motivera reservationen ska 
detta göras skriftligt och lämnas in innan protokollet justeras. 
 
 
Delgivningsmottagare  
§ 22 Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 
kommundirektören eller annan anställd som kommunstyrelsen beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar  
§ 23 Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på 
kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras 
av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.  
 
Kommunstyrelsen får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att 
enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndernas 
vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den 
som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses 
därtill. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, personalutskott och 
planutskott  
 §24 Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott 
och ett planutskott.  
 
Arbetsutskottet ska vara kommunstyrelsens beredande organ för de frågor 
som inte bereds av personalutskottet eller planutskottet. Som exempel kan 
nämnas ekonomisk planering, organisationsutveckling och räddningstjänst. 
 
Personalutskottet  

• leder och samordnar kommunens personalpolitik,  
• ansvarar för löne- och avtalsfrågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
• är kommunstyrelsens beredande organ för frågor om jämställdhet 

och personalutveckling,  
• utgör pensionsmyndighet, samt 
• utgör arvodeskommitté som bereder förslag till kommunfullmäktige 

om arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 
 

Planutskottet beslutar om planbesked och prioriterar i vilken ordning arbete 
med planer ska påbörjas. Utskottet ska vara kommunstyrelsens beredande 
organ för 

• frågor om fysisk planering,  
• planering av investeringar, samt 
• mark- och exploateringsfrågor. 



 
Arbetsutskottet 
§ 25 Arbetsutskottet består av sex ledamöter. Som ledamöter ingår 
kommunal- och oppositionsråden.  
 
Ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet väljs av kommunstyrelsen. 
 
Personalutskottet 
§ 26 Personalutskottet består av tre ledamöter och två ersättare. De väljs av 
kommunstyrelsen för samma tid som de är invalda i kommunstyrelsen. 
 
Ordförande och vice ordförande i personalutskottet ska vara ledamöter i 
arbetsutskottet. 
 
Planutskottet 
§ 27 Planutskottet består av fem ledamöter och två ersättare. De väljs av 
kommunstyrelsen för samma tid som de är invalda i kommunstyrelsen. 
 
Ordförande och vice ordförande i planutskottet väljs av kommunstyrelsen. 
 
Sammanträden i utskott 
§ 28 Arbetsutskottet, personalutskottet och planutskottet sammanträder på 
dag och tid som de bestämmer. Sammanträden kan också hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när en majoritet av ledamöterna begär 
det. 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse, föredragningslista och handlingar 
skickas ut till ledamöterna och ersättarna. Kallelsen ska innehålla tid och plats 
för sammanträdena. 
 
Ersättare i utskott 
§ 29 Ersättarna har rätt att yttra sig på sammanträdena. De får bara delta i 
besluten då de tjänstgör och detta gör de i samma ordning som gäller för 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
§ 30 Ett av kommunalråden är ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande särskilt 

1. att med uppmärksamhet följa och ta initiativ i frågor av betydelse för  
a. kommunens utveckling och ekonomiska intressen 
b. effektiviteten i verksamheten 

2. att främja samverkan mellan kommunstyrelse, kommunens nämnder 
och de kommunägda företagen samt ta initiativ i dessa frågor 

3. att representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar, konferenser och 
sammanträden om inte annat bestämts. 

 
Heltidsengagerade förtroendevalda 
§ 31 För kommunalråd, oppositionsråd och annan ledamot i 
kommunstyrelsen som har uppdrag som förtroendevald på heltid gäller 
följande: 
 



1. De ska i sin egenskap av förtroendevalda ägna sig åt kommunen och 
dess uppgifter, i samverkan med kommunens nämnder/kommunägda 
företag och de anställda främja kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt verka för effektivitet och samordning av 
den kommunala verksamheten. En viktig uppgift är också att ha 
kontakt och dialog med allmänheten, de politiska partierna och andra 
som berörs av kommunens verksamhet. 

 
2. De ska redovisa till kommunfullmäktige hur de kommer att fördela 

ansvar och arbetsuppgifter. 
 

3. De får inte utan kommunstyrelsens medgivande bedriva verksamhet i 
förvärvssyfte, ha anställning eller ha annat jämförligt uppdrag. 
Däremot har de rätt att ha förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska, 
ideella eller liknande organisationer. 

 
4. De har rätt att få kallelser, föredragningslistor, handlingar och 

protokoll som gäller kommunens nämnder och de kommunägda 
företagen i samma utsträckning som ledamöterna. De har också rätt 
att av anställda i kommunen och de kommunägda företagen få de 
upplysningar som behövs för att kunna fullgöra sina uppdrag. 

 
5. De har rätt att närvara vid sammanträden med kommunens nämnder 

och styrelserna för kommunägda företag. Detta gäller dock inte om 
lag eller författning utgör hinder för detta. De får delta i 
överläggningarna men inte i besluten. De har vidare rätt att på 
begäran få sin mening antecknad till protokollet. 

 
6. De ska som förtroendevalda tillse att initiativ, påtalanden m.m. på 

lämpligt sätt framförs till den nämnd, förvaltning eller kommunägt 
företag som enligt gällande organisation handlägger det ärende som 
aktualiserats. 

 
 

Kommunstyrelsens kontor 
§ 32 Kommunstyrelsens kontor är kommunledningskontoret. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Reglemente för omsorgsnämnden 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för omsorgsnämnden följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Omsorgsnämndens uppgifter 
Nämndens ansvarsområde är socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende: 
 

• socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende 
 

• övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt  
 

• uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om vård och 
omsorg oavsett utförare 
 

• hälso- och sjukvård inom omsorgsnämndens verksamhetsområde i 
enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen och i 
överensstämmelse med det avtal som är upprättat med landstinget samt 
enligt skriftlig ansvarsfördelning med socialnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd. 

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 
 
§ 2 Sammansättning 
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser 
Nämnden ska nära samarbeta med socialnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd. Nämnderna ska tillsammans ta fram en skriftlig 
ansvarsfördelning. 
 
I omsorgsnämndens ansvar ingår att omsorgsförvaltningen ska utgöra 
värdkommun för länets hjälpmedelsverksamhet. 
 



 
 
 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, gäller 
för samhällsbyggnadsnämnden följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter 
Nämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden fullgör 
också de uppgifter som kommunen har enligt lag eller annan författning inom dessa 
områden.  
  
Undantag är kommunstyrelsens ansvar för: 
- beslut om prioritering i vilken ordning arbete med planer ska påbörjas, samt  
- beslut om planbesked  

 
Nämnden får starta planarbete enbart efter beslut om prioritering av 
kommunstyrelsens planutskott. 
 
Nämnden har rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och 
områdesbestämmelser som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. 
 
I nämndens uppgifter ingår att 

• ansvara för hur gator, vägar, parker och övriga allmänna platser ska 
planeras och utformas 
 

• ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och 
projektledning vid ny- om- och tillbyggnad av frilufts-, motions- och 
idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser 
 

• ansvara för kommunens trafikplanering samt frågor om parkering och 
trafiksäkerhet 
 

• fullgöra de trafikuppgifter som avses i § 1 lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor 
 

• ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om flyttning av fordon  
 

• upplåta samt meddela kommunens villkor för tillstånd att ta i anspråk 
allmän plats 
 

• ansvara för den kommunala lantmäterimyndighetens organisation, 
personal och ekonomi 
 

• ansvara för kommunens tillsyn enligt tobakslagen, utom vad gäller 
socialnämndens ansvar för: 
- tillsyn av handel enligt §§ 12 – 12 c i tobakslagen och 



- anmälan av försäljning av tobaksvaror enligt § 12 c i samma lag 
 

• ansvar för ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
 

• ansvar för kommunens uppgifter enligt lag om lägenhetsregister 
 

• ansvar för namnsättning av kvartersmark  
 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 
 
§ 2 Sammansättning 
Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser  
Nämnden ska nära samarbeta med servicenämnden och nämnderna ska tillsammans 
ta fram en skriftlig ansvarsfördelning. 
 
Nämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen och servicenämnden särskilt i 
frågor som gäller den fysiska och ekonomiska planeringen.  
 
Nämnden ska samråda för att ge Södermöre kommundelsnämnd inflytande i gatu- 
och parkfrågor inom kommundelsnämndens geografiska område. 
 
Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden för 
att utveckla möjligheter till frilufts- och motionsaktiviteter. 
 
Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden vid konstnärlig 
utsmyckning av allmän plats. 
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Reglemente för servicenämnden  
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för servicenämnden följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Servicenämndens uppgifter 
Servicenämnden ansvarar för att lösa kommunens lokalbehov och förvalta 
byggnader, infrastruktur, m.m. samt utföra interna tjänster. 
 
I nämndens uppgifter ingår att  
 

• ansvara för förvaltning, dvs. drift och underhåll samt administration, 
av 
o kommunens hus och byggnader med tillhörande tomtmark,  
o inom- och utomhusanläggningar för idrott 
o allmänna platser som till exempel gator och vägar, gång- och 

cykelvägar, torg, broar, parker, lekplatser, kommunala 
naturreservat, naturparker och andra grönytor, 
småbåtshamnar, friluftsbad, naturisbanor, fiskevård, 
motionsspår, vandringsleder, m.m.  

o trafikanordningar, vägmärken och trafiksignaler 
o parkeringsanläggningar 
o kommunens skogar, vattenområden, koloniträdgårdar och 

odlingslotter 
o kommunens egna anläggningar för energiproduktion 
o kommunens belysningsanläggning 

 
I ansvaret ingår uthyrning med högst 10-åriga avtal av kommunens hus och 
byggnader, båtuppläggningsplatser, båtbryggor och odlingslotter.  
 

• ingå högst 10-åriga hyresavtal för att lösa kommunens lokalbehov  
 

• ansvara för bidrag till enskilda vägar 
 

• ansvara för frågor inom området ekologisk hållbarhet som inte är av 
strategisk karaktär 
 

• ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom 
o projektledning och utförande vid ny-, om- och tillbyggnader 

av kommunens frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, 
hus och byggnader 

o utförande vid ny-, om- och tillbyggnader av gator, vägar, 
parker och övriga allmänna platser 

o varuförsörjning 
o IT-verksamhet 
o kostverksamhet 
o lokalvård 
o fordons-, transport- och verkstadstjänster 
o annan intern service 
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• samordna kommunens upphandlingar av varor och tjänster åt 
kommunstyrelsen  
 

• ansvara för kommunens inköpscentral och där samverka med 
kommunala bolag och andra kommuner 
 

Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 
 
§ 2 Nämndens sammansättning 
Servicenämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
 
 
§3 Övriga bestämmelser 
Nämnden ska nära samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden och nämnderna 
ska tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning. 
 
Nämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen och samhällsbyggnads- 
nämnden, särskilt i frågor som gäller den fysiska och ekonomiska planeringen 
samt vid uthyrning av hus och byggnader. 
 
Nämnden ska samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden vid upprättandet av 
skogsbruksplaner.  
 
Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden för att utveckla möjligheter till frilufts- och 
motionsaktiviteter. 
 
Nämnden ska samråda för att ge Södermöre kommundelsnämnd inflytande i 
gatu- och parkfrågor samt frågor om drift och underhåll av anläggningar inom 
kommundelsnämndens geografiska område. 
 
 



 

 
 
 

Reglemente för socialnämnden 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. 1 
oktober 2016. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för socialnämnden följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Socialnämndens uppgifter 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd. 
 
I nämndens uppgifter ingår också  

• ansvar för de uppgifter som kommunen har enligt ”Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade” (LSS),  
 

• ansvar för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, 
 

• ansvar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, 
 

• ansvar för kommunens tillsyn av handel m.m. enligt §§ 12 – 12 c i 
tobakslagen och anmälan av försäljning av tobaksvaror enligt § 12 c i 
samma lag. För övrig kommunal tillsyn enligt tobakslagen ansvarar 
samhällsbyggnadsnämnden, 
 

• ansvar för den kommunala kontrollen enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel, 
 

• samordningsansvar för kommunens förebyggande arbete med 
alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), samt 
 

• ansvar för hälso- och sjukvård inom socialnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och 
sjukvårdslagen och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat 
med landstinget samt enligt skriftlig ansvarsfördelning med 
omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.  

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 
 
§ 2 Sammansättning 
Nämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser 
Nämnden ska nära samarbeta med omsorgsnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd. Nämnderna ska tillsammans ta fram en skriftlig 
ansvarsfördelning. 
 



 
 
 
 
 

Reglemente för Södermöre kommundelsnämnd 
 
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 
 
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för Södermöre kommundelsnämnd följande bestämmelser. 
 
 
§ 1 Kommundelsnämndens geografiska område 
Kommundelsnämndens geografiska område är församlingarna Karlslunda, 
Mortorp, Hagby, Arby, Voxtorp, Halltorp samt del av Ljungby församling 
(statistikområdena 401, 402, 404 och 405). 
 
§ 2 Kommundelnämndens uppgifter 
Inom sitt geografiska område ansvarar kommundelsnämnden för  

• förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, 
 

• ansvar för skolskjutsverksamheten, 
 

• bibliotek och fritidsgårdar, 
 

• inom- och utomhusanläggningar för idrott och motion, utom vad gäller 
servicenämndens ansvar för förvaltning av dessa, 
 

• stöd, omsorg och vård till äldre personer,  
 

• socialtjänstens insatser i form av hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende, 
 

• övriga insatser för att äldre människor får möjlighet att leva 
och bo självständigt, 
 

• uppföljning och tillsyn av nämndens beslutade insatser om 
vård och omsorg oavsett utförare, 
 

• hälso- och sjukvård inom nämndens verksamhetsområde i 
enlighet med kommunens ansvar i hälso- och sjukvårdslagen 
och i överensstämmelse med det avtal som är upprättat med 
landstinget samt enligt skriftlig överenskommelse med 
omsorgsnämnden och socialnämnden, samt 
 

• demokrati- och landsbygdsutveckling med undantag av de delar som 
kommunstyrelsen ansvarar för. 

 
Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att 
ansvara för dessa uppgifter. 
 
§ 3 Sammansättning 
Kommundelsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. 
 



§ 4 Övriga bestämmelser 
Kommundelsnämnden ska nära samarbeta med barn- och ungdomsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden och omsorgsnämnden i frågor som dessa nämnder 
ansvarar för inom kommundelens geografiska område samt i frågor där 
kommundelsnämnden har ansvaret. I detta samarbete finns resurser på de tre 
nämnderna som kommundelsnämnden ska få del av. 
 
Södermöre kommundelsnämnd ska tillsammans med barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och omsorgsnämnden ta fram 
en skriftlig ansvarsfördelning gällande verksamhet inom 
kommundelsnämndens geografiska område.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden och kommundelsnämnden ska 
samråda i gatu- och parkfrågor inom kommundelsnämndens geografiska 
område. 
 
Servicenämnden och kommundelsnämnden ska samråda i frågor om drift och 
underhåll av anläggningar, m.m. 
 
 



 
 

 
 
 
 

Reglemente för överförmyndarnämnden 
 

Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016 att gälla fr.o.m. den 1 
oktober 2016. 

Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder, 
gäller för överförmyndarnämnden följande bestämmelser. 

 
§ 1 Överförmyndarnämndens uppgifter 
 
Nämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i 
enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kapitel, 
förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar som reglerar 
frågor knutna till överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet. Nämnden får 
också fatta beslut inom sitt ansvarsområde. 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i mål och ärenden 
inom sitt ansvarsområde. 
 
 
§ 2 Sammansättning 
Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. 
 
 
§ 3 Övriga bestämmelser 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för överförmyndarnämndens 
kansli och har även hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 
 
Överförmyndarnämndens kansli biträder nämnden i fullgörandet av nämndens 
arbetsuppgifter. 
 
Överförmyndarnämnden får delegera beslutanderätt enligt reglerna i föräldra- 
balken. Nämnden får inte delegera beslutanderätten i ärenden som rör  
 
• framställning till kommunfullmäktige 

 
• beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av 

olämplighet 
 

• beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
 

• beslut om vitesföreläggande 
 

• avslagsbeslut 

 
Överförmyndarnämnden får uppdra åt ordförande eller vice ordförande att 
fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden som kräver skyndsam 
handläggning. Sådana beslut skall redovisas för nämnden vid nästkommande 
sammanträde. 



Kalmar Kommunbolag AB 
 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 
 
 
 
§ 58 Kalmar Öland Airports arrendeavtal med Kalmar Energi Värme AB  

avseende del av Barkestorp 3:1 
Handlingar 
Tjänsteskrivelse och Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av 
Barkestorp 3:1 samt bilaga. 
 
Överläggning 
Ola Johansson informerar om att Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Öland 
Airport AB tillsammans har utrett möjligheten att bygga en större solcellspark på 
mark vid Kalmar Öland Airport. Behovet är en markyta om ca 40 000 
kvadratmeter. På den planeras att etablera cirka 3 000 kilowatt ren solkraft, som 
fullt utbyggd kan bli den största solcellsanläggningen i Sverige. Solcellsparken 
anläggs på en yta som under en överskådlig tid inte kan nyttjas för andra ändamål. 
 
Fullt utbyggd solcellscellspark på planerad markyta motsvarar behovet av elenergi 
för 1500 lägenheter eller 150-200 eluppvärmda villor.  
 
Kalmar Öland Airport AB avser att teckna ett avtal om andrahandsarrende med 
Kalmar Energi Värme AB. 
 
Skälet till att bolaget tecknar arrendeavtalet är ett strikt ansvar mot 
Transportstyrelsen när det gäller flygplatsområdet och flygsäkerhet. Avtal som 
innebär att Kalmar Öland Airport AB inom området tillåter verksamhet till 3:e part 
kräver full rådighet från bolaget. 
 
Längden på arrendeavtalet är viktig för projektet och den förening som ska bildas. I 
bifogat avtalförslag är avtalstiden 30 år med löpande förlängning i  
5 års perioder. 
 
Arrendetid 
Kalmar kommun upplåter med arrendeavtal mark, byggnader och infrastruktur för 
driften av Kalmar Flygplats till Kalmar Öland Airport AB. Avtalet gäller tills vidare 
räknat från den 1 januari 2007 och upphör med ett års ömsesidig uppsägningstid.  
 
För att Kalmar Öland Airport ska kunna teckna ett andrahandsarrende med 
Kalmar Energi Värme AB föreslås upplåtelsetiden ändras i avtalet mellan Kalmar 
kommun och Kalmar Öland Airport till 30 år med löpande förlängning i 5 års 
perioder. Alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av mark och byggnader 
från Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB. Uppdraget ska senast 
redovisas i december 2016. 
 

  



 
 
 
Beslut 
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till beslut, med vissa mindre 
justeringar i förslag till arrendeavtal och lämnar över ärendet till Kalmar kommun. 

 
Carl-Henrik Sölvinger ställde fråga om det finns flera möjliga ytor inom Kalmar 
Öland Airports verksamhetsområde för tillkommande solcellsintressenter. 
Ola Johansson undersöka frågeställningen vidare och skickar ut kompletterande 
information. 

 
 
 
 
Sekreterare Maria Björkman 
 
 
 
Justerat Anders Andersson   Carl-Henrik Sölvinger 
 ordförande 
 
 
 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Björkman 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
 Ola Johansson  2016-08-19 Klicka här för att ange text. 
   

 
Kommunfullmäktige 

 

Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av 
Barkestorp 3:1 

 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till andrahandsarrende för uppställning 
av solcellspark på del av Barkestorp 3:1 mellan Kalmar Öland Airport AB och 
Kalmar Energi Värme AB. 
 
Kommunfullmäktige ger Kalmar Kommunbolag AB och Projekt- och 
exploateringsenheten i uppdrag att ändra avtalstiden mellan Kalmar kommun 
och Kalmar Öland Airport AB till 30 år med löpande förlängning i 5 års 
perioder alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av mark och 
byggnader från Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB.  
Uppdraget ska senast redovisas i december 2016. 
 

 
Bakgrund 
Kalmar Energi Värme AB och Kalmar Öland Airport AB har tillsammans 
utrett möjligheten att bygga en större solcellspark på mark vid Kalmar Öland 
Airport. Behovet är en markyta om ca 40 000 kvadratmeter. På den planeras att 
etablera cirka 3 000 kilowatt ren solkraft, som fullt utbyggd kan bli den största 
solcellsanläggningen i Sverige. Solcellsparken anläggs på en yta som under en 
överskådlig tid inte kan nyttjas för andra ändamål. 
 
Kalmar Energis roll är att ta initiativ till och finansiera utbyggnaden av 
solcellsanläggningar för att sedan överlåta till företag och privatpersoner som 
vill investera för en grönare framtid. 
 
Fullt utbyggd solcellscellspark på planerad markyta motsvarar behovet av 
elenergi för 1500 lägenheter eller 150-200 eluppvärmda villor.  
 
Kalmar Öland Airport AB avser att teckna ett avtal om andrahandsarrende 
med Kalmar Energi Värme AB. Skälet till att bolaget tecknar arrendeavtalet är 
ett strikt ansvar mot Transportstyrelsen när det gäller flygplatsområdet och 
flygsäkerhet. Avtal som innebär att Kalmar Öland Airport AB inom området 
tillåter verksamhet till 3:e part kräver full rådighet från bolaget. 



Klicka här för att ange text.  2 (2) 
 
 
Dessutom ligger den planerade solcellsparken helt i linje med Kalmar Öland 
Airport AB:s ambitioner att miljökompensera sin verksamhet. 
 
 
Arrendeavgift 
Området inom flygplatsens inhägnade del är föremål för Transportstyrelsens 
tillsyn och inryms inom flygplatsen verksamhetstillstånd för drift av flygplats. 
Möjligheten till uthyrning av markområden runt taxi- och landningsbanor är 
begränsat till verksamheter som kan inrymmas inom dessa villkor. Detta 
innebär att möjligheten att hyra ut ytor inom nämnda markområden är 
begränsat till verksamheter som är direkt knutet till flygplatsdrift eller 
verksamheter som är av statisk karaktär. 
Det innebär bland annat begränsningar om hur tillträde etc. kan ske till aktuellt 
område samt höjder etc. 
 
För all verksamhet inom flygplatsområdet tecknas alltid ett separat 
verksamhetsavtal som reglerar flygsäkerhetsfrågor och risker. 
 
Med detta som bakgrund har flygplatsen beslutat om ett markarrende på  
10000 kronor/år för det område som är aktuellt för etablering av solcellspark.  
 
Längden på arrendeavtalet är viktig för projektet och den förening som ska 
bildas. I bifogat avtalförslag är avtalstiden 30 år med löpande förlängning i  
5 års perioder. 
 
 
Arrendetid 
Kalmar kommun upplåter med arrendeavtal mark, byggnader och infrastruktur 
för driften av Kalmar Flygplats till Kalmar Öland Airport AB. Avtalet gäller 
tills vidare räknat från den 1 januari 2007 och upphör med ett års ömsesidig 
uppsägningstid.  
 
För att Kalmar Öland Airport ska kunna teckna ett andrahandsarrende med 
Kalmar Energi Värme AB föreslås upplåtelsetiden ändras i avtalet mellan 
Kalmar kommun och Kalmar Öland Airport till 30 år med löpande förlängning 
i 5 års perioder. Alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av mark och 
byggnader från Kalmar kommun till Kalmar Öland Airport AB. Uppdraget ska 
senast redovisas i december 2016. 
 
 
 
 
Ola Johansson Pär Svanfeldt  
VD Exploateringschef 
Kalmar Kommunbolag AB     Projekt-och exploateringsenheten 
 
 
Bilaga 
Avtal andrahandsarrende Kalmar Öland Airport AB/Kalmar Energi 
Arrendeytan och solcellsanläggningen 
 



 
 
  

 

 

 
 
 

Sida 1av 3 
 

    

 
 
Andrahandsarrende  
 
Upplåtare 
 
Kalmar Öland Airport AB, Kalmar flygplats 392 41 Kalmar org nr 556715-8117 
nedan kallad KAAB. 

 
 Markområde 

 
Ca 100x400 meter (40 000 m2) av Barkestorp 3:1, enligt bifogad kartkopia.  
 
Områdets användning 
 
Område för uppställning av solcellspark. 
  
Arrendator 
 
Kalmar Energi Värme AB (org nr 556636-7792) nedan kallad Arrendatorn 
 
Adress 
 
Box 822, 391 28 Kalmar 

 
Arrendetid 
 
2017-01-01 – 2046-12-31 (30år) 
 
Uppsägningstid och förlängningsvillkor 
 
Sker inte uppsägning från någondera sidan minst tre år före arrendetidens utgång, 
gäller avtalet för fem (5) år i sänder på oförändrade villkor. 
 
Arrendeavgift 
 
Arrendeavgiften är tiotusen (10 000) kronor för helt år. 
 
Betalningsvillkor 
 
Kvartalsvis i förskott. 
 
Mellan KAAB och arrendator träffas härmed avtal om förestående arrende.  



 

Sida 2 (3) 
 

 
 
 Särskilda arrendevillkor. 
 

1. Området mottages sådan det på tillträdesdagen befinnes. 
 

2. På området får endast solcellspark med tillhörande utrustning uppföras. Inga 
andra byggnader eller utrustningar uppföras och ej heller får på området förvaras 
sprängämnen eller eldfarliga oljor utan KAABs skriftliga medgivande. 
 
Höjden på solcellsparken, inklusive apparathus etc, får inte överstiga 2,1 meter i 
område A och 3,0 meter i område B enligt bilaga 1 Eventuella avsteg från dessa 
höjder får ske efter skriftligt medgivande från arrendatorn. 

 
3. Överlåtelse eller upplåtelse av arrenderätten till part som förvärvar den 

anläggning som ska uppföras på arrendestället får ske efter KAABs medgivande. 
Vidare ev. överlåtelse eller upplåtelse får därefter heller inte göras utan KAABs 
medgivande.  

 
4. Vid arrendetidens utgång skall området återställas till KAAB i väl avröjt och 

ordnat skick. 
 

5. Arrendatorn ombesörjer och bekostar renhållning och skötsel av arrendeområdet. 
 

6. Arrendatorn medger att KAAB eller annan som har dennes tillstånd, får 
framdraga och vidmakthålla ledningar i arrendestället med erforderliga skåp etc, 
där så kan ske utan olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan 
ersättning tåla det intrång, som föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är 
berättigad till ersättning för direkta skador i övrigt. 

  
7. KAAB ger arrendatorn tillträde till området via grind N. Särskilda regler gäller 

för vistelse på flygplatsen. Dessa regleras i särskild överenskommelse mellan 
parterna. Vid behov av snöröjning för tillträde till området utförs detta av KAAB 
efter beställning av arrendatorn som också svarar för kostnaden. 

 
8. Index: Arrendeavgiften skall för varje arrendeår räknat från och med 2017-01-01 

utgöra arrendeavgiftens grundbelopp. Sextio (60) % av grundbeloppet skall vara 
indexberäknat enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. 
 
Grundbeloppet är härvid anpassat till indextalet för oktober månad 2016. Skulle 
indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, 
skall arrendetillägg utgå med samma procenttal varmed indextalet ändras i 
förhållande till bastalet. 

 
 Om arrendeavgiften inte betalas på bestämd tid eller arrendator i övrigt bryter mot 

detta avtals bestämmelser, är arrenderätten förverkad och kommunen berättigad att 
genast skilja arrendator från det arrenderade området; och är arrendator förpliktigad 
att ersätta KAAB för den förlust som i sådant fall kan uppstå. 
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Av detta avtal är två exemplar upprättade och växlade. 
 

 
Kalmar den …………………………….. 
 
  

 
 ..............................................  ............................................ 

Ronny Lindberg  Anna Karlsson  
VD/Flygplatschef VD/Kalmar Energi Värme AB 

 
  
 
 
 
 
 Fastighetsägaren godkänner härmed upplåtelsen av detta avtal. 
 
 …………………………….. 
 Pär Svanfeldt 
 Exploateringschef 
 Kalmar kommun 



A 

B 

Minimum 10 meter från taxibana 

Avstånd mellan befintliga hårdgjorda  
ytor utanför arrendeområdet och installation  
ska vara minst 2,0 meter 



Arrendeytan/ 

  Solanläggningen 

 
 



 

 
 

  
 

 
Handläggare Datum  
Ola Johansson  2016-08-18  
 
 
                           
                                                                       

 
Kommunfullmäktige  

 
 
 
Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och  
godkännande av investering samt borgensram för Kalmar Hamn 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion på fastig- 
heten Oljefabriken 3, Kalmar Hamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och fritids-  
nämndens driftbudget med totalt 4,25 miljoner kronor/år för tillkommande  
budgeterade hyreskostnader på fastigheten Oljefabriken 3. Om verklig  
entreprenadkostnad avviker för ombyggnaden påverkas hyran proportionellt  
med 90% av avvikelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får genomföra ny-, om- 
och tillbyggnader samt markentreprenader inom en investering och borgens-
ram uppgående till 60 mnkr för perioden 2016-2020. 
 
Kommunfullmäktige ger kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att återkomma  
med bedömda kostnader för behov av tillfälliga lokaler. 
 

Bakgrund 
I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att skapa ett kulturcentrum på  
Tullslätten. Det ursprungliga förslaget har genomgått en del förändringar  
i en ny avsiktsförklaring om ett skapande av nytt kulturkvarter och  
kulturcentrum. Byteaterns verksamhet inryms inte i ett framtida kulturkvarter/  
kulturcentrum och planeringen har därför varit att expandera i befintliga lokaler.  
 
Byteatern disponerar idag ca 3 900 kvm för sin verksamhet på fastigheten  
Oljefabriken 3 som ägs av Kalmar Hamn AB. Det finns stora behov av om-och  
tillbyggnad i fastigheten för Byteaterns verksamhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. 
 
Underlaget för framtagande av förändringsåtgärder utgörs av Byteaterns  
redovisade behov av verksamhetsytor. Genom att flytta om funktioner och att  
bygga till har det visat sig möjligt att infoga efterfrågade funktioner. 
Totalt behöver ca 3 360 kvm byggas om och den totala ytan behöver ökas med  
ca 1100 m2 för att Byteaterns efterfrågade funktioner skall kunna inrymmas. 



   
 
 

2 

 
Projektet skapar en ny foaje-entréhall vilket möjliggör att transport- 
mässigt koppla ihop teaterns alla funktioner. En ny scen skapas, nya 
repetitionslokaler, förbättrade lokaler för verkstäder, ateljéer och pedagogisk  
verksamhet samt att personalen får mer ändamålsenliga lokaler. 
 
Landstinget gör ett långsiktigt åtagande (25 år) för Byteaterns lokaler på 
fastigheten Oljefabriken 3 och ett förhöjt driftbidrag till Byteatern som där-
med också får ett förändrat verksamhetsuppdrag.   

Investeringen/utökad driftkostnad ryms inom Kalmar kommuns beslutade 
investeringsram för Kulturcentrum. 
 
En förutsättning för Byteaterns expansion är att Kalmar hamn flyttar sin  
verkstadsdel. Bolaget förvärvade 2015 fastigheten Maskinisten 
vilket möjliggör etablering av en ny verkstad för Kalmar Hamn.   
 
I bolagsordningen för Kalmar Hamn får bolaget inte köpa eller sälja fastig-
heter, uppföra nybyggnationer och utföra om- och tillbyggnader för mer än 200 
gånger prisbasbeloppet utan godkännande av kommunstyrelsen i Kalmar.  
Kalmar Hamn AB:s beräknade investeringsvolym för ovan nämnda projekt 
samt övriga investeringar i hamnverksamheten uppgår för perioden 2016-
2020 till ca 60 mnkr. 
 
Kalmar Hamn planerar att flytta in i en ny verkstadsdel under 2017 och tid-
planen för en färdig om-och tillbyggd Byteater beräknas till årsskiftet 2018-
2019.  
 
Byteatern kommer att behöva tillfälliga lokaler för viss del av verksamheten 
under byggentreprenadens genomförandetid. 
 
 
 
Ola Johansson 
VD 
 
 



Kalmar Kommunbolag AB 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 23 augusti 2016 
 
 
§ 57 Kalmar Hamns investering i fastigheten Oljefabriken 3 för Byteatern 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse om Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och 
godkännande av investering samt borgensram för Kalmar Hamn. 
 
Överläggning 
Ola Johansson informerar om Kalmar Hamns investering i fastigheten Oljefabriken 3 
för Byteatern. Bakgrunden är att kommunfullmäktige i maj 2014 tog beslut om att 
skapa ett kulturcentrum på Tullslätten. Det ursprungliga förslaget har genomgått en 
del förändringar i en ny avsiktsförklaring om ett skapande av nytt kulturkvarter och 
kulturcentrum. Byteaterns verksamhet inryms inte i ett framtida kulturkvarter/ 
kulturcentrum och planeringen har därför varit att expandera i befintliga lokaler.  

 
Byteatern disponerar idag ca 3 900 kvm för sin verksamhet på fastigheten  
Oljefabriken 3 som ägs av Kalmar Hamn AB. Det finns stora behov av om- och 
tillbyggnad i fastigheten för Byteaterns verksamhet, arbetsmiljö och tillgänglighet. 
 
Genom att flytta om funktioner och att bygga till har det visat sig möjligt att infoga 
efterfrågade funktioner.Totalt behöver ca 3 360 kvm byggas om och den totala ytan 
behöver ökas med ca 1100 m2 för att Byteaterns efterfrågade funktioner skall kunna 
inrymmas. Landstinget gör ett långsiktigt åtagande (25 år) för Byteaterns lokaler på 
fastigheten Oljefabriken 3 och ett förhöjt driftbidrag till Byteatern som därmed också 
får ett förändrat verksamhetsuppdrag.  
 
En förutsättning för Byteaterns expansion är att Kalmar hamn flyttar sin verkstadsdel. 
Bolaget förvärvade 2015 fastigheten Maskinisten vilket möjliggör etablering av en ny 
verkstad för Kalmar Hamn. Kalmar Hamn AB:s beräknade investeringsvolym för 
ovan nämnda projekt samt övriga investeringar i hamnverksamheten uppgår för 
perioden 2016-2020 till ca 60 mnkr. 

 
Byteatern kommer att behöva tillfälliga lokaler för viss del av verksamheten under 
byggentreprenadens genomförandetid. 

 
Beslut 
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till beslut och lämna över ärendet till 
Kalmar kommun. 
 
Ärendet ska inför Kalmar kommuns behandling kompletteras med en skrivning om att 
investeringen ryms inom beslutad investeringsram för Kulturcentrum. 

 
 
 
Sekreterare Maria Björkman 
 
 
Justerat Anders Andersson   Carl-Henrik Sölvinger 
 ordförande 
 
 
Rätt utdraget intygar 
 
Maria Björkman 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Urban.Sparre@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Urban Sparre 2016-08-24 KS 2016/0011 
50100 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Ekonomirapport 2016 - efter juni månad 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2016 – efter juni månad.  

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning, efter april månad, redovisade en helårsprognos 
för årets resultat på 58,1 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 45,5 mnkr. 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat redovisade 50,6 mnkr.  
 
I denna uppföljning, efter juni månad, har barn- och ungdomsnämnden revide-
rat sin tidigare utfallsprognos. Nämnden prognosticerade i apriluppföljningen 
ett överskott på 2,9 mnkr. Efter juni är prognosen ett överskott på 6,3 mnkr. 
 
Övriga nämnder redovisar inga förändringar av sina prognoser jämfört med 
april. 
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
positiv förändring med 3,4 mnkr.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en bud-
getavvikelse på -2,1 mnkr, en försämring med 2,1 mnkr jämfört med uppfölj-
ningen efter april månad.  
 
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 16:45) beräknas en budgetavvikelse för skatter och kom-
munal utjämning på -13,0 mnkr, en försämring med 16,1 mnkr jämfört med 
prognosen efter april månad. 
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 11,0 mnkr, en förbättring med 
1,0 mnkr jämfört med uppföljningen efter april månad.  
 
Efter juni månad uppgår investeringarna till 194,3 mnkr (106,1 mnkr juni 
2015). Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter juni månad, en helårs-
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prognos för årets resultat på 44,3 mnkr, en avvikelse mot budget på 31,7 mnkr. 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 36,8 mnkr.  
 
 
 
Urban Sparre  
ekonomichef  
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret Ekonomienheten    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│asa.bejvall@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Åsa Bejvall 2016-07-21 KS 2016/0012 
50111 

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Kommunstyrelsens och kommunlednings-
kontorets ekonomirapport efter juni 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen 
efter juni. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter juni uppgår till 27,1 % jämfört mot riktvärdet 50,0 %. 
Något periodiserat bokslut per juni har inte upprättats. 
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 28,9 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till 
Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 25 miljoner kronor och 
gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett 
överskott på 1,2 miljoner kronor. Därutöver prognosticerar koncernledning, 
kansli- och omvärldsenheten och projekt- och exploateringsenheten överskott 
på grund av låga kostnader och vakanta tjänster. 
 
 
 
 
Åsa Bejvall  
Controller  
 
 
 
Bilaga 
Uppföljning efter juni 2016 
 



Uppföljning efter juni 2016

Tkr ÅRSBUDGET REDOVISAT ÅTERSTÅR PROC.FÖRBR. PROGNOS AVVIKELSE KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
Ansvar 2016 Jan 16 - Jun 16 Riktv 50,0%
KONCERNLEDNING 18 118,9 5 675,6 12 443,3 31,3% 17 618,9 1 000,0 Inte full förbrukning av fonderna
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET 73 564,8 12 712,4 60 852,4 17,3% 72 564,8 1 000,0 Vakanta tjänster och låga kostnader
EKONOMIENHET 42 786,3 22 250,2 20 536,1 52,0% 42 786,3 0,0
PERSONALENHET 13 887,9 6 157,0 7 730,9 44,3% 13 887,9 0,0
KOMMUNHÄLSAN 8 300,4 3 612,3 4 688,1 43,5% 8 300,4 0,0
NÄRINGSLIVSENHETEN 9 392,7 5 058,1 4 334,6 53,9% 9 392,7 0,0

PROJEKT- O EXPL. ENHETEN 1 854,1 -6 382,6 8 236,7 -344,2% 1 154,1 700,0
Överskott lakvattenhantering, tomträttsavgälder samt vakanta 
tjänster

EXPLOATERINGSVERKSAMHET -30 000,0 -89 951,9 59 951,9 299,8% -55 000,0 25 000,0 Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
KOMMUNIKATIONSENHET 14 024,1 6 479,6 7 544,5 46,2% 14 024,1 0,0
BRANDKÅREN 42 882,7 21 757,5 21 125,2 50,7% 42 882,7 0,0

GYMNASIEFÖRBUNDET 267 211,0 135 556,3 131 654,7 50,7% 266 011,0 1 200,0
Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar 
innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.

KRISLEDNING 0,0 2 142,3 -2 142,3 0,0% 0,0 0,0 Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
Totaler 462 022,9 125 066,8 336 956,1 27,1% 433 622,9 28 900,0

KOMMENTARER TILL UTFALL 
- Koncernledning, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet samt låg förbrukning av fondmedel.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet och vakanta tjänster. 
- Pex utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen men inte alla kostnader ännu.



 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
   2016-08-30 KS 2016/0204 
   

 
 
 
Kommunstyrelsen 

 
 
 

Förhandlingsframställan från Brandmännens 
Riksförbund om övertidsersättning och betald 
fysisk träning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att införa betald fysisk träning för deltidsbrandmän 
i Kalmar kommun om maximalt 1,5 timmar/ månad samt möjliggöra 
kostnadsfri regelbunden gymträning. 
 
Beslutet gäller under perioden 2016-11-01 till 2017-12-31 och ska därefter 
utvärderas. 
 
Den beräknade kostnaden för 2017 om 320 000 kronor ska beaktas i 
kommunledningskontorets internbudget för 2017. 

Bakgrund 
En begäran om förhandling har inkommit från Brandmännens Riksförbund 
(BRF) gällande två olika områden som berör villkoren för anställning. 
 
Brandmännens Riksförbund organiserar såväl heltidstjänstgörande brand-
personal som de med deltidstjänstgöring. Denna framställan avser enbart de 
som har deltidstjänstgöring inom Kalmar Brandkår. 
 
Såväl i Kalmar kommun som i de flesta av landets övriga kommuner finns 
uppenbara svårigheter att rekrytera brandpersonal med deltidstjänstgöring. 
Detta av olika anledningar som t.ex. den rådande samhällsstrukturen där en 
koncentration av människor till de större orterna sker. Det gör att det på 
mindre orter blir ett mycket begränsat antal personer som vill eller kan ha ett 
arbete på deltid inom räddningstjänstorganisationen. För att ändå försöka lösa 
personalsituationen vid Kalmars tre deltidsstationer så görs regelbundet 
åtgärder för att rekrytera personal. Som ett led i strävan att rekrytera brand-
personal på deltid och också att underlätta tjänstgöringen under anställnings-
tiden så synes det vara rimligt att förstärka vissa ersättningar och förmåner. 
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Brandmännens Riksförbund yrkar på ersättning vid tjänstgöring på sådan tid 
som inte är upptagen i ordinarie schema. Dessa frågor angående ersättning är 
reglerade i ordinarie anställningsavtal (RIB) och är, enligt uppgift, föremål för 
översyn på centralt håll. BRF:s yrkande nummer 2 i bilaga synes kunna rymmas 
inom det område som lämpligen en överenskommelse kan träffas lokalt. Utan 
tvekan kan en regelbunden motion och olika former av träning vara en bra 
åtgärd för att vidmakthålla en fysisk status för att på ett föreskrivet och säkert 
sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
 
Skall kommunen gå BRF till mötes enligt yrkande torde kravet på betald fysisk 
träning begränsas till 1.5 timmar/månad samt ersättning för kostnad av 
regelbunden träning vid ett ”gym”. En sådan överenskommelse bör provas 
under ett år för att sedan utvärderas avseende effekten av förändringen. 
 
En sådan överenskommelse med BRF medför en kostnadsökning på ungefär 
320 000 kronor/år för Brandkåren. Dessa medel bedöms inte rymmas inom 
befintlig budget. Emellertid kan vi bedöma att satsningen troligtvis har en 
positiv effekt på dels rekryteringsarbetet för deltidstjänstgörande brandpersonal 
och dels ett upprätthållande av personalens hälsa och fysiska status. 
 
Brandkåren föreslår ett tillgodoseende från kommunen gentemot BRF på så 
sätt som beskrivits ovan under förutsättning att en ramökning medges 
motsvarande 54 000 för år 2106 samt för helåret 2017 320 000 kronor. Detta 
under förutsättning av ett införande från och med november 2016. 
 
 
 
Annette Andersson Gert Friberg 
kommundirektör räddningschef 
 
 
 
Bilagor 
Skrivelse från Brandmännens riksförbund 
Förhandlingsprotokoll 
 
 



 

           BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 

                                En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal 
 

 

Brandmännens Riksförbund  Växel:  08-722 34 80       Hemsidor: 
Palmfeltsvägen 19  E-post: kansli@brandfacket.se  BRF: www.brandfacket.se  
121 62 Johanneshov   SFF: www.firefighters.nu   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Förhandlingsframställan enligt MBL § 10 
 

Brandmännens Riksförbund begär härmed förhandling enligt MBL § 10 angående  

 

1. Övertidsersättning vid beredskap/tjänstgörning utanför ordinarie 
beredskapsvecka. 

 

2. Betald fysträning för deltidsbrandmän samt lokal och gym. 
 

Vi emotser förslag till tidpunkt för förhandling enl. MBL § 16 

 

 

Brandmännens Riksförbund  

 

 

 
 

 

Tomas Wallin 

Avd. ordförande BRF Kalmar 
 

Tel.nr:  0709-620290 

E-post: tomas.wallin@kalmar.se 

 

 

 

Kalmar Kommun        Gert Friberg 

Kalmar Brandkår 

Box 611 

391 26 Kalmar 

Kalmar den 29 februari 2016 

mailto:kansli@brandfacket.se
http://www.brandfacket.se/
http://www.firefighters.nu/
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